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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari hasil 

analisis normalitas dan homogenitas pretest, gambaran pelaksanaan pembelajaran 

yaitu gambaran pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol dan gambaran 

pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen atau pendekatan saintifik 

melalui model project based learning, deskripsi data hasil belajar matematika, uji 

t independent samples test, serta pembahasan yang terdiri dari uji hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah 44 siswa kelas 5 SD N 3 

dan SD N 1 Gedangan, Wirosari. Kelas eksperimen dari penelitian ini adalah SD 

N 3 Gedangan, Wirosari kelas 5 yang terdiri dari 22 siswa dan SD N 1 Gedangan, 

Wirosari kelas 5 kontrol yang terdiri  dari 22 siswa. Pemilihan kedua kelas pada 

SD ini didasarkan pada:  

a. Kedua sekolahan terletak pada satu daerah dengan lokasi yang berdekatan.  

b. Prestasi kedua kelas hampir sama.  

c. Bila dilihat dari hasil pretest, kedua kelas memiliki rata-rata yang hampir 

sama. 

d. Keadaan kedua kelas sama. Keduanya memiliki luas ruang dan fasilitas  

penunjang yang sama.  

e. Jumlah siswa sama, yaitu masing-masing kelas 22 siswa.  

Kelas 5 di SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, Wirosari. Kedua sekolah ini 

awalnya menggunakan pendekatan saintifik akan tetapi kembali lagi pada 

kurikulum KTSP seiring dengan tidak diwajibkannya kurikulum 2013 dan akan di 

sempurnakannya kurikulum 2013 oleh pemerintah, hal ini yang menjadikan alasan 

kedua sekolah ini kembali lagi pada kurikulum KTSP. Namun dalam pelaksanaan 

pembelajaran  dan model yang ilmiah masih kurang maksimal dilaksanakan 

terutama dalam mata pelajaran matematika. Siswa cenderung masih banyak 
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menghafal saja tentang konsep dan rumus matematika tanpa mengetahui 

bagaimana konsep dan rumus tersebut ditemukan dan kurangnya guru dalam 

merangsang kreatifitas siswa. Bagi sebagaian siswa matematika menjadi pelajaran 

yang cukup ditakuti karena konsep hafalan banyaknya konsep dan ketentuan juga 

kurangnya elemen kegiatan yang menimbulkan ketertarikan siswa dalam 

pelaksaannya. model ceramah, pasif, hafalan, dan kebiasaan siswa yang 

menganggap matematika sulit, seringkali menjadikan siswa mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal matematika. 

Di dalam penelitian ini, terdapat satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat.  Variabel bebas dalam penelitian ini Pendekatan Saintifik melalui Model 

project based learning, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar matematika. Penelitian dilaksanakan pada seluruh siswa SD N 3 dan SD N 

1 Gedangan, Wirosarikelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 44 siswa. Kelas eksperimen  adalah  22  siswa  dari SD N 3 Gedangan, 

Wirosari kelas 5sedangkan SD N 1 Gedangan, Wirosari  kelas 5 sebagai 

kelaskontrol adalah 22 siswa. Berdasarkan hasil pretest matematika kedua kelas 

tersebut sudah  diujinormalitas, uji homogen, dan uji keseimbangan dengan  

mengunakan SPSS 20.0for windows dan menunjukkan kedua kelas itu homogen, 

yang berarti data berdestribusi normal dan memiliki varian yang tak berbeda 

secara signifikan. Ini  menunjukkan bahwa sebelum diberi perlakuan kedua kelas 

memiliki kemampuan  awal yang sama sehingga peneliti dapat melanjutkan 

penelitiannya dengan  memberikan perlakuan pada kelas eksperimen  dengan 

menggunakan Pendekatan Saintifik melalui model project based learning. 

Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model ceramah yang biasa 

dilaksanakan guru di kelas. Setelah keduanya selesai dengan pembelajaran dengan 

cara yang berbeda, selanjutnya diadakan tes akhir (post-test). 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 pertemuan, yaitu pada tanggal 6, 7, dan 8 

April 2015 untuk kelas eksperimen (Pendekatan Saintifik melalui Model project 

based learning). Setiap pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran dengan alokasi 

waktu 35 menit setiap satu jam pelajaran. Materi yang diberikan untuk kelas 

eksperimen sama dengan materi yang diberikan untuk kelas kontrol yaitu 
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membahas tentang Bangun ruang (balok). Pada saat pelaksanaan posttest, kelas 

eksperimenterlebih dahulu mengerjakan tes pada hari Rabu tanggal 8April 2015 

jam ke 1-2. Sedangkan  kelas kontrol mengerjakan tes padahari yang berbeda 

yaitu tanggal 10 april 2015 jam ke 3-4.Materi yang diajarkan dapat dilihat pada 

tabel 16. 

Tabel 16 
Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan Materi 
I 1. Menentukan luas permukaan balok.  

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
luas permukaan balok. 

 
II 1. Menentukan volume balok 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
volume balok. 

III Post-test 
 

Berikut ini merupakan gambaran pelaksaan penelitian pada kelas 

ekperimen (Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning dan kelas 

kontrol  melalui Model Ceramah). 

 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

Pelaksanaan pembelajaran kelas kontrol menggunakan melalui model 

ceramah. Materi yang dibahas tentang Bangun ruang(balok). Proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan pembelajaran yang sudah 

dikembangkan dalam beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan dan 

keterlaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 17 berikut. 
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Tabel 17 
Tahapan Pembelajaran Kelas Kontrol dengan melalui Model Konvensional 

 

No 
Langkah 

Pembelajaran 

 

Tingkah laku guru 

Keterlaksanaan 
Aktivitas Pengajar 

(Ya/Tidak) 

Pertemuan 
1 

Pertemuan 
2 

1 

Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi 
siswa 

Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran yaitu 
belajar tetang bangun 
ruang balok. 

Ya Ya 

2 
Menjelaskan 
materi 
pembelajaran 

Guru menyelaskan materi 
tentang bangun ruang. 

Guru mengajak siswa 
untuk melihat penjelasan 
guru dari buku paket 
yagng disediakan guru. 

Ya Ya 

3 

Mengecek 
pemahaman dan 
memberikan 
umpan balik 

Guru melakukan tanya 
jawab dengan siswa untuk 
mengecek pemahaman 
siswa dan memberikan 
umpan balik atas jawaban 
siswa. 

Ya Ya  

4 
Melakukan 
rangkuman hasil 
pembelajaran. 

Guru melakukan 
rangkuman hasil 
pembelajaran bersama 
dengan siswa. 

Guru menutup 
pembelajaran. 

Tidak Tidak 

 

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan model ceramah, kegiatan 

pembelajaran banyak didominasi oleh guru dibandingkan dengan siswa. Guru 

aktif memberikan penjelasan tentang materi, mempersentasikan bahan ajar yang 

bersumber dari text book, kemudian menyampaikan kepada siswa. Siswa berperan 

aktif hanya ketika kegiatan pengumpulan data di perpustakaan sekolah. Namun 

setelah mendapat hasil sebaliknya siswa berperan pasif tanpa banyak melakukan 
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kegiatan guna memahami data yang dicari. Jadi pencarian data hanya dianggap 

sebagai tugas dari guru tanpa menganalisis lebih lanjut. Kegiatan selanjutnya 

lebih menonjol peran guru sehingga siswa hanya berperan sebagai pendengar. 

Guru hanya berpusat dengan penjelasan konsep matematika dengan panduan 

textbook. Suatu kegiatan yang belum terlaksana dengan baik yaitu ketika siswa 

bersama-sama dengan guru belum merangkum pembelajaran diakhir kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa proses pembelajaran pada 

kelompok kontrol berlangsung dengan baik, baik dari aspek persiapan, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir dinyatakan baik dan sebagian besar sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran melalui model ceramah. 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen menggunakan Pendekatan 

Saintifik melalui Model Project Based Learning dilakukan dalam 2 kali 

pertemuan. Materi yang dibahas tentang bangun ruang(balok). Proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan pembelajaran yang 

sudah dikembangkan dalam beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan dan 

keterlaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 18 
Tahapan Pembelajaran Kelas Eksperimen dengan Pendekatan Saintifik  

melalui Model Project Based Learning 
 

No 
Langkah 

Pembelajaran 

 

Tingkah laku guru 

Keterlaksanaan 
Aktivitas Pengajar 

(Ya/Tidak) 

Pertemuan 
1 

Pertemuan 
2 

1 
Penyajian 
masalah 

Penyajian masalah. Guru 
mengajukan permasalahan 
atau pertanyaan yang 
terkait dengan topik yang 
dikaji. 
 

Ya Ya 
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2 
Membuat 
perencanaan 

Siswa bersama dengan 
guru menentukan materi 
proyek berdasarkan 
permasalahan yang telah 
dibuat yaitu membuat 
kotak pensil. 

Guru mengidentfikasi 
pengetahuan awal siswa 
tentang cara pembuatan 
kotak pensil dengan cara 
melakukan tanya jawab. 

Untuk membuat 
perencanaan penyelesaikan 
masalah maka perlu 
dibentuk kelompok. 

 

Ya Ya 

3 
Menyusun 
penjadwalan 

Guru bersama dengan 
siswa menyusun 
penjadwalan untuk 
pelaksanaan proyek guna 
memecahkan 
permasalahan di awal 
pembelajaran. 

Ya Ya  

4 
Memonitor 
pembuatan 
proyek 

Siswa dalam kelompok 
dengan monitor guru 
melakukan permainan 1 
yaitu Permainan Kotak 
Ajaib untuk penyelesaian 
proyek 1. 

Tidak Tidak 

5 
Melakukan 
penilaian 

Guru melakukan penilaian 
auntentik disaat siswa 
melakukan proyek 1. 

  

6 Evaluasi 

Guru melakukan evaluasi 
di akhir pembelajaran dan 
pembuatan proyek serta 
menguhubungkannya 
dengan konsep 
matematika. 

  

Tahapan pembelajaran terlaksana dalam dua kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama pembelajarannya fokus dilakkan dengan topik luas permukaan 
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balok. Untuk memahami konsep luas permukaan balok siswa diperlihatkan jaring-

jaring balok dengan berbantuan kardus pasta gigi kemudian melalui kegiatan 

tersebut siswa dapat menemukan bangun datar apa saja yang terdapat pada kardus 

pasta gigi setelah guru membongkar kardus pasta gigi tersebut. Selanjutanya guru 

secara tidak langsung memberikan masalah pada siswa untuk menyelimuti kotak 

pensil dengan kertas yang sudah di sediakan sesuai kreatifitas siswa. 

Pembelajaran, penemuan, terasa tidak biasa diperoleh siswa sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran beberapa siswa mengalami kebingungan. Pembelajaran 

hari kedua dilakkan fokus dengan materi menentukan volume balok pada 

pelaksaan menentukan volume balok guru memunculkan masalah secara tidak 

langsung lagi dengan menampilkan akuarium berbentuk balok dan menyuruh 

siswa memenuhi akuarium tersebut dengan kubus kecil-kecil yang sudah diberi 

gambar kehidupan di air sesuai kreatifitas siswa tersebut, dengan tujuan untuk 

menemukan konsep matematika yaitu tentang volume balok. Setelah melakukan 

pembelajaran selama dua hari di kelas eksperimen, kemudian pada hari yang 

ketiga diadakan postes untuk kedua kelas. 

Berdasarkan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, siswa 

lebih banyak melakukan aktifitas membuat suatu karya dari benda yang sudah di 

sediakan, sehingga siswa lebih aktif, kreatif dan berani mengemukakan ide-ide 

atau pendapatnya. Selain itu, kondisi pembelajaran yang menyenangkan membuat 

siswa tidak tegang, stress, maupun bosan. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan 

bahwa proses pembelajaran pada kelompok eksperimen berlangsung dengan baik, 

baik dari aspek persiapan, kegiatan inti dan kegiatan akhir dinyatakan baik dan 

sesuai dengan langkah-langkah dalam Pendekatan Saintifilk melalui Model 

Project Based Learning. 
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1.2 Hasil Penelitian 

1.2.1 Deskripsi Data  

Deskripsi data yang disajikan adalah data hasil pretest matematika 

semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 sebelum perlakuan sebagai data 

kemampuan awal. Kemudian setelah diberikan perlakuan diperoleh data akhir 

melalui postest matematika. Dari data tersebut diperoleh ringkasan data yang 

disajikan dalam tabel 19 dan gambar berikut. 

Tabel 19 
Deskripsi Data Sebelum Perlakuan 

 
Tabel 20 

Deskripsi Data Setelah Perlakuan 

Statistik 

Kelas Eksperimen  
(kelas  pendekatan 

saintifik melalui project 
based learning) 

Kelas Kontrol 
 (kelas melalui konvensional) 

N (jumlah siswa) 22 22 
Nilai rata-rata 82,45 76,77 
Nilai tertinggi 91,67 88,89 
Nilai terendah 66,67 63,89 
Standar deviasi 7,526 8,299 

 

Berdasarkan kedua tabel di atas, terlihat bahwa pada kelas eksperimen 

mengalami peningkatan. Rata-rata kemampuan awal kelas eksperimen sebesar 

75,38 meningkat menjadi 82,45 setelah diadakan perlakuan. Sedangkan pada 

kelas  kontrol, rata-rata kemampuan awal sebesar 78,41 menurun menjadi 76,77 

setelah diadakan perlakuan. Dari hasil rata-rata post-test dapat dilihat bahwa  

Statistik 

Kelas Eksperimen  
(kelas  pendekatan saintifik 

melalui project based 
learning) 

Kelas Kontrol 
 (kelas melalui model 

konvensional) 

N (jumlah siswa) 22 22 
Nilai rata-rata 75,38 78,41 
Nilai tertinggi 91,67 91,67 
Nilai terendah 62,50 66,67 
Standar deviasi 7,917 7,967 
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terdapat rata-tata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Secara 

garis besar keadaan ini dapat dilihat pada gambar diagram batang di bawah ini. 

 

 
Gambar 2 Deskripsi Data Pretes 

 
Gambar 3 Deskripsi Data Posttest 
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1.2.2 Data Hasil Belajar 

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu menyusun tabel 

distribusi frekuensi untuk menyederhanakan hasil nilai pretest dan posttest. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun tabel frekuensi pretest kelas 

eksperimendengan rumus sebagai berikut: 

Banyaknya kelas = 1+3,3 log n 

n (jumlah siswa) = 22 

log33  = 1,52 

Jadi banyak kelas = 1+(3,3*1,52) 

= 6,02 dibulatkan menjadi 6 kelas  

Range  = Nilai Maksimum-Nilai Minimum+1 

   = 30 

 Interval  =
�����

��	
�
 

   =
�

�
 

= 5. 

Hasil tabel distribusi frekuensi pretest kelas eksperimen dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 21 
Hasil Tabel Distribusi Frekuensi Pretest Kelas Eksperimen 

Interval 
Kelas Eksperimen 

F P 
63-67 5 22.73% 
68-72 4 18.18% 
73-77 6 27.27% 
78-82 1 4.55% 
83-87 3 13.64% 
88-92 3 13.64% 

N 22 100% 
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Hasil analisis tabel 21 distribusi frekuensi pretest kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Gambar 6 seperti di bawah ini: 

 
Gambar 4 

Distribusi Frekuensi Pretest Kelas Eksperimen 
 

Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun tabel frekuensi pretest 

kelas kontrol dengan rumus sebagai berikut: 

Banyaknya kelas = 1+3,3 log n 

n (jumlah siswa) = 22 

log33  = 1,52 

Jadi banyak kelas = 1+(3,3*1,52) 

= 6,02 dibulatkan menjadi 6 kelas  

Range  = Nilai Maksimum-Nilai Minimum+1 

   = 26 

 Interval  =
�����

��	
�
 

   =
��

�
 

= 4,33 dibulatkan menjadi 5. 
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Hasil tabel 22 distribusi frekuensi pretest kelas kontrol dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 
Tabel 22 

Hasil Tabel Distribusi Frekuensi PretestKelas Kontrol 

Interval 
Kelas Kontrol 

F P 
67-71 4 18.18% 
72-76 7 31.82% 
77-81 2 9.09% 
82-86 6 27.27% 
87-91 2 9.09% 
92-96 1 4.55% 

N 22 100% 
 

Hasil analisis tabel distribusi frekuensi pretest kelas kontrol dapat dilihat 

pada Gambar 7 seperti di bawah ini: 

 
Gambar 5 

Distribusi Frekuensi Pretest Kelas Kotrol 
 

Berdasarkan tabel 21, tabel 22 dan gambar 6, gambar 7 di atas 

menunjukkan pada pretest kelas eksperimen dan pretest kelas kontrol diperoleh 

nilai terendah pretest kelas eksperimen sebanyak 5 siswa pada interval 63 – 67 

dengan persentase 22,73%. Sedangkan untuk nilai tertinggi pretest kelas 

eksperimen sebanyak 3 siswa pada interval 88 – 92 dengan persentase 913,64%. 
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Sedangkan pretest kelas kontrol nilai terendah sebanyak 4 anak pada interval 67-

71 dengan persentase 18,18%. Nilai tertinggi pretest kelas kontrol sebanyak 1 

anak dengan interal 92-96 dengan persentase 4,55%. Berikut ini adalah distribusi 

frekuensi setelah perlakuan (postest). Langkah-langkah dalam menyusun tabel 

frekuensi postest kelas eksperimen dengan rumus sebagai berikut: 

 

Banyaknya kelas = 1+3,3 log n 

n (jumlah siswa) = 22 

log33  = 1,52 

Jadi banyak kelas = 1+(3,3*1,52) 

= 6,02 dibulatkan menjadi 6 kelas  

Range  = Nilai Maksimum-Nilai Minimum+1 

   =26   

 Interval  =
�����

��	
�
 

   =
��

�
 

= 4,33dibulatkan ke atas menjadi 5. 

Hasil tabel 23 distribusi frekuensi posttest kelas eksperimen dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 23 
Hasil Tabel Distribusi Frekuensi PosttestKelas Eksperimen 

Interval 
Kelas Eksperimen 

F P 
67-71 2 9.09% 
71-76 2 9.09% 
77-81 5 22.73% 
82-86 4 18.18% 
87-91 6 27.27% 
92-96 3 13.64% 

N 22 100% 
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Hasil analisis tabel 23 distribusi frekuensi postest kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Gambar 8 seperti di bawah ini: 

 
Gambar 6 

Distribusi Frekuensi Postest Kelas Eksperimen 
 

Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun tabel frekuensi postest 

kelas kontrol dengan rumus sebagai berikut: 

 

Banyaknya kelas = 1+3,3 log n 

n (jumlah siswa) = 22 

log33  = 1,52 

Jadi banyak kelas = 1+(3,3*1,52) 

= 6,02 dibulatkan menjadi 6 kelas  

Range  = Nilai Maksimum-Nilai Minimum+1 

   = 29 

 Interval  =
�����

��	
�
 

   =
��

�
 

= 4,83 dibulatkan ke atas menjadi 5. 
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Hasil tabel 24 distribusi frekuensi postest kelas kontrol dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 
Tabel 24 

Hasil Tabel Distribusi Frekuensi PostestKelas Kontrol 

Interval 
Kelas Kontrol 

F P 
62-66 2 9.09% 
67-71 2 9.09% 
72-76 4 18.18% 
77-81 8 36.36% 
82-86 3 13.64% 
87-91 3 13.64% 

N 22 100% 
 

Hasil analisis tabel 24 distribusi frekuensi postest kelas kontrol dapat 

dilihat pada Gambar 9 seperti di bawah ini: 

 
Gambar 7 

Distribusi Frekuensi Postest Kelas Kontrol 
 

Berdasarkan tabel 23 , tabel 24 dan gambar 8, gambar 9 di atas 

menunjukkan pada posttest kelas eksperimen dan posttest kelas kontrol diperoleh 

nilai terendah posttest kelas eksperimen sebanyak 2 siswa pada interval 67 – 71 

dengan persentase 9,09%. Sedangkan untuk nilai tertinggi posttest kelas 
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eksperimen sebanyak 3 siswa pada interval 92 – 96 dengan persentase 13,64%. 

Sedangkan posttest kelas kontrol nilai terendah sebanyak 2 anak pada interval 62-

66 dengan persentase 9,09%. Nilai tertinggi posttest kelas kontrol sebanyak 3 

anak dengan interal 87-91 dengan persentase 13,64%. 

 

1.2.3 Hasil Analisis Data  

a. Sebelum Perlakuan (Pretest) 

Hasil analisis data sebelum perlakuan dilakukan sebagai uji prasyarat 

analisis untuk uji keseimbangan. Hasil uji prasyarat sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Pretest dilakukan untuk kedua kelas baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol dengan bentuk dan jumlah soal sama, bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa berkenaan dengan bahan pelajaran 

yang akan diberikan. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk. Kaidah yang digunakan yaitu Probabilitas (P) > 0,05 maka 

sebaran data tersebut normal, sedangkan jika Probabilitas (P) < 0,05 maka 

sebaran data tersebut tidak normal. Rangkuman uji normalitas menggunakan 

SPSS 20.0for windows dapat dilihat pada tabel 25. 

Tabel 25 
Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 Jenis Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

tes 
1 .201 22 .021 .940 22 .201 

2 .204 22 .018 .942 22 .213 

 
 

BerdasarkanTabel 25 menunjukkan hasil analisis uji normalitas hasil 

belajar matematika kelas ekperimen dan kelas kontrol. Dengan menggunakan 

Shapiro-Wilk (karena sampel <30), jika nilai signifikan > 0,05, maka data 

berdistribusi normal. Jadi berdasarkan analisis hasil belajar matematika pada 

pretest kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi > 0,05 (0,201> 0,05), dan 
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kelas kontrol memiliki nilai signifikansi > 0,05 (0,213> 0,05), sehingga pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat grafik histogram sebagai 

berikut pada Gambar 8 dan 9. 

 

Gambar 8 

Grafik Distribusi Normal Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

 

Gambar 9 
Grafik Distribusi Normal Hasil Pretest Kelas Kontrol 
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2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan mempunyai variansi 

yang sama. Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas  menggunakan SPSS 

20.0 for windows.  

Tabel 26 
Hasil Uji HomogenitasPretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Tes 

Based on Mean .068 1 42 .795 

Based on Median .108 1 42 .744 

Based on Median and with 

adjusted df 
.108 1 41.990 .744 

Based on trimmed mean .090 1 42 .765 

 

Tabel 26 diatas menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode 

Levene’s Test. Nilai Levene ditunjukkan pada baris nilai Based on Mean, yaitu 

2,795 dengan p value (sig) sebesar 0,068 dimana > 0,05 yang berarti terdapat 

kesamaan varian antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi 

perlakuan atau yang berarti homogen. 

 

3) Uji Keseimbangan 

Sebelum dilaksanakan penelitian dilakukan terlebih dahulu uji 

keseimbangan. Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

penelitian dari kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan 

matematika yang sama. Sehingga, untuk uji keseimbangan dapat 

menggunakan uji t Independent Sample Test. Hasil perhitungan uji 

keseimbangan menggunakan SPSS 20.0for windows dengan taraf signifikan α 

= 0,05 disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 27 

Hasil Uji Keseimbangan Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Uppe

r 

te

s 

Equal 

variance

s 

assumed 

.06

8 

.79

5 

-

1.62

6 

42 .111 -3.894 2.395 
-

8.726 
.939 

Equal 

variance

s not 

assumed 

  
-

1.62

6 

41.99

8 
.111 -3.894 2.395 

-

8.726 
.939 

 

Berdasarkan tabel 27 menunjukkan skor koefisien t sebesar -1,626 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,795 yang berarti lebih besar dari 0,05 

(0,795> 0,05). Berdasarkan pada nilai signifikansi/probabilitas yaitu jika 

signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan jika signifikansi < 0,05, maka H0 

ditolak. Karena nilai signifikansi 0,795> 0,05 maka Ho diterima, berarti kedua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam keadaan seimbang. Jadi 

antara siswa yang akan dilaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik melalui model project based learning dan model ceramah sebelum 

perlakuan mempunyai hasil belajar awal yang sama. 
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b. Setelah Perlakuan (Posttest) 

Uji prasyarat hipotesis setelah perlakuan meliputi uji normalitas dan 

homogenitas. Hasil uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis setelah 

perlakuan sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data berdistribusi dengan 

normal atau tidak artinya apakah kebanyakan data dekat dengan rataan, dan 

diuji berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Rincian hasil uji normalitas kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dapat dilihat melalui Tabel 28 sebagai berikut: 

 

  Tabel 28 
Hasil Analisis Uji Normalitas Posstest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

 Jenis Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

tes 
1 .149 22 .200* .930 22 .124 

2 .163 22 .131 .939 22 .185 

 
Berdasarkan Tabel 28 menunjukkan hasil analisis uji normalitas skor 

posttest hasil belajar matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika nilai 

signifikansi pada Shapiro-Wilk lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data 

berdistribusi normal.  

H0  : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Diketahui bahwa pada tabel nilai signifikan Shapiro-Wilk kelas 

eksperimen menunjukkan nilai signifikan 0,124 atau dengan kata lain 0,124> 

0,05 dan nilai signifikan Shapiro-Wilk kelas kontrol menunjukkan nilai 

signifikan 0,185 atau dengan kata lain 0,185> 0,05 sehingga data skor posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat grafik histogram sebagai 

berikut pada Gambar 12 dan 13. 
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Gambar 10 
Grafik Distribusi Normal Hasil PostestKelas Eksperimen 

 

 

Gambar 11 

Grafik Distribusi Normal Hasil Posttest Kelas Kontrol 
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2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan mempunyai variansi 

yang sama. Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas  menggunakan SPSS 

20.0 for windows.  

Tabel 29 
Hasil Uji HomogenitasPosttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Tes 

Based on Mean .098 1 42 .755 

Based on Median .053 1 42 .819 

Based on Median and 

with adjusted df 
.053 1 40.718 .819 

Based on trimmed mean .111 1 42 .741 

 

Tabel 29 diatas menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode 

Levene’s Test. Nilai Levene ditunjukkan pada baris nilai Based on Mean, yaitu 

0,098 dengan p value (sig) sebesar 0,755 dimana 0,755> 0,05 yang berarti 

terdapat kesamaan varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

diberi perlakuan atau yang berarti homogen. 

3) Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data hasil belajar matematika 

kelompok eksperimen (kelas Pendekatan Saintifik melalui Model Project 

Based Learning dan kelompok kontrol (kelas Model ceramah) berdistribusi 

normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan perhitungan uji hipotesis 

penelitian. Pengujian hipotesis merupakan langkah atau prosedur untuk 

menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. 

Berdasarkan hasil uji t Independent Sample Test t, maka H0 yang 

menyatakan tidak adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa yang 

diajar dengan Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning 

dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran mekanistik ditolak. Menolak 

H0 artinya menerima H1 maka hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan 
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hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan Pendekatan Saintifik 

melalui Model Project Based Learning dengan siswa yang diajar dengan 

pembelajaran mekanistik diterima. Uraian hipotesis penelitian diatas dapat 

ditulis dengan: 

1. H0 : µ1 ≤ µ2 artinya tidak ada pengaruh pembelajaran dengan 

menggunakan Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based 

Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 semester II SDN 3 dan 

SD N 1 Gedangan, Wirosari tahun pelajaran 2014/2015. 

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

Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning terhadap 

hasil belajar siswa kelas 5 semester II SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, 

Wirosari tahun pelajaran 2014/2015. 

Untuk menguji hipotesis maka digunakan hasil output olahan SPSS 20.0 

for windows.  

Kriteria Pengujian: 

(1) Menggunakan koefisien Sig., dengan ketentuan: 

a. Jika nilai sig. Hitung (probabilitas) < 0,05 maka tolak H0. 

b. Jika nilai sig. Hitung (probabilitas) > 0,05 maka terima H0. 

(2) Menggunakan koefisien t hitung, dengan ketentuan: 

a. Jika koefisien t hitung > t tabel maka tolak H0. 

b. Jika koefisien t hitung < t tabel maka terima H0. 

Hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan uji t Independent Sample 

Test. Hasil perhitungan uji hipotesismenggunakan SPSS 20.0for windows dengan 

taraf signifikan α = 0,05 disajikan pada tabel 30 berikut: 

Tabel 30 
Hasil Uji Hipotesis(Uji T Independent Samples TestNilaiPosttest) Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

 jenis N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tes 
1 22 82.23 7.526 1.605 

2 22 76.26 8.299 1.769 
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Berdasarkan hasil dari uji t, diperoleh Mean kelas eksperimen 

(M=82,23) dan Mean kelas kontrol (M= 76,26). Kelas eksperimen 

(M=80,84) memiliki perubahan yang lebih tinggi dibanding dengan kelas 

kontrol (M=71,75). 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Upper 

te

s 

Equal 

variance

s 

assumed 

.09

8 

.75

5 

2.49

7 
42 .017 5.965 2.389 1.145 

10.78

6 

Equal 

variance

s not 

assumed 

  

2.49

7 

41.60

4 
.017 5.965 2.389 1.144 

10.78

7 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa signifikansi dilihat dari 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,017, artinya 0,017< 0,05nilai,������� sebesar 2,497. 

Terdapat juga df=42, sedangkan perbedaan rata-rata (mean diference) 5,965. 

Perbedaan mean difference berkisar antara 1,145 sampai 10,786. 

Penelitian ini juga dapat dilihat dari uji t dua pihak dengan df = 42 dan 

signifikansi α = 5% maka diperoleh t tabel 2,018. Karena dari 
�

�
� = 

�

�
5% = 2,5%. 

Jadi 2,5% untuk kiri dan 2,5% untuk kanan sehingga t tabel yang digunakan 

sebesar 2,018 diambil dari kolom two tail 0,17. Kriteria t hitung yang digunakan 
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unutk pengambilan keputusan jika t hitung > t tabel maka H� ditolak. Dan jika t 

hitung < t tabel maka H� diterima. Untuk lebih ringkas, hasil perhitungan uji t 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 31 
Rangkuman Uji Hipotesis 

 
thitung ttabel Keputusan Uji 
2,497 2,018 H0 ditolakH1diterima 

 

 
Gambar 12 

Daerah Kritik Uji Hipotesis 

Dari hasil uji t menunjukkan t hitung > t tabel, yaitu 2,497>2,018 dan 

signifikan 0,017<0,05 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh pembelajaran dengan menggunakan 

Pendekatan Saintifik melalui Model Project Based Learning terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 5 semester II SD N Gedangan 03 Wirosari.  

 

1.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui model project 

based learning  terhadap hasil belajar siswa kelas 5 semester II SD N 3 dan SD N 

1 Gedangan, Wirosari tahun pelajaran 2014/2015. Dari hasil penelitian diperoleh 

data hasil belajar awal (sebelum perlakuan) yang didapat dari nilai pretest dan 

 

 

 

Daerah penerimaan  H
0

 

  

Daerah penolakanH
0
 Daerah penolakan H

0
 

-2,497 -2,018 2,497 2,018 
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data hasil belajar matematika siswa setelah perlakuan yang didapat dari nilai 

posttest telah materi selesai disampaikan. Dari data yang telah dianalisis, hasilnya 

adalah terdapat pengaruh signifikan penerapan Pendekatan Saintifik melalui 

Model Project Based Learning terhadap Hasil Belajar siswa kelas 5 SD N 3 dan 

SD N 1 Gedangan, Wirosari. 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok kelas yaitu kelas eksperimen  

dan kelas kontrol. Kedua kelas sudah diuji normalitas, homogenitas, dan tingkat 

keseimbangannya. Hasilnya, sebelum diberi perlakuan kedua kelas dalam keadaan 

normal, homogen, dan seimbang. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data 

akhir yang menunjukkan, bahwa data hasil belajar matematika pada kelas 5 SD N 

3 dan SD N 1 Gedangan, Wirosari berdistribusi normal dan juga homogen 

sehingga pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t, yaitu uji hipotesis dua 

ekor kanan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa, rata-rata kelas 

eksperimen 82,45 dan rata-rata kelas kontrol sebesar 76,77. Dengan jumlah siswa 

masing-masing 22 siswa, dan diperoleh thitung sebesar 2,497 dan ttabel sebesar 2,018 

sehingga thitung>t tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan 

Saintifik melalui Model Project Based Learning terhadap Hasil Belajar 

Matematika siswa kelas 5 semester II SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, Wirosari 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Adanya pengaruh yang signifikan penerapan Pendekatan Saintifik melalui 

Model Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika dilakukan 

dengan pokok bahasan atau materi bangun ruang(balok) untuk kedua kelas (kelas 

eksperimen dan kelas kontrol). Perbedaan perlakuan terletak pada jenis 

pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol 

yaitu kelas 5 SD N 1 Gedangan, Wirosari adalah melalui model ceramah. 

Sedangkan pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen yaitu kelas 5 Sd 

N 3 Gedangan, Wirosari adalah pendekatan saintifik melalui model project based 

learning. Pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen menekankan pada 

bagaimana siswa dapat membuat suatu karya dan menemukan suatu konsep 

matematika. Sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan diharapkan 
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meningkatkan kreatifitas siswa sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Melalui  model project based learning dapat melatih kreatifitas, yaitu dengan 

penggunaan hasil karya berupa produk sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas 5 SD N 3 dan SD N 1 Gedangan, Wirosari. 

Tujuan pembelajaran pada kelas kontrol tercapai melalui tahapan model 

ceramah yang berperan aktif adalah guru dan siswa pasif dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Aktivitas siswa dibentuk dengan melakukan tanya jawab siswa 

dengan guru dari guru. Pembelajaran kembali berfokus pada guru tanpa 

membahas lebih lanjut tentang data yang dicari oleh siswa. Konsep ceramah 

masih menjadi bagian dari pembelajaran. Selain itu, karena hanya berfokus pada 

konsep ceramah dan menghafal sehingga masih kurangnya pembelajaran tentang 

bagaimana konsep matematika tersebut ditemukan, bagaimana menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna serta dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 

kontrol mengakibatkan nilai rata-rata kelas kontrol lebih rendah dibandingkan 

dengan kelas eksperimen yaitu 76,77. 

Sedangkan untuk kelas eksperimen berdasarkan hasil pengamatan terlihat 

perubahan perilaku siswa yang menunjukkan kegembiraan, suka cita, antusias 

antara lain: (1) Siswa terlihat berminat terhadap pembelajaran dan menunjukkan 

kebahagian pribadi melalui perubahan mimik wajah yang sebelumnya cenderung 

menganggap seolah-olah dalam suatu pembelajaran tidak diperbolehkan 

memunculkan sikap tertawa berubah menjadi dalam suatu pembelajaran 

diperbolehkan memunculkan sikap tertawa. (2) Siswa tidak terlihat terintimidasi, 

tertekan maupun ketakutan lagi terhadap pembelajaran matematika, menerima 

pembelajaran matematika dengan senang hati terlihat dari keinginan mereka 

mengerjakan semua kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. (3) Siswa yang 

biasanya harus pasif mendengarkan berbagai rumus matematika, merasa lebih 

mudah jika paham bagaimana dapat berkreativitas menggunakan konsep 

matematika. (4) Siswa yang sebelumnya belajar secara individual mulai terlihat 

mengalami perubahan kualitas belajar. Perubahan itu nampak dari aktifitas yang 

bersifat sosial yaitu dialog dan bertanggung jawab satu sama lain dalam 



77 

 

kelompok. Antusiasme ditunjukkan dengan cara bersaing sehat siswa dalam setiap 

kelompok untuk mendapatkan reward dari guru. (5) Siswa yang sebelumnya 

berpacu pada text book mulai menunjukkan perubahan dengan aktivitas yang 

diberikan membuat mereka mengalami proses belajar berdasarkan masalah, 

belajar dengan cara induktif, belajar mengaplikasikan rumus dan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga melibatkan seluruh otak, tubuh 

dan indra mereka dalam belajar dan tidak sepenuhnya terpacu pada text book. Dari 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen mengakibatkan nilai rata-

rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu 80,84. 

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Zahara Aziz dkk 2013 dengan judul 

Project Based Learning to Pose Reasoning Skills for Year 1 Pupil (Project Based 

Learning untuk membentuk kemampuan dalam memberi alasan pada kelas 1) 

menunjukkan bahwa Project Based Learning dapat membuat siswa lebih tertarik 

dalam belajar serta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam 

menyampaikan alasan. Penelitian mereka di lakukan di pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan topik tanaman. Proyek mereka adalah membuat web 

(sejenis peta konsep) tentang tanaman dan menanam tanaman. Dengan lembar 

observasi yang ada dihasilkan bahwa anak anak sangat menyukai kegiatan 

tersebut dan dapat berpikir lebih kritis. Peneilitian tersebut menekankan pada 

Reasoning Skill dimana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan abad 21 ini. 

Berdasarkan pengalaman praktis saat perlakuan, secara teoretis, dan dilihat 

dari berbagai penelitian yang relevan, maka diperoleh akhir dari hasil belajar 

matematika untuk materi bangun ruang(balok) siswa kelas eksperimen lebih baik 

dengan kelas kontrol dilihat dari rata-rata, dan hasil uji hipotesis penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh 

pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Saintifik melalui Model Project 

Based Learning terhadap Hasil Belajar siswa kelas 5 semester II SDN 3 dan SD N 

1 Gedangan, Wirosari tahun pelajaran 2014/2015. 

 


