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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Kanisius Cungkup jalan Raden Patah 

Kecamatan Sidorejo Kota salatiga pada kelas V yang berjumblah 25 siswa sekolah 

ini dipilih berdasarkan pertimbangan akses bagi penulis untuk mengadakan 

penelitian, kerena dekat dengan tempat tinggal penulis selain itu penulis juga 

sudah mengenal sedikit banyak kondisi sekolah sehingga hal ini memudahkan 

penulis dalam melakukan penelitian. 

Adapun visi dari SD Kanisius Cungkup  terwujudnya siswa yang disiplin,  

cerdas,terampil, berbudi, luhur ,  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dan misi dari SD Kanisius Cungkup yaitu; 1) Menanamkan sikap siswa yang 

bekerja keras, tekun, ulet, dan bertanggung jawab; 2) Menciptakan siswa yang 

berwawasan luas dan berprestasi; 3) Menumbuhkan sikap siswa yang kreatif dan 

inovatif; 4) Menumbuhkembangkan pribadi siswa yang berbudi luhur; 5) 

Membentuk perilaku siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

SD Kanisius Cungkup mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri 16 

ruang kelas, papan tulis, 1 ruang kantor, 1 lapanagan olahraga, 2 kamar 

mandi/WC,  pmacam-macam alat peraga matematika, dan buku-buku mata 

pelajaran sebagai penunjang pengajaran. Kegiatan belajar mengajar dilakukan 

diruang kelas dan luar kelas sedangkan kegiatan olahraga dan bermain siswa 

dilakukan di halaman/lapangan sekolah. SD Kanisius Cungkup dipimpin oleh 

seorang kepala sekolah dan Guru yang mengajar di sekolah ini. Guru bidang studi 

yang mengajar di  kelas, dan. Selain itu terdapat seorang penjaga dan tukang 

kebun. Sekolah ini termasuk sekolah berkualitas baik, hal ini dapat dilihat dari 

tingkat lulusan yang selalu 100%. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada 

mata pelajaran Matematika perkalian dan pembagian bilangan pecahan.di kelas V 
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SD Kanisius Cungkup Kecematan Siderejo Kota Salatiga pada hari Kamis 

matet 2012. 

4.1.2 Gambaran Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kelompok eksperimen yang diteliti untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup dengan 

tujuan supaya guru dapat memahami dan berlatih menggunakan model 

pembelajan yang akan digunakan penelitian penerapan uji coba menggunakan 

model ini ya itu pada materi yang digunakan sebeum materi yang digunakan 

untuk penelitian. Hal ini bertujuan agar dalam proses penelitian yang sebenarnya 

dapat memahami sintak dari model yang digunakan.  

Pelaksanaan penelitian di SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga dilakukan 2 kali pertemuan dalam jadwal penelitian. Jadwal kegiatan 

yang dilaksanakan seperti tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di SD Kanisius Cungkup   

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

No Hari/ Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Kamis, 22 maret 2012  Perkenalan siswa kegiatan 

pembelajaran menggunakan 

metode ceramah. Dan 

menjelaskan perkalian dan 

pebagian pecahan. 

2. Jumat, 23 maret 2012  Kegiatan pembelajaran 2 

menggunkan model pembelajaran 

berbasis masalah 

 Memberikan pretes dan postes 

kepada siswa.   

 

Berdasarkan jadwal penelitian tersebut, proses pembelajaran disekolah 

berjalan sebagaimana telah dijadwalkan. Pelaksanaan keefektifan model 

pembelajaran berbasis masalah diobservasi proses belajarnya dan hasilnya lebih 

efektif dalam proses belajar mengajar walaupun dalam penerapan model ini belum 

sepenuhnya menggikuti sintak model pembelajaran berbasis masalah untuk 

memperjelas data mengenai keterlaksanaan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah. 
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4.2 Analisis Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui pretes dan postes pada 

kelas eksperimen. Terhadap data dilakukan analisis diskriptif dan analisis 

parametik (one sampel t-tes).  Analisis data menggunakan bantuan SPSS 16.0 for 

windows. 

Sebelum  analisis dengan uji t, maka dilakukan uji  normalitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diteliti berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes statistik, yaitu 

kolmogorov-smirnov test, yakni data akan dikatakan normal apabila P 

(signifikansi)  dan koefisien K-S > 0,05. Perhitungan dilakukan dengan bantuan 

komputer program statistik SPSS versi 16 for Windows. 

Untuk uji parametik digunakan uji Paired Sampel T-Test yang dilakukan 

dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Paired Sampel T-Test digunakan untuk 

menguji rata-rata sebuah sampel yang dibandingkan dengan rata-rata populasi. 

Biasanya data yang digunakan adalah data rasio (scale). 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif  dengan menggunakan bantuan SPSS 16,0 for window. 

Sebelum analisis deskriptif dilakukan terlebih dahulu distribusi frekuensi pretes 

kelas eksperimen.Untuk menentukan interval kelas digunakan rumus seperti 

dibawah ini: 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Pre-Test 

SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

No. Interval Kelas Frekuensi (f) Prosentase (%) 

1. 28-38 1 4% 

2. 39-49 4 16% 

3. 50-60 10 40% 

4. 61-71 6 24% 

5. 72-82 4 16% 

Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui siswa yang mendapat nilai 28 

sampai 38 terdiri dari 1 anak dengan prosentase 4%. Siswa yang mendapat nilai 



46 
 

 

 

39 sampai dengan 49 sebanyak 4 anak dengan prosentase 16%. Siswa yang 

mendapat nilai 50 sampai dengan 60 sebanyak 10 anak dengan prosentase 40%. 

Siswa yang mendapat nilai 61 sampai dengan 71 sebanyak 6  anak dengan 

prosentase 24%. Dan tidak ada siswa yang mendapat nilai 72  sampai dengan 82. 

Sebanyak  4presentase 16%. 

Tabel  4.3 

Analisis Deskriptif Skor Pre-Test 

SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga  

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

VAR00001 25 28.00 76.00 57.6000 11.83216 

Valid N 

(listwise) 
25 

    

 

Tabel 4.3 di atas menggambarkan dengan jumlah data (N) sebanyak 25 

mempunyai skor  maksimal  76 sedangkan skor minimal sebesar 28  dengan rata-

rata nilai 57,6000  dan standar deviasi  11.83216.  

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Post-Test  

SD Kanisius Cungkup  Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

No. Interval Kelas Frekuensi (f) Prosentase (%) 

1. 57-60 1 4% 

2. 61-73 0 0% 

3. 74-86 16 64% 

4. 87-99 6 24% 

5. 100-101 2 8% 

 

Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui siswa yang mendapat nilai 48 

sampai 60 terdiri dari 1 anak dengan prosentase 4%. Siswa yang mendapat nilai 

61 sampai dengan 73 sebanyak  0 anak dengan prosentase 0%. Siswa yang 

mendapat nilai 74 sampai dengan 86 sebanyak 16anak dengan prosentase 64%. 

Siswa yang mendapat nilai 87 sampai dengan 99 sebanyak 6 anak dengan 

prosentase 24%. Siswa yang mendapat nilai 100 sebanyak 2 presentase 8%. 
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Tabel 4.5 

Analisis Deskriptif Skor Post-Test  

SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga  

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pretes 25 48.00 100.00 80.8000 10.89342 

Valid N 

(listwise) 
25 

    

 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan variabel discovery dengan jumlah data (N) 

sebanyak 25  mempunyai skor maksimal 100 sedangkan skor minimal sebesar 48  

dengan rata-rata nilai  80.8000 dan standar deviasi 10.89342. 

4.2.2 Analisis Parametik  

Sebelum dilaksanakan analisis uji t-test, agar data tidak menyimpang maka 

harus dilakukan uji normalitas dahulu. Dengan uji normalitas dapat dilihat data 

dalam penelitian normal atau tidak. Syarat data yang digunakan dalam penelitian 

harus normal. Uji normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS 16,0 for 

window. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar 

 

Berdasarkan  hasil uji normalitas data dengan tehnik One Sample 

Kolmoogov-Smirov Sig. 2- tailed untuk sebesar 0.382 (>0.05) dengan taraf 

kepercayaan 5 %. Jika dirumuskan hipotesis  adalah distribusi normal dan Ho 

adalah distribusi tidak normal. Maka diterima  apabila P > 0.05 dan   ditolak 

apabila P < 0,05. Pada tabel diatas menunjukan bahwa S = P = 0.382 artinya 

berdasarkan perhitungan peluang kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0.382lebih 

besar 0,05 (0.382 > 0,05). Jadi diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 
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Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas Skor Pre-Test 

Pada Gambar 4.1 grafik hubungan variabel menunjukkan arah positif. 

Garis diagonal menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi 

normal. Titik-titik di sekitar garis adalah keadaan data yang diuji. Jika titik-titik 

berada sangat dekat dengan garis atau bahkan menempel pada garis maka dapat 

disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. 

 

Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas Skor Post Test  

Pada Gambar 4.2 grafik variabel menunjukkan arah positif. Garis diagonal 

menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Titik-

titik di sekitar garis adalah keadaan data yang diuji. Jika titik-titik berada sangat 
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dekat dengan garis atau bahkan menempel pada garis maka dapat disimpulkan 

bahwa data mengikuti distribusi normal. 

Sebelum melakukan uji t test (Independent Sample T-Test) sebelumnya 

dilakukan uji kesamaan varian (homogenitas) dengan F test (Levenes Test), 

artinya jika varian sama, maka uji t menggunakan Egual Variances Assumsed 

(diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Egual 

Variances Not Assumsed (diasumsikan varian berbeda). Kriteria berdasarkan 

signifikansi adalah jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan  jika 

signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hipotesisnya sebagai 

berikut: 

Ho : µ1 =   µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah tidak efektif dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012.  

Ha : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi α = 5 % 

atau 0,05. Berdasarkan tabel paired samples test nilai t hitung adalah sebesar -

9,622 dengan sig 0.000. tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5 % dengan 

derajat kebebasan (df) n-1 atau 25-1 = 24. Maka diterima, artinya pembelajaran 
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dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran 

Matematika lebih efektif terhadap hasil belajar  siswa kelas V SD  Kanisius 

Cungkup Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan  hasil pembelajaran yang dilakukan setelah treatmen, nilai tes 

untuk pre tes dan pos tes tersebut dianalisis menggunakan t-test. T-test digunakan 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah  

terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga . Hasil t-test tersebut dapat dilihat dari tabel 4.7. 

4.2.3 Pengujian Hipotesis. 

Hasil hipotesis berdasarkan uji t dengan paired samples t-test. Hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Ho : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah tidak efektif dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012.  

Ha : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

Diketahui signifikansi lebih kecil dari  0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah efektif dalam pembelajaran matematika pada 

siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatifa semester 

II tahun pelajaran 2011/2012. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan sebelumnya, berikut 

ini akan diuraikan deskripsi dan interpretasi data hasil penelitian. Deskripsi dan 

interpretasi data dianalisis berdasarkan pada penggunaan model pembelajaran 

terhadap hasil belajar  siswa  Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa 

Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam pembelajaran 

Matematika. Keefektifan ini dapat menunjukan bahwa penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah efektif dalam pembelajaran Matematika pada 

siswa kelas V SD Kanisius Cungkup. Hal ini terbukti dari hasil statistik yang 
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sudah dianalisis menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan probabilitas di 

bawah 0,005 yaitu 0,000 nilai t hitung negatif (-.9.622) berarti rata-rata tes siswa 

sebelum diterapkan treamen lebih dari setelah diterapkan treatmen. Dengan ini 

maka dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah akan lebih efektif digunakan kepada siswa kelas V SD Kanisius 

Cungkup Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan  hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

0,000 menunjukkan hasil yang sangat signifikan, hal ini disebabkan bahwa 

dengan penggunaan model  pembelajaran berbasis masalah  pada saat dilakukan 

pembelajaran dapat  Membangkitkan minat atau motivasi dan menarik perhatian 

belajar siswa sehingga efektif digunakan kepada siswa, yang ditunjukan dengan 

tingkat probabilitas 0,005 > 0,000. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata 

kenaikan nilai siswa pada table 4.5, bahwa rata-rata nilai siswa pengukuran akhir 

setelah diterapkan treatment nilainya tinggi dari dari pada nilai siswa pada 

pengukuran awal sebelum diterapkan treatment. Rata-rata nilai tes siswa setelah 

diterapkan treatment sebesar 80.80 sedangkan tes sebelum diterapkan treatment  

sebesar 57.60. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dalam pelajaran 

matematika efektif. Selain itu, penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

juga dapat mempengaruhi hasil belajar pelajaran matematika siswa kelas V SD 

Kanisius Cungkup Kecematan Sidorejo Kota Salatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 


