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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu, 

karena tidak dapat melakukan kontrol terhadap variabel luaran yang mungkin 

berpengaruh terhadap variabel yang dibahas serta tidak mungkin melakukan 

pengelompokan responden secara ketat. Menurut Sugiyono (2014: 114), bentuk 

desain eksperimen-semu (quasi-experimental research) mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen, yaitu kelompok siswa yang 

mendapat perlakuan pendekatan saintifik melalui model project based learning. 

Kelompok kedua adalah kelompok kontrol, yaitu kelompok siswa yang mendapat 

perlakuan pembelajaran matematika yang biasa guru lakukan dalam pembelajaran 

yaitu dengan menggunakan model ceramah. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah Quasi 

Experimental Design. Menurut Sugiyono (2014: 114) Quasi Experimental Design 

merupakan pengembangan dari tru experimental design, yang sulit dilaksanakan. 

Bentuk penelitian yang digunakan ialah Non Equivalent Control Group Design. 

Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada 

desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara 

random (Sugiyono, 2014: 116). Desain ini sebelum dimulai perlakuan kedua kelas 

diberi tes awal (pretest) untuk mengukur kondisi awal kelas. Selanjutnya pada 

kelas eksperimen diberi perlakuan (X) dan pada kelas kontrol tidak diberi 

perlakuan. Langkah akhir yaitu setelah kelas eksperimen mendapat perlakuan, 

kedua kelas diberi tes kembali sebagai posttest. Hasil rata-rata kedua kelas 
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tersebut dianalisis dengan tes statistik untuk mengetahui terdapat pengaruh atau 

tidak. Secara umum desain Non Equivalent Control Group Design sebagai 

berikut: 

Tabel 5 
Desain Eksperimen 

Non Equivalent Control Group Design 
 

 

 

 

Keterangan:  

�� : Nilai pretest untuk kelas eksperimen untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

�� : Nilai post-test untuk kelas eksperimen setelah mendapat perlakuan yaitu 

mengikuti pembelajaran menggunaan pendekatan saintifik melalui model 

project based learning. 

�� : Nilai pretest kelas kontrol untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

�� : Nilai post-test untuk kelas kontrol. 

X : pemberian treatment/ perlakuan pada kelas ekperimen yaitu melakukan 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui model project 

based learning. 

Desain pada Tabel 5 di atas menjelaskan bahwa langkah-langkah yang 

harus ditempuh sebagai berikut: 

a. Dua kelompok subjek ditentukan tidak secara random, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

b. Memberikan perlakuan (X) terhadap kelompok eksperimen. 

c. Mengadakan uji t baik untuk kelompok eksperimen maupun untuk kelompok 

kontrol. 

d. Mencari rata-rata hasil tes dari kedua kedua kelompok tersebut (O2  -O1 ) - (O4 -

O3 ) untuk melihat besarnya efektivitas. 

����� 

��                   −                    �� 
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e. Menggunakan tes statistik, untuk melihat apakah perbedaan itu signifikan atau 

tidak pada taraf signifikansi tertentu. 

 

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD N 3 dan SD N 1GedanganWirosari yang 

terletak di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan semester II tahun ajaran 

2014/2015.Sekolah ini belum mempunyai media yang menunjang pembelajaran 

sehingga peneliti menggunakan model project based learning yang di dalam 

proses pembelajarannya siswa diminta untuk membuat suatu karya, karya ini juga 

nantinya akan menjadi sebuah media untuk pembelajaran. Kelas 5 di sekolah ini 

sebelumnya menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakaan Pendekatan 

Saintifik, Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang memutuskan bahwa 

kurikulum 2013 tidak diwajibkan untuk dilaksanakan SD N 3 dan SD N 1 

Gedangan, Wirosari kedua SD ini kembali lagi menggunakan kurikulum KTSP 

dikarenakan kurikulum 2013 akan disempurnakan oleh pemerintah. 

SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, Wirosari memiliki 1 ruang Kepala 

Sekolah, 1 ruang Guru, 6 ruang kelas, 1 ruang UKS,1 ruang Perpustakaan, 1 ruang 

Lab, 1 kantin sekolah dan 2  kamar mandi. Penelitian ini mengambil populasi 

kelas 5. Secara keseluruhan siswa kelas 5 SD N 3 dan SD N 1 berjumlah 44 siswa. 

Data siswa kelas 5 SD N 3 dan SD N 1 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6 
Data Siswa Kelas 5 SD N 1 dan SD N 3 Gedangan, Wirosari 

Tahun 2014/2015 

Kelas Jumlah Siswa 

5 SD N 3 Gedangan, 

Wirosari 
22 

5 SD N 1 Gedangan, 

Wirosari 
22 

Jumlah seluruh siswa 44 
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Kelas 5 SD N 1 Gedangan, Wirosari sebagai kelas kontrol yaitu 

menggunakan model ceramahdan kelas 5 SD N 3 Gedangan, Wirosari sebagai 

kelas eksperimen yaitu menggunakan pendekatan saintifik melalui model project 

based learning. Secara keseluruhan jumlah sampel penelitian sebanyak 44 siswa. 

Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April tahun 

2015, perincian dapat dilihat pada tabel 7 berikut: 

Tabel 7 

Kegiatan Penelitian 
Waktu/ Kegiatan September-

Februari 

Maret April Mei 

Perencanaan                 

Pelaksanaan                 

Analsis Data                 

Penyusunan Laporan                 

 

a. Tahap Perencanaan 

Meliputi pengidentifikasian masalah dengan melakukan wawancara 

dengan guru dan observasi di kelas, penganalisisan hasil wawancara dan 

observasi, penyusunan proposal penelitian, penyusunan instrumen penelitian, 

penyusunan skenario pembelajaran, uji coba instrumen yang berupa pre test (tes 

awal), dan post test (tes akhir) terkait hasil belajar matematika. Tahap observasi 

dan wawancara guru dilakukan minggu 3 bulan maret  2015.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Meliputi pengambilan data awal tentang hasil belajar matematika (pre test), 

eksperimen (penerapan pendekatan saintifik melalui model project based 

learning), dan pengumpulan data amatan (post test). Untuk data amatan diambil 

dari hasil pengerjaan post test. Kedua tes ini (pre test dan post test) terlebih 

dahulu diuji dan dihitung nilai realibilitas dan validitasnya. Eksperimen dilakukan 

selama 2 bulan. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2015. 



34 

 

c. Tahap Analisis Data 

Analisis hasil belajar awal siswa (pre test) dilaksanakan pada bulan Maret 

2014 sebelum permulaan eksperimen. Saat eksperimen berakhir diambil data 

amatan (post test) dan penganalisaan data ini dilakukan pada bulan April 2015. 

d. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ini dilaksanakan pada pertengahan eksperimen sampai masa sesudah 

eksperimen, yaitu pada bulan April sampai Mei 2014.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 1 variabel independen (bebas) dan 1 variabel 

dependen (terikat). Variabel bebasnya meliputi Pendekatan Saintifik melalui 

Model Project Based Learning sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 

matematika. Definisi operasional, indikator, skala pengukuran, dan simbol 

masing-masing dari variabel penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (bebas) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (bebas) adalah 

Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning(X).Pendekatan 

Saintifik melalui Model Project Based Learning menekanan pada membuat 

sebuah karya untuk memecahkan suatu masalah matematika dengan 

memperhatikan karakteristik siswa SD.  Menurut Piaget, siswa SD masih berada 

pada tahap perkembangan operasional konkret sehingga butuh benda nyata dalam 

proses pembelajaran. Konsep-konsep matematika akan mudah dan berhasil untuk 

dipelajari apabila melalui membuat suatu karya(proyek). 

2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar matematika (Y). 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan yang dicapai 

oleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran di kelas yang dapat dilakukan 

melalui evaluasi belajar (tes tertulis). 
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3.2.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian sehingga pengujian hipotesis 

dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar. Definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah variabel dengan penggunaanpendekatan saintifik 

melalui model project based learning didefinisikan secara operasional sebagai 

penyajian pembelajaran yang menghadapkan siswa untuk mengidentifikasi 

masalah, melakukan hipotesis, percoban/investigasi, mengumpulkan data, analisis 

data, pemecahan masalah berdasarkan analisis data, memaparkan hasil. Untuk 

melihat ketercapaian model project based learning menggunakan lembar 

observasi. 

Variabel yang kedua adalah hasil belajar matematika didefinisikan secara 

operasional sebagai kemampuan yang dicapai oleh siswa setelah mengalami 

proses pembelajaran di kelas yang dapat dilakukan melalui evaluasi belajar (tes 

tertulis). Dengan asesmen autentik yang dipilih adalah penilaian tertulis yang 

berbentuk uraian singkat, dan soal cerita dengan menerapkan rubrik skor dan 

evaluasi (tes tertulis) dilakukan dengan 1 kali tes (posttest) setelah pembelajaran 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD N 3 dan SD N 1 

Gedangan, Wirosari yang berjumlah 44 siswa. 

3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini siswa kelas 5 SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, 

Wirosari semester II tahun pelajaran 2014/2015. Sampel berjumlah 44 siswa yaitu 

SD N 3 Gedangan, Wirosari kelas 5 yang berjumlah 22 siswa sebagai kelas 

eksperimendan SD N 1 Gedangan, Wirosari kelas5 yang berjumlah 22 siswa 

sebagai kelas kontrol. 
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3.3.3 Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2014: 124). Sampel dalam penelitian ini 

adalah:  

a.  SD N 1 Gedangan, Wirosari siswa kelas kelas 5  yang merupakan kelas 

kontrol. 

b. SD N 3 Gedangan, Wirosari Siswa kelas kelas 5yang merupakan kelas 

eksperimen yang diberikan treatment atau perlakuan yaitu dengan 

menggunakan pendekatan saintifik melalui model project based learning. 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dibahas tentang teknik pengumpulan data, instrumen 

yang dipakai dalam penelitian yaitu lembar observasi dan tes yaitu berupa tes (tes 

awal / pre test dan tes akhir / post test), serta uji coba instrument sebelum 

instrument digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian. 

 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik observasi dan tes. Teknik observasi digunakan untuk melihat 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui model 

project based learning. Tes digunakan untuk melihat hasil belajar matematika 

siswa. Data hasil belajar matematika siswa meliputi 2 tahapan, yaitu tahap awal  

(nilai pre-test) dan tahap akhir (nilai post test). Pre-test dilaksanakan pada awal 

sebelum penelitiaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diambil berasal dari populasi yang normal (sampel dalam keadaan 

seimbang) dan homogenitas (sampel mempunyai beda rerata yang sama). Post-

test dilaksanakan setelah eksperimen dan tes ini digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar matematika setelah diadakan perlakuan. Bentuk dari soal pre-test dan 

post-test adalah uraian dan sola cerita.  
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun instrumen penelitian dan pedoman pemberian skor terhadap setiap 

jawaban untuk pre-test. 

2. Menguji cobakan instrumen untuk pre-test. 

3. Melakukan pre-test. 

4. Sebelum melakukan eksperimen terhadap kedua kelas tersebut, terlebih 

dahulu melakukan uji prasyarat untuk uji keseimbangan yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas variansi populasi, selanjutnya melakukan uji 

keseimbangan sebelum perlakuan. 

5. Melakukan eksperimen, SD N 1 Gedangan, Wirosari kelas 5 pembelajarannya 

menggunakan model konvensional dan SD N 3 Gedangan, Wirosari kelas 5 

menggunakan pendekatan saintifik melalui model project based learning  

selanjutnya melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar 

matematika. Kemudian diperoleh nilai siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika setelah perlakuan. 

6. Menyusun instrumen penelitian dan pedoman pemberian skor terhadap setiap 

jawaban untuk post-test. 

7. Menguji cobakan instrumen untuk post-test. 

8. Melakukan post-test. 

9. Melakukan uji prasyarat untuk uji hipotesis yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas variansi populasi selanjutnya melakukan uji hipotesis terhadap 

hasil belajar matematika setelah perlakuan. 

 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, disusun instrumen dalam 

bentuk observasi, dan tes. Sebelum digunakan maka disusun terlebih dahulu kisi-

kisinya dan butir-butir soalnya. Instrumen ini akan diuraikan berdasarkan variabel 

yang sudah ditentukan peneliti. 
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1. Variabel X 

Instrumen yang digunakan dalam variabel X adalah lembar observasi. 

Lembar Observasi guru (peneliti) digunakan untuk melihat apakah guru sudah 

melaksanakan proses mengajar sesuai dengan RPP pendekatan saintifik melalui 

model project based learning. Lembar Observasi siswa digunakan untuk melihat 

apakah siswa sudah mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan yang 

direncanakan. Lembar observasi ini digunakan dalam pembelajaran dengan 

menulis tanda (Ya/Tidak) pada kolom jawaban yang tersedia untuk setiap aspek 

yang diamati. Kisi-kisi lembar observasi dalam pembelajaran yaitu: 

Tabel 8 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

Pembelajaran Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning 

No Aspek Indikator Rumusan Item 

1 Pendahuluan 

Memaparkan topik yang akan 

dikaji, tujuan belajar, motivasi, 

dan memberikan penjelasan 

ringkas. 

1-5 Mengajukan permasalahan atau 

pertanyaan yang terkait dengan 

topik yang dikaji. 

Hipotesis dan merencanakan 

percobaan. 

2 Eksplorasi 

Melaksanakan percobaan 

/investigasi. 

6-7 Melakukan percobaan atau 

pengamatan untuk 

mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menguji 
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hipotesis. 

3 Elaborasi 
Mengorganisasi dan 

menganalisis data 

8 

 

4 Konfirmasi 

Memaparkan hasil investgasi 

(percobaan atau pengamatan) 

dan mengemukakan konsep 

yang ditemukan. 

9 

 
 

2. Variabel Y 

Soal Tes terdiri dari dua tes yaitu pretest dan posttest. Soal pretest digunakan 

hanya untuk melihat homogenitas dan normalitas kedua kelas. Soal posttest 

digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa setelah dilakukan 

perlakuan. Berikut adalah Instrumen posttest. 

Tabel 9 
Kisi-Kisi Instrumen Post-Test 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal 

Tujuan pembelajaran No 

Butir 

1.2 Memaham
i sifat-sifat 
bangun 
dan 
hubungan 
antar 
bangun. 

1. Menentukan 
luas 
permukaan 
balok. 

1. Diberikanjaring-jaring balok, 
siswa dapat menentukan luas 
permukaan balok. 

1,2 

2. Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan luas 
permukaan 
balok. 

2. Diberikan soal cerita, siswa 
dapat menentukan penyelesaian 
masalah tersebut dengan 
konsep luas permukaan balok 
dengan benar dan teliti. 

5,6 



40 

 

 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah isian singkat, isian 

panjang, dan soal cerita. Penskoran instrumen soal cerita dalam penelitian ini 

sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh 

Polya dalam menyelesaikan soal cerita matematika yaitu: (1) Memahami masalah 

yang terdapat dalam soal cerita;(2) Membuat rencana penyelesaian; (3)Membuat 

model (kalimat) matematika dan melakukan perhitungan; (4) Menarik 

kesimpulan, yaitu menuliskan jawaban akhir sesuai dengan pertanyaan yang ada 

di dalam soal. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan  secara  urut, tidak bisa 

dengan meloncati bagian satu ke bagian yang lain. Penskoran instrumen dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

Tabel 10 
Penskoran Instrumen Soal Isian Singkat 

Jawaban  Skor  

1. Menulis perkalian panjang, lebar, 
tinggi pada balok 
 

2. Menulis luas permukaan balok 

1 

1 

 
 
 
 
 
 

3. Menentukan 
volume balok. 

3. Diberikan gambar balok, siswa 
dapat menentukan volume 
balok dengan runtun dan benar. 

3,4 

4. Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
volume balok. 

4. Diberikan soal cerita, siswa 
dapat menentukan penyelesaian 
masalah tersebut dengan 
konsep volume balok dengan 
benar. 
 

7, 8 
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Tabel 11 
Penskoran Instrumen Soal Cerita 

Jawaban Skor 

1. Memahami masalah  
2. Menyusun rencana penyelesaian  
3. Membuat model (kalimat) matematika dan melakukan perhitungan  
4. Menarik kesimpulan, yaitu menuliskan jawaban akhir sesuai dengan 

pertanyaan yang ada di dalam soal 

1 

1 

2 

 

1 

 
 

3.5 Uji Coba Instrumen 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid (Sugiyono, 2014: 173). Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen 

yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya jika tingkat validitasnya 

rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini uji 

validitas ditunjukan untuk menguji instrumen dari variabel terikat (Y) yang 

berupa tes uraian. 

Uji validitas menggunakan kriteria menurut Ali (Arikunto, 2007:75) yaitu 

menggunakan pedoman nilai koefisien korelasi (rix) sebagai berikut. 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

Untuk indeks, konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0,3 maka 

butir soal harus dibuang (Arikunto, 2007 : 81). Dengan kata lain, butir ke-i 

dinyatakan valid jika nilai korelasinya ≥ 0,3. 

Uji validitas instrumen post-test (hasil belajar matematika) dilakukan 

dengan cara memberikan soal tes yang dikerjakan oleh 22 siswa di luar populasi 
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yaitu pada siswa kelas V SD N 1 Gedangan, Wirosari proses penghitungan 

dengan bantuan SPSS for Windows Version20.0. Dari hasil uji validitas akan 

diketahui apakah butir soal yang ada pada instrumen valid sehingga memenuhi 

syarat untuk mengumpulkan data penelitian. 

 
Tabel 12 

Hasil Validitas Instrumen Post-Test 
Nomor soal ID Keterangan  

Soal 1 1,0 Validitas sangat tinggi 

Soal 2 0,265 Validitas rendah 

Soal 3 0,557 Validitas cukup 

Soal 4 0,231 Validitas rendah 

Soal 5 0,431 Validitas cukup 

Soal 6 0,553 Validitas cukup 

Soal 7 0,431 Validitas cukup 

Soal 8 0,704 Validitas tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 12 terlihat bahwa dari 8 soal tes 1 soal dinyatakan 

memiliki validitas sangat tinggi, 1 soal memiliki validitas tinggi, 4 soal memiliki 

validitas cukup, 1 soal dinyatakan memiliki validitas rendah. Dengan ketentuan 

Corrected Item-Total Correlation kurang dari 0,30 tidak valid. Dari 8 soal 

tersebut kemudian diuji reliabilitas dan tingkat kesukarannya. 
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3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2010: 221). 

Untuk menguji nilai reliabilitas dari soal tes digunakan teknik Alpha dari 

Cronbach, yaitu untuk menentukan nilai realibilitas dapat digunakan rumus 

berikut: 

Kurang dari 0,20    : sangat rendah 

Antara 0,21-0,40    : rendah 

Antara 0,41-0,60 : cukup 

Antara 0,61-0,80 : tinggi    

Antara 0,81-1,00 : sangat bagus                                             

 Nilai realibilitas yang dihasilkan, yang digunakan untuk mengukur nilai 

kemanfaatan suatu butir soal, mempunyai patokan yang tidak baku. Tetapi 

biasanya diambil nilai realibilitasnya ≥ 0,60. Ini berarti, hasil pengukuran yang 

mempunyai indeks realibilitas 0,60 atau lebih cukup baik nilai kemanfaatannya , 

dalam arti instrumennya dapat dipakai untuk melakukan pengukuran (Arikunto, 

2007:108). 

Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode satu kali tes. Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan 

SPSSfor Windows Version20.0 dengan menggunakan metode croncbach alpha. 

Dari soal uraian yang terdiri dari 10 butir soal terdapat 7 butir soal yang valid 

untuk dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dari 7 butir soal yang valid 

Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,590, ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki 

reliabilitas cukup oleh karena itu maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Tabel 13 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.424 4 
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3.5.3Tingkat Kesukaran Instrumen 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang bisa dinyatakan dengan indeks (Zainal 

Arifin, 2014:134). Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan setelah soal di uji 

validitas. Analisis tingkat kesukaran soal ini dilakukan untuk pemilihan 

instrument soal yang baik. Menurut Zainal Arifin (2014:134) untuk menghitung 

tingkat kesukaran soal bentuk uraian dapat menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

Rata-rata = 

���� ���� ������� ����� ���� ���


���� ������� �����
 

b. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

Tingkat kesukaran = 
%���&���� 

'��� �������� ���� ���
 

c. Membandingkan tingkat kesukaran dengan criteria berikut: 
 

Tabel 14 
Kriteria Indeks Tingkat Kesukaran Soal 

 
Tingkat Kesukaran Kategori Soal 

0,00 - 0,30 Soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 Soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 Soal kategori mudah 

 
  Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai apabila hasil uji tingkat 

kesukaran 0 sampai 0.30 maka soal tersebut dikategorikan sukar, 0,31 sampai 

0,70 dikategorikan sebagai soal kategori sedang, dan 0,71 sampai 1,00 dapat 

dikatakan soal kategori mudah. 
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Tabel 15 
Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

Nomor Soal ID Keterangan 

Soal 1 0,50 Sedang 

Soal 2 0,70 Sedang 

Soal 3 0,78 Mudah 

Soal 4 0,74 Mudah 

Soal 5 0,65 Sedang 

Soal 6 0,80 Mudah 

Soal 7 0,65 Sedang 

Soal 8 0,30 Sukar 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Teknik Analisis Data Sebelum Perlakuan 

Teknik analisis data sebelum perlakuan dilakukan sebagai uji prasyarat 

analisis untuk uji keseimbangan. Untuk keperluanuji keseimbangan, data hasil  

penelitian selanjutnya diolah menggunakan Uji t. Uji t merupakan metode statistik 

parametrik. Uji ini digunakan karena sesuai dengan ciri-ciri statistik parametrik 

yaitu; (1) Data berupa interval dan rasio; (2) Data menyebar atau berdistribusi 

normal. Asumsi yang pertama sudah terpenuhi sedangkan asumsi yang kedua 

akan diuji dalam penelitian ini sekaligus sebagai syarat uji t. Menurut  

Budiyono(2004:185), terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan 

uji t yaitu: 

1. Populasi-populasi saling independen  (saling bebas) 

2. (�
� dan (�

� (varians populasi) tidak diketahui 

3. Data berdistribusi normal (sifat normalitas)  
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4. Ada pertimbangan perbedaan variansi antara kedua sampel yang 

dibandingkan (sifat homogenitas). Hal ini berkaitan dengan formula 

pengujian yang berbeda dimana variansi sama atau variansi berbeda. 

Berdasarkan persyaratan dari uji t di atas akan dibahas syarat ke-3 dan 

syarat ke-4. Untuk syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi yaitu variabelnya 

saling independen dan varians populasi tidak diketahui. Uji prasyarat ke-3 dan ke-

4 dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 20.0 dengan cara Anayleze → Descriptive → Statistic → 

Explore → masukkan variabel pada independent list → Plot → Normality 

Plot with Test → Continue. Kriteria signifikan dalam uji normalitas lebih 

besar dari 0,05 yang berarti data berdistibusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 20.0 dengan cara Analyze → Descriptive Statistics → 

Explore → masukkan variabel pada dependent list → Plots → 

Unstransformed → Continue. Kriteria signifikan dalam uji homogenitas lebih 

besar dari 0,05 yang berarti data berdistibusi normal. 

3. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

(kelas Pendekatan Saintifik melalui Model Project Learning dan kelas kontrol 

(ceramah) dalam keadaan seimbang atau tidak, sebelum kelas eksperimen 

mendapat perlakuan. Statistik uji yang digunakan adalah Independent Sample 

T Test. Untuk melakukan perhitungan digunakan SPSS20.0 dengan cara 

Analyze → Compare mean → Independent Sampel T Test –→ Continue. 

Kriteria nilai signifikansi/probabilitas yaitu jika signifikansi > 0,05, maka H0 

diterima dan jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. 
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3.6.2 Teknik Analisis Data Setelah Perlakuan 

Teknik analisis data setelah perlakuan dilakukan sebagai uji prasyarat 

analisis untuk uji hipotesis.Untuk keperluanuji hipotesis, data hasil penelitian ini  

diolah menggunakan Uji t. Uji t merupakan metode statistik parametrik. Uji ini 

digunakan karena sesuai dengan ciri-ciri statistik parametrik yaitu; (1) Data 

berupa interval dan rasio; (2) Data menyebar atau berdistribusi normal. Pengujian 

ini dilakukan dengan Uji t untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan strategi 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa. Analisis data yang 

digunakan pada pengujian perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah uji t-test. Pengujian ini menggunakan SPSS versi 20.0. 

Berdasarkan ciri-ciri statistik parametrik diatas, asumsi yang pertama 

sudah terpenuhi sedangkan asumsi yang kedua akan diuji dalam penelitian ini 

sekaligus sebagai syarat uji t. Menurut Budiyono(2004:  185), terdapat 4 syarat 

yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji t, yaitu: 

1. Populasi-populasi saling independen  (saling bebas) 

2. (�
� dan (�

� (varians populasi) tidak diketahui 

3. Data berdistribusi normal (sifat normalitas)  

4. Ada pertimbangan perbedaan variansi antara kedua sampel yang 

dibandingkan (sifat homogenitas) 

Berdasarkan persyaratan dari uji t di atas akan dibahas syarat ke-3 dan 

syarat ke-4. Untuk syarat ke-1 dan ke-2 sudah terpenuhi. Variabelnya saling 

independen dan varians populasi tidak diketahui. Uji prasyarat ke-3 dan ke-4 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat untuk menguji rumusan 

hipotesis. Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0for windows dengan cara 

Analyze → Descriptive Statistics → Explore → masukkan variabel pada 

dependent list→Plots → Normality plots with tests → Continue. Kriteria 
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signifikan dalam uji normalitas lebih besar dari 0,05 yang berarti data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan SPSS 20.0 dengan cara Analyze → Descriptive 

Statistics → Explore → masukkan variabel pada dependent list → Plots → 

Unstransformed → Continue. Kriteria signifikan dalam uji homogenitas 

lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistibusi normal. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh dari Pendekatan 

Saintifik melalui model project based learning terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Untuk mengetahui pengaruh hasil belajar matematika 

dengan menggunakan Pendekatan Santifik melalui Model project based 

learning  maka dilakukan posttest. Uji hipotesis yang dipilih menggunakan 

uji t, untuk menguji perbedaan mean hitung dari kelompok kelas 

eksperimen dan kelompok kelas kontrol guna mengetahui pengaruh 

signifikansi dari hasil penelitian berupa perbandingan dua rata-rata 

sampel. Dengan dilakukan uji t diharapkan dapat menemukan perbedaan 

hasil belajar matematika, setelah menerapkan pembelajaran Pendekatan 

Saintifik melalui Model project based learning.  

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan uji t dua fihak 

(Two Tail Test). Dasar pengambilan keputusan penelitian ini berdasarkan 

signifikan adalah: 

1. Jika signifikan > 0,05 maka H* diterima H� ditolak. 

2. Jika signifikan < 0,05 maka H* ditolak H�diterima. 
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Uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. H0 : µ1 ≤µ2artinya “artinya tidak ada pengaruh pembelajaran 

dengan menggunakan Pendekatan Saintifik melalui Model Project 

Based Learning terhadap hasil belajar siswa SD N 3 dan SD N 1 

Gedabgan, Wirosari kelas 5 semester II tahun pelajaran 2014/2015. 

2. H1 : µ1> µ2 artinya “artinya ada pengaruh pembelajaran dengan 

menggunakan Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based 

Learning terhadap hasil belajar SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, 

Wirosari siswa kelas 5 semester II tahun pelajaran 2014/2015. 

Penggunaan uji hipotesis pada fihak kanan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1. Uji Dua Fihak 
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