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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1    Gambaran Umum Subjek Penelitian 

4.1.1 Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Popongan Bringin dan SD Negeri 

Bringin 02. Kedua sekolah ini berada dalam Gugus Gajahmada dan terletak di 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Popongan Bringin dan SD Negeri 

Bringin 02. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada beberapa aspek, alasan 

yang pertama dikarenakan jumlah siswa di kedua SD tersebut relatif seimbang, 

jumlah siswa kelas IV SD Negeri Popongan Bringin yaitu 30 siswa yang terdiri 

dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan, sedangkan jumlah siswa kelas IV 

SD Negeri Bringin 02 yaitu 25 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. Karakter sosial yang dimiliki siswa hampir sama. Hal ini dapat 

dilihat dari sebagian besar siswa berasal dari keluarga yang bermata pencaharian 

sebagai petani dan pedagang. Alasan yang kedua adalah SD Negeri Popongan 

Bringin dan SD Negeri Bringin 02 ini berstatus SD imbas. Gaya belajar antara 

kedua SD tersebut sedikit berbeda. Siswa di SD Popongan Bringin lebih senang 

belajar dengan menggunakan alat peraga dan siswa juga sangat antusias untuk 

belajar secara berkelompok sedangkan siswa di SD Bringin 02 siswa juga sangat 

senang belajar dengan menggunakan alat peraga tetapi mereka masih kurang 

antusias untuk belajar secara berkelompok. Proses belajar mengajar dari kedua SD 

tersebut sama yaitu guru menggunakan model ceramah, dalam model ceramah ini 

kegiatan belajar siswa yaitu mendengarkan penjelasan materi dari guru dan 

merangkum setiap materi yang diajarkan di buku siswa masing-masing. 

Kemampuan akademik siswa juga relatif sama, hal ini dapat dilihat pada Kriteria 

Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran Matematika yaitu sebesar 70. 
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4.1.2 Pelaksanaan Penelitian  

 Kegiatan penelitian dilaksanakan di SD Negeri Popongan Bringin sebagai 

kelas eksperimen 1 dengan model pembelajaran Matematika Realistik dan SD 

Negeri Bringin 02 sebagai kelas eksperimen 2 dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning. Kegiatan penelitian untuk kelas eksperimen 1 maupun 

kelas eksperimen 2 masing-masing dilakukan 3 kali pertemuan.  

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Matematika Realistik di SD Negeri Popongan Bringin 

No  Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Selasa, 29 Maret 2016 1. Perkenalan dengan kelas eksperimen 1. 

2. Mengerjakan soal Pretest. 

2 Rabu, 30 Maret 2016 1. Kegiatan pembelajaran dengan materi 

sifat-sifat bangun ruang sederhana. 

2. Diskusi kelompok untuk megerjakan 

lembar kerja kelompok. 

3. Pemaparan hasil diskusi kelompok. 

3 Kamis, 7 April 2016 1. Kegiatan pembelajaran dengan materi 

jaring-jaring bangun ruang sederhana. 

2. Diskusi kelompok untuk mengerjakan 

lembar kerja kelompok. 

3. Membuat jaring-jaring bangun ruang 

kubus dan membentuknya menjadi tas 

souvenir. 

4. Mengerjakan soal posttest. 
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Tabel 4.2 

Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning di SD Negeri Bringin 02 

No  Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Rabu, 30 Maret 2016 1. Perkenalan dengan kelas eksperimen 2.  

2. Mengerjakan soal Pretest. 

2 Kamis, 31 Maret 2016 1. Kegiatan pembelajaran dengan materi 

sifat-sifat bangun ruang sederhana. 

2. Diskusi kelompok untuk megerjakan 

lembar permasalahan kelompok. 

3. Pemaparan hasil diskusi kelompok. 

3 Kamis, 7 April 2016 1. Kegiatan pembelajaran dengan materi 

jaring-jaring bangun ruang sederhana. 

2. Diskusi kelompok untuk mengerjakan 

lembar permasalahan kelompok. 

3. Membuat jaring-jaring bangun ruang 

kubus dan membentuknya menjadi tas 

souvenir. 

4. Mengerjakan soal posttest. 

 

 Pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, 

peneliti telah melakukan uji kesamaan varian yang menunjukkan bahwa keadaan 

kedua kelas sama atau homogen. Sebelum dilaksanakan pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran matematika realistik pada kelas eksperimen 1 

dan model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas eksperimen 2, 

kedua kelas tersebut harus memiliki kondisi kemampuan awal yang seimbang.  

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru baik itu di kelas eksperimen 1 

maupun kelas eksperimen 2 harus mempelajari terlebih dahulu langkah-langkah 

pembelajaran yang akan di lakukan dalam kedua kelas tersebut. Sebelum mulai 

pembelajaran guru juga harus memeriksa kesiapan ruang dan juga alat peraga 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.  
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4.2 Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

4.2.1 Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Matematika Realistik  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dengan menggunakan 

model pembelajaran Matematika Realistik dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan 

pembelajaran. Pertemuan pertama membahas tentang materi yang diajarkan 

tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana dan pertemuan kedua membahas 

tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana. 

1. Kegiatan Pembelajaran 1 

Kegiatan pembelajaran 1 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 

2016 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

pada pukul 07.00 sampai 08.45. Kegiatan pembelajaran 1 terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pertama, kegiatan awal dimulai dengan mengondisikan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dengan memberikan ice breaker, melakukan apersepsi 

dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan sehingga tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Guru 

membagi siswa kedalam beberapa kelompok satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 

pembagian kelompok dilakukan dengan cara membagikan warna, siswa yang 

mendapatkan penanda warna merah berkumpul dengan warna merah begitu juga 

dengan warna-warna yang lainnya. 

Sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran matematika realistik, 

dalam materi pembelajaran sifat-sifat bangun ruang sederhana, siswa dapat 

mengikuti 4 langkah model matematika realistik, tahap 1) memahami masalah 

kontekstual, guru memberikan permasalahan tentang permainan rubik dan almari 

yang ada di dalam kelas kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan berbentuk 

bangun ruang apa dan apa manfaat dari benda yang berbentuk bangun ruang 

tersebut, sehingga dari pertanyaan tersebut dapat merangsang siswa untuk 

membangun sendiri kemampuan berpikirnya. Tahap 2) menyelesaikan masalah 

kontekstual, dalam tahap kedua ini siswa menggambar bangun ruang kubus dan 



46 

 

 
 

siswa diminta untuk menemukan sendiri sisi, rusuk dan titik sudutnya. Tahap 3) 

mendiskusikan dan membandingkan jawaban, dalam tahap ini siswa diminta 

untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan kelompoknya. Tahap 4) 

menyimpulkan, dalam tahap ke empat ini siswa mempresentasikan hasil diskusi 

mereka di depan kelas dan siswa menyimpulkan secara lisan maupun tertulis sifat-

sifat dari bangun ruang sederhana.  

2. Kegiatan Pembelajaran 2 

Kegiatan pembelajaran 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 April 

2016 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

pada jam 09.00 sampai 10.45. Kegiatan pembelajaran 2 terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pertama, kegiatan awal dimulai dengan mengkondisikan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dengan memberikan ice breaking, melakukan apersepsi 

dengan mengkaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan sehingga tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Guru 

membagi siswa kedalam beberapa kelompok satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 

pembagian kelompok dilakukan dengan cara membagikan warna, siswa yang 

mendapatkan penanda warna merah berkumpul dengan warna merah begitu juga 

dengan warna-warna yang lainnya. 

Sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran matematika realistik, 

dalam materi pembelajaran jaring-jaring bangun ruang sederhana, siswa dapat 

mengikuti 4 langkah model matematika realistik, tahap 1) memahami masalah 

kontekstual, guru memberikan permasalahan kepada siswa dengan mengajukan 

pertanyaan yang dapat merangsang proses berpikir siswa. Tahap 2) menyelesaikan 

masalah kontekstual, dalam tahap kedua ini siswa diperlihatkan topi ulang tahun, 

dari topi ulang tahun tersebut berbentuk bangun ruang apa dan jika ingin 

mengetahui jaring-jaringnya maka langkah pertama yang harus dilakukan apa, 

dari pertanyaan tersebut siswa diminta untuk menemukan sendiri jaring-jaring 

kerucut. Tahap 3) mendiskusikan dan membandingkan jawaban, dalam tahap ini 
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siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan kelompoknya 

dan siswa diminta untuk membuat jaring-jaring kubus dan membentuknya 

menjadi tas souvenir. Tahap 4) menyimpulkan, dalam tahap ke empat ini siswa 

mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan siswa menyimpulkan 

secara tertulis tentang materi jaring-jaring bangun ruang sederhana. Guru 

membagikan soal posttest  kepada masing-masing siswa 

4.2.2  Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Problem Based 

Learning (PBL) 

 Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 2 dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan pembelajaran. Pertemuan pertama membahas tentang materi yang 

diajarkan tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana dan pertemuan kedua 

membahas tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana. 

1. Kegiatan Pembelajaran 1 

Kegiatan pembelajaran 1 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 

2016 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

pada pukul 11.00 sampai 12.10. Kegiatan pembelajaran 1 terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pertama, kegiatan awal dimulai dengan mengondisikan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dengan memberikan ice breaking, melakukan apersepsi 

dengan mengkaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan sehingga tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Guru 

membagi siswa ke dalam beberapa kelompok satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 

pembagian kelompok dilakukan dengan cara membagikan warna, siswa yang 

mendapatkan penanda warna merah berkumpul dengan warna merah begitu juga 

dengan warna-warna yang lainnya. 

Sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran Problem Based 

Learning, dalam materi pembelajaran jaring-jaring bangun ruang sederhana, siswa 

dapat mengikuti 5 langkah model pembelajaran Problem Based Learning, tahap 
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1) memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, guru memberikan 

permasalahan kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan yang dapat 

merangsang proses berpikir siswa, guru membawa kotak mika dan menaruh 

kerangka bangun ruang didalamnya, kerangka bangun ruang apa yang memenuhi 

kotak mika tersebut secara penuh dan tidak ada sisa dan menyebutkan sifat-sifat 

bangun ruang tersebut. Tahap 2) mengorganisasikan siswa untuk meneliti, dalam 

tahap kedua ini siswa diminta untuk menggambar bangun ruang kubus dan siswa 

diminta untuk menemukan sendiri rusuk, sisi dan titik sudutnya. Tahap 3) 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, dalam tahap ini siswa 

diminta untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan kelompoknya dan 

guru berperan sebagai fasilitator. Tahap 4) mengembangkan dan menyajikan 

hasil, dalam tahap ke empat ini siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas dan kelompok yang lainnya menanggapi hasil kerja kelompok lain. 

Tahap 5) evaluasi, siswa diminta untuk menyimpulkan secara lisan maupun 

tertulis tentang materi sifat-sifat bangun ruang sederhana.  

2. Kegiatan Pembelajaran 2 

Kegiatan pembelajaran 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 

2016 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

pada pukul 09.00 sampai 10.45. Kegiatan pembelajaran 2 terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pertama, kegiatan awal dimulai dengan mengkondisikan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dengan memberikan ice breaker, melakukan apersepsi 

dengan mengkaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan sehingga tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Guru 

membagi siswa kedalam beberapa kelompok satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 

pembagian kelompok dilakukan dengan cara membagikan warna, siswa yang 

mendapatkan penanda warna merah berkumpul dengan warna merah begitu juga 

dengan warna-warna yang lainnya. 
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Sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran Problem Based 

Learning, dalam materi pembelajaran jaring-jaring bangun ruang sederhana, siswa 

dapat mengikuti 4 langkah model Problem Based Learning, tahap 1) memberikan 

orientasi tentang permasalahan kepada siswa, guru memberikan permasalahan 

kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang proses 

berpikir siswa. Tahap 2) mengorganisasikan siswa untuk meneliti, dalam tahap 

kedua ini siswa diperlihatkan bangun ruang kerucut, dari bangun kerucut tersebut 

jika ingin menetahui jaring-jaringnya maka langkah pertama yang harus dilkaukan 

apa, dari pertanyaan tersebut siswa diminta untuk menemukan sendiri jaring-

jaring kerucut. Tahap 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 

dalam tahap ini siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan bersama 

dengan kelompoknya dan guru berperan sebagai fasilitator. Tahap 4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil, dalam tahap keempat ini siswa 

mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan kelompok yang 

lainnya menanggapi hasil kerja kelompok lain dan siswa juga siswa diminta untuk 

membuat jaring-jaring kubus dan membentuknya menjadi tas souvenir. Tahap 5) 

evaluasi, siswa diminta untuk menyimpulkan secara lisan maupun tertulis tentang 

materi jaring-jaring bangun ruang sederhana. Guru membagikan soal posttest  

kepada masing-masing siswa. 

 

4.3    Data Hasil Belajar Matematika Siswa  

4.3.1    Hasil Belajar Kelas Matematika Realistik  

4.3.1.1 Hasil Pretest Kelas Matematika Realistik 
 

Kelas Matematika Realistik, ditemukan bahwa hasil pretest dengan nilai 

terendah 20 dan nilai tertinggi 80. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh 57,0 Untuk 

mengetahui jumlah perolehan nilai terbnayak, maka dibuat rincian pada tabel 

berikut berdasarkan interval : 

Range/jangkauan    = skor maksimal – skor minimal  

     = 85 – 20 

     = 65 

Banyaknya kategori Sturges (k) = 1 + 3,3 log 30 
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     = 1 + 4,9 

     = 5,9 (dibulatkan menjadi 6) 

Interval    = 
�����

������ ��������
 

     = 
��

�
 

    = 10,8 (dibulatkan menjadi 11) 

Tabel 4.3 

Distribusi Hasil Belajar Pretest Kelas Matematika Realistik 

No Interval  Frekuensi Prosentase 

1. 20 – 30  4 13,3% 

2. 31 – 41  6 20% 

3. 42 – 52  10 33,3% 

4. 53 – 63  4 13,3% 

5. 64 – 74  2 7% 

6. 75 – 85  4 13,3% 

Total  30 100% 

 

Berdasarkan Tabel distribusi hasil belajar pretest di atas, dapat dilihat 

bahwa interval pada kelas ini berada pada nilai 42 – 52 sebanyak 10 siswa. 

Dengan perolehan prosentase sebesar 33,3% 

 Hasil deskriptif pretest siswa kelas Matematika Realistik dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 
Statistik Diskriptif Pretest Kelas Matematika Realistik 

Descriptives 

NILAI         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

REALISTIK 30 52.1667 16.06470 2.93300 46.1680 58.1653 20.00 85.00 
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 Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pretest siswa kelas 

Matematika Realistik sebesar 52,16. 

4.3.1.2 Hasil Posttest Kelas Matematika Realistik 

Perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran matematika realistik 

pada  kelompok eksperimen dengan nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 80. Nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh 58,0. Untuk mengetahui jumlah perolehan nilai 

terbnayak, maka dibuat rincian pada tabel berikut berdasarkan interval : 

Range/jangkauan    = skor maksimal – skor minimal  

     = 80 – 25 

     = 55 

Banyaknya kategori Sturges (k) = 1 + 3,3 log 30 

     = 1 + 4,9 

     = 5,9 (dibulatkan menjadi 6) 

Interval    = 
�����

������ ��������
 

     = 
��

�
 

    = 9,2 (dibulatkan menjadi 9) 

Tabel 4.5 

Distribusi Hasil Belajar Postest Kelas Matematika Realistik 

No Interval  Frekuensi Prosentase 

1. 25 – 33  1 3,3% 

2. 34 – 42   1 3,3% 

3. 43 – 51  5 16,6% 

4. 52 – 60   9 30% 

5. 61 – 69   6 20% 

6. 70 – 78   5 16,6% 

7. 79 – 87  3 10% 

Total  30 100% 
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Berdasarkan Tabel distribusi hasil belajar pretest di atas, dapat dilihat 

bahwa interval pada kelas ini berada pada nilai 52 – 60 sebanyak 9 siswa. Dengan 

perolehan prosentase sebesar 30%. 

Hasil deskriptif posttest siswa kelas Matematika Realistik dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 
Statistik Diskriptif Posttest Kelas Matematika Realistik 

Descriptives 

NILAI         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

REALISTIK 30 61.8333 13.29268 2.42690 56.8698 66.7969 25.00 80.00 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar posttest siswa 

kelas Matematika Realistik sebesar 61,83. 

 
4.3.2    Hasil Belajar Kelas Problem Based Learning  

4.3.2.1 Hasil Pretest Kelas Problem Based Learning  
 

Kelas Problem Based Learning , ditemukan bahwa hasil pretest dengan  

nilai dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 80. Nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh 57,0 Untuk mengetahui jumlah perolehan nilai terbnayak, maka dibuat 

rincian pada tabel berikut berdasarkan interval : 

Range/jangkauan    = skor maksimal – skor minimal  

     = 80 – 20 

     = 60 

Banyaknya kategori Sturges (k) = 1 + 3,3 log 25 

     = 1 + 4,6 

     = 5,6 (dibulatkan menjadi 6) 
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Interval    = 
�����

������ ��������
 

     = 
��

�
 

    = 10 

Tabel 4.7 

Distribusi Hasil Belajar Pretest Kelas Problem Based Learning 
No Interval  Frekuensi Prosentase 

1. 20 – 29  3 12% 

2. 30 – 39  1 4% 

3. 40 – 49  2 8% 

4. 50 – 59  4 16% 

5. 60 – 69  8 32% 

6. 70 – 79  3 12% 

7. 80 – 89  4 16% 

Total  25 100% 

 

 Berdasarkan Tabel distribusi hasil belajar pretest di atas, dapat dilihat 

bahwa interval pada kelas ini berada pada nilai 60 – 69 sebanyak 8 siswa. Dengan 

perolehan prosentase sebesar 32%. 

Hasil deskriptif pretest siswa kelas  Problem Based Learning dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 
Statistik Diskriptif Pretest Kelas Problem Based Learning 

Descriptives 

NILAI         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

PBL 25 51.6000 18.46844 3.69369 43.9766 59.2234 20.00 80.00 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar posttest siswa 

kelas Matematika Realistik sebesar 51,60. 

 

4.3.2.2 Hasil Posttest Kelas Problem Based Learning  

Kelas Problem Based Learning , ditemukan bahwa hasil pretest dengan 

nilai tertinggi yaitu 95 dan nilai terendah 25 dengan rata-rata 60,1. Untuk 

mengetahui siswa yang memperoleh nilai terbanyak setelah diberi perlakuan 

berdasarkan pada nilai posttest. Untuk melihat distribusi perolehan hasil posttest 

ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Range/jangkauan    = skor maksimal – skor minimal  

     = 95 – 25 

     = 70 

Banyaknya kategori Sturges (k) = 1 + 3,3 log 25 

     = 1 + 4,6 

     = 5,6 (dibulatkan menjadi 6) 

Interval    = 
�����

������ ��������
 

     = 
��

�
 

    = 11,6 (dibulatkan menjadi 12) 

Tabel 4.9 

Distribusi Hasil Belajar Postest Kelas Problem Based Learning 

No Interval  Frekuensi Prosentase 

1. 25 – 36  4 16% 

2. 37 – 48  3 12% 

3. 49 – 60  7 28% 

4. 61 – 72  5 20% 

5. 73 – 84  3 12% 

6. 85 – 96  3 12% 

Total  25 100% 
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Berdasarkan Tabel distribusi hasil belajar pretest di atas, dapat dilihat 

bahwa interval pada kelas ini berada pada nilai 49 – 60 sebanyak 7 siswa. Dengan 

perolehan prosentase sebesar 28%. 

Hasil deskriptif posttest siswa kelas  Problem Based Learning dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10 
Statistik Diskriptif Posttest Kelas Problem Based Learning 

Descriptives 

NILAI         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

PBL 25 52.2000 20.15978 4.03196 43.8785 60.5215 20.00 95.00 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar posttest siswa 

kelas Matematika Realistik sebesar 52,20. 

 

4.4       Uji Persyaratan Analisis Data  

4.4.1    Uji Normalitas Data  

4.4.1.1 Uji Normalitas data Pretest Kelas Matematika Realistik  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro Wilk  

menggunakan program SPSS for windows version 16.0. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan bedasarkan hasil pretest terhadap kelas Matematika 

Realistik.  

Tabel 4.11 
Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Matematika Realistik 

Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI REALISTIK .142 30 .145 .966 30 .687 
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Hasil uji normalitas nilai pretest pada kelas Matematika Realistik. Dapat 

dilihat bahwa signifikansinya menunjukkan nilai sebesar 0,687>0, Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai pretest pada kelas tersebut memiliki distribusi normal. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 
Grafik Normalitas Pretest Kelas Matematika Realistik  

 
4.4.1.2 Uji Normalitas data Posttest Kelas Matematika Realistik  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro Wilk  

menggunakan program SPSS for windows version 16.0. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan bedasarkan hasil pretest terhadap kelas eksperimen 1.  

Tabel 4.12 
Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Matematika Realistik 

Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI REALISTIK .137 30 .158 .938 30 .079 

       

Hasil uji normalitas nilai posttest pada kelas Matematika Realistik. Dapat 

dilihat bahwa signifikansinya menunjukkan nilai sebesar 0,079 > 0,05. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa nilai posttest pada tersebut memiliki distribusi normal. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 

Grafik Normalitas Posttest Kelas Matematika Realistik 
 

4.4.1.3 Uji Normalitas data Pretest Kelas Problem Based Learning   

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro Wilk  

menggunakan program SPSS for windows version 16.0. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan bedasarkan hasil pretest terhadap kelas Problem Based 

Learning. 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Problem Based Learning 

Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 
PBL .114 25 .200

*
 .945 25 .156 

 

Hasil uji normalitas nilai pretest pada kelas Problem Based Learning. 

Dapat dilihat bahwa signifikansinya menunjukkan nilai sebesar 0,156>0,05. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pretest pada kelas tersebut memiliki 

distribusi normal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 
Grafik Normalitas Pretest Kelas Problem Based Learning 

 
4.4.1.4 Uji Normalitas data Posttest Kelas Problem Based Learning   

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro Wilk  

menggunakan program SPSS for windows version 16.0. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan bedasarkan hasil pretest terhadap kelas Problem Based 

Learning. 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Problem Based Learning 

Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI PBL .165 25 .078 .926 25 .069 

  

 Hasil uji normalitas nilai posttest pada kelas Problem Based Learning. 

Dapat dilihat bahwa menunjukkan nilai sebesar 0,069 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai posttest pada  kelas tersebut memiliki distribusi normal. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut  
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Gambar 4.4 
Grafik Normalitas Posttest Kelas Problem Based Learning 

 
4.4.2 Uji Homogenitas Data  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data masing-masing 

sampel homogen dengan tingkat signifikan >0,05. Uji homogenitas diambil dari 

nilai pretest dari kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Berikut ini 

adalah hasil analisis uji homogenitas dengan menggunakan SPSS for windows 

version 16.0. 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Homogenitas Pretest Kelas Matematika Realistik dan Kelas 

Problem Based Learnig 
 
 

 
 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 perhitungan homogenitas diatas diperoleh Levene 

Statistic sebesar  0,589 dengan nilai signifikannya sebesar  0,585 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest pada kelas Matematika Realistik dan 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI 
   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.589 1 53 .585 



60 

 

 
 

kelas Problem Based Learning bersifat homogen atau variansi data nilai awal 

kelas Matematika Realistik sama dengan variansi data nilai awal kelas Problem 

Based Learning. 

4.4.3 Uji N-Gain  

Analisis Uji N-Gain bertujuan untuk menunjukkan penguasaan konsep 

siswa atau peningkatan pemahaman siswa setelah proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Berikut adalah analisis uji gain berdasarkan nilai pretest dan 

nilai posttest. 

Geksperimen 1    = 
��,�����,��

�����,��
 

   = 0,3  

Geksperimen 2  = 
��,�����,��

�����,��
 

      = 0,02 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Analisis Uji t 

         Analisis uji t dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows version 

16.0 menggunakan Independent Sampel T-test, (Slameto,2015:301) yang memiliki 

arti penafsiran data dengan dua kasus yang berbeda dengan syarat data tersebut 

harus berupa variabel kuantitatif dalam dua kelompok yang berbeda, uji t ini 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar 

Matematika antara siswa yang diberi perlakuan model Matematika Realistik 

dengan siswa yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning.Adapun kriteria hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

Independent Sampel Test adalah sebagai berikut  

1. Apabila sig. > 0,05 , maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Apabila sig. < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima 
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Tabel 4.16 
Independent Sampel Test Dari Posttest Kelas Matematika Realistik dan 

Problem Based Learning  

Independent Samples Test 

  
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

NILAI Equal 

variances 

assumed 

2.253 .139 2.123 53 .038 9.63333 4.53720 .53287 18.73379 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2.047 40.176 .047 9.63333 4.70601 .12344 19.14323 

 
Tabel 4.16 Independent Sampel Test, menemukan hasil thitung sebesar 2,123 

dengan signifikasi Sig (2-tailed) 0,038<0,05 dan df 53 pada kelas Matematika 

Realistik dan kelas Problem Based Learning. Sedangkan perbedaan rata-rata 

(mean difference) 9,633. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak 

Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh hasil 

belajar yang signifikan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan hasil belajar menggunakan model pembelajaran 

Matematika Realistik.   

4.6     Hasil Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan mengambil nilai posttest siswa dari kelas 

eksperimen 1 dengan model pembelajaran matematika realistik dan kelas 

eksperimen 2 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Dalam 

penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan uji t. 
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Hipotesis (terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD 

Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016). 

Hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

model pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD 

Negeri Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Ha :  Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD Negeri 

Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

Keputusan: 

Tabel 4.16 diperoleh signifikasi sebesar 0,038<0,05 sehingga dapat 

disimpulkan H0 ditolak Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil belajar Matematika dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan model pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD Negeri 

Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal 

ini tampak dari nilai rata-rata kelas Matematika Realistik yang menggunakan 

sebesar 61,83 dan rata-rata nilai kelas Problem Based Learning sebesar 52,20. 

 

4.7   Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar Matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Matematika 

Realistik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Rata-rata nilai 

Pretest siswa SD Negeri Popongan Bringin sebagai kelas eksperimen 1 adalah 

52,16 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 20 sedangkan rata-rata nilai 
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Pretest siswa SD Negeri Bringin 02 sebagai kelas eksperimen 2 pada 

pembelajaran Matematika adalah 51,60 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai 

terendah 30.  

Hasil rata-rata nilai ranah kognitif dari SD Negeri Popongan Bringin 

sebagai kelas eksperimen 1 setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran Matematika Realistik pada pembelajaran Matematika  adalah 61,83 

dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 25 sedangkan rata-rata nilai siswa SD 

Negeri Bringin 02 sebagai kelas eksperimen 2 setelah diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran 

Matematika adalah 52,20 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 25 dengan 

selisih sebesar 09,63. Hal ini dikarenakan siswa pada kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik lebih menguasai materi 

tentang sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang sederhana dan alat peraga yang 

digunakan juga sangat membantu proses pemahaman siswa. Hal tersebut juga 

didukung dengan sikap dan keterampilan mereka dalam mengikuti proses 

pembelajaran, pada kelas Matematika Realistik siswa lebih aktif dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran hal tersebut terlihat dari kegiatan bekerjasama 

dengan kelompok dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, dalam keterampilan kelas Matematika Realistik juga lebih menonjol 

sebab dalam membuat jaring-jaring kubus dan membentuknya menjadi tas 

souvenir mereka dapat menghiasnya dengan kreatif karena dapat 

memadupadankan warna, hasil yang dikerjakan juga bagus dan mereka dapat 

mengerjakan tugas tepat waktu sehingga kelas Matematika Realistik berada pada 

kategori sangat baik.  

Sedangkan pada kelas Problem Based Learning siswa kurang aktif dan 

kurang antusias, hal ini dikarenakan siswa pada kegiatan berkelompok mereka 

kurang antusias dan jika guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka masih 

kurang aktif dalam menjawabnya. Kegiatan keterampilan yang dilakukan yaitu 

dalam membuat jaring-jaring kubus dan membentunya menjadi tas souvenir, kelas 

Problem Based Learning ini juga masih kurang kreatif karena mereka belum bisa 
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untuk memadupadankan warna untuk menghias tas souvenir tersebut dan mereka 

juga masih kurang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas.   

Hasil uji N-gain pada kelas Matematika Realistik menunjukkan hasil 0,3 

dengan kriteria sedang, hal ini dikarenakan siswa memperhatikan guru ketika guru 

menjelaskan materi dan sangat antusias ketika mengikuti proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang sedang 

dipelajari. Sedangkan hasil uji N-gain pada kelas Problem Based Learning 

menunjukkan hasil 0,02 dengan kriteria rendah, hal ini disebabkan karena siswa 

pada saat mengikuti proses pembelajaran tidak memperhatikan guru ketika guru 

menjelaskan materi dan kurang antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar, 

sehingga siswa dalam menguasai materi masih rendah. 

Uji t-tes menunjukkan siginifikansi 0,038 < 0,05 artinya terdapat perbedaan 

hasil belajar Matematika dengan menggunakan model pembelajaran matematika 

realistik dengan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning. Hasil yang diperoleh dari uji t-test menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Matematika Realistik lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Hal ini dikarenakan model pembelajaran 

Matematika Realistik menggunakan alat peraga yang disesuaiakan dengan tingkat 

berpikir anak SD yaitu berada dalam fase operasional konkret, sehingga materi 

yang diberikan mudah dipahami oleh siswa dan siswa mengalami secara langsung 

proses belajar. Hal ini lebih diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Setiawan (2012) bahwa pembelajaran menggunakan model 

Matematika Realistik lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar Matematika dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan model pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV. 

Penggunaan model Matematika Realistik ternyata lebih efektif dibandingkan 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, karena 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik ini 

siswa mengalami secara langsung proses pembelajaran dengan menghubungkan 
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materi dengan kehidupan sehari-hari, proses belajar mengajar menggunakan 

model pembelajaran Matematika Realistik ini juga didukung dengan penggunaan 

alat peraga yang nyata sehingga siswa dapat dengan mudah  memahami materi 

sifat-sifat bangun ruang sederhana dan jaring-jaring bangun ruang sederhana.  




