
 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Penelitian yang akan  dilaksanakan ini bertujuan untuk melakukan 

pengujian terhadap efektifitas model pembelajaran problem solving yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa SD Kelas V. Dilihat dari tujuan penelitian tersebut di atas, maka  dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan  

pendekatan eksperimen semu ( Quasi Experimental ). Pendekatan eksperimen 

semu pada hakekatnya adalah penelitian yang berusaha untuk mencari dan 

menguji pengaruh  suatu variabel bebas ( independent variables) terhadap 

variabel yang lain, yaitu variabel terikat (dependent variables). (Sukmadinata, 

2006:58).  

Di dalam penelitian ini diperlukan  dua kelompok  penelitian, yaitu 

kelompok ekperimen  yang kemudian disebut kelas eksperimen dan 

kelompok kontrol yang kemudian disebut kelas kontrol, kedua kelompok 

tersebut harus memiliki karakteristik yang sama (homogen) atau mendekati 

sama. Pada kelas eksperimen, siswa diberikan suatu perlakuan khusus, yang 

berupa pembelajaran dengan model problem solving ( pemecahan masalah), 

sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan khusus atau dengan 

menggunakan pembelajaran biasa.   

 Dengan   demikian   desain  penelitian   untuk   pengujian    efektivitas 
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 model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika  siswa,  ini menggunakan metode Quasi eksperimental design 

atau eksperimen semu (Sukmadinata, 2004:63; Sugiono, 2009:77), dengan 

Desain Kelompok Kontrol Non-Ekivalen atau  Nonequivalent Control Group 

Design (Sugiyono, 2009:79; Ruseffendi, 2005:52-53). Penelitian ini hampir 

sama dengan  pretest-posttest control group design. Kelompok eksperimen 

dan kontrol tidak dipilih secara acak tetapi secara berpasangan.  

Paradigma penelitian Nonequivalent Control Group Design adalah 

seperti gambar berikut ini;  

 

 

 

 
Keterangan: 
Q1,2,  =  Hasil Pretest  
Y1,2    =  Hasil Posttest  

 X1     =  Perlakuan berupa pembelajaran menggunakan model problem solving 
X2   = Perlakuan berupa pembelajaran tidak menggunakan model problem 

solving 
 

      Gambar 3. 1 Paradigma penelitian Nonequivalent Control Group Design 
 
       Model desain penelitian ini digunakan untuk menguji efektivitas model 

pembelajaran problem solving untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika di kelas V SD Negeri Petir 1 Kecamatan Petir 

Kabupaten Serang. Sebagai bahan pembanding digunakan kelompok kontrol, 

sehingga penelitian menggunakan dua kelompok subyek. Eksperimen yang 

dilakukan peneliti melalui beberapa langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut :  

Eksperimen             Q1            X1 Y1 

 

Kontrol             Q2        X2 Y2 
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 Langkah  1: Peneliti menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 

kelas eksperimen peneliti mengambil kelas 5a, sedangkan untuk kelas kontrol 

adalah kelas 5b. 

 Langkah  2: Pelaksanaan pretes untuk kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan instrumen yang sama. 

 Langkah 3: Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan model problem solving, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model konvensional yang selama ini digunakan guru. 

Pembelajaran ini masing-masing diadakan tiga kali pertemuan yang diakhiri 

dengan postes. 

 Langkah  4: Membandingkan hasil tes antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai observer yaitu mengamati 

jalannya proses penerapan model problem solving dalam pembelajaran 

matematika. 

 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka yang 

dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD  Negeri  di 

Kecamatan Petir  Serang Banten yang berjumlah 850 orang. Sedangkan yang 

dijadikan sampel penelitiannya adalah siswa  kelas V SD Negeri Petir 1 

Serang Banten yang berjumlah 60 orang yang terbagi menjadi dua kelas, 

secara kebetulan dari kedua kelas tersebut memiliki  karakteristik yang sama 

dan memiliki nilai semester satu yang hampir sama tidak berbeda secara 
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signifikan. Kemudian dari dua kelas tadi ditentukan  untuk kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, adapun untuk kelas kontrol dipilih kelas Va sedangkan 

untuk kelas eksperimennya adalah kelas Vb, pemilihan kelas ini didasarkan 

pada tingkat kemampuan hasil belajar siswa.  

Penentuan sampel diambil tidak secara acak tetapi menggunakan kelas 

yang sudah ada. Satu kelompok kelas , kelompok eksperimen yang diberikan 

perlakuan khusus menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah  ( 

problem solving), dan satu kelompok lagi untuk kelompok kontrol dengan 

mengunakan model pembelajaran biasa yang selama ini dilakukan oleh guru.  

 
C. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya ( Sugiono, 2007:3) 

    Ada dua variabel yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran problem solving. 

2. Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian inin adalah hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Petir 1 

Kecamatan Petir Kabupaten Serang. 
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Variabel independent dapat disimbolkan dengan X dan variabel 

dependen disimbolkan dengan Y, sehingga dapat dikatakan : 

X  = Model Pembelajaran Problem Solving 

Y  = Hasil belajar siswa  

 
D. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :  

a. Tahap Persiapan 

a. Pembuatan proposal seminar, melaksanakan seminar proposal dan 

melakukan perbaikan serta revisi hasil seminar. 

b. Menyusun instrumen penelitian  : Angket siswa, lembar observasi 

siswa dan guru, kisi-kisi soal dan butir soal sebanyak 6 soal. 

c. Studi Dokumentasi mengenai materi matematika yang diajarkan, 

masalah yang biasanya muncul pada saat proses pembelajaran.  

d. Menetapkan materi, mempelajari silabus dan menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ). 

e. Melakukan observasi ke sekolah yang ditunjuk sebagai tempat 

penelitian. 

f. Melakukan analisis: pengujian tingkat kesukaran, daya pembeda soal, 

indeks validitas dan reliabilitas instrumen. 

 
b. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Berdasarkan desain penelitian, langkah-langkah dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah: 
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a. Mengadakan pretest  pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui kemampuan  awal siswa. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal dan  

alokasi waktu yang telah ditentukan oleh sekolah dengan materi 

pelajaran untuk kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

problem solving yang dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran 

sedangkan untuk kelas kontrol pembelajaran menggunakan model 

konvensional. Yaitu model pembelajaran biasa yang selama ini 

digunakan guru. 

c. Melaksanakan Posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan masing-masing 

kelas setelah diadakan proses pembelajaran. 

d. Mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh selama 

pelaksanaan penelitian, yaitu menghitung perbedaan rata-rata, baik di 

kelas eksperimen maupun di kelas kontrol dengan menggunakan 

bantuan statistik SPSS 16,0. 

e. Kegiatan terkahir menghitung perbedaan gain, baik pada kelas 

eksperimen maupun pada kelas kontrol  

 
c.   Tahap Penyelesaian Penelitian  

Tahap penyelesaian penelitian meliputi : 

1.    Menganalisis  dan mengolah data. 

2.     Menyusun laporan penelitian. 

Adapun prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut 
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Gambar 3.2. Alur Penelitian Pengujian Efektivitas Model Pembelajaran 
Problem Solving 

Pembuatan Proposal  

Seminar Proposal  

Perbaikan Proposal  

Penyusunan Instrumen  

 

 Penyusunan Rencana 
Pelaksanaan 

Pe

Uji Coba Instrumen 

Analisis Hasil Uji Coba 

Pretest 

Memberikan Perlakuan 

Kelas eksperimen Kelas Kontrol 

Observasi 

Pretest 

Analisis data 

Menyusun Laporan Penelitian 
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Pelaksanaan Pembelajaran Mata pelajaran Matematika yang 

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving  

Pertemuan ke-1  

Kegiatan Awal  

Pada pertemuan Pertama guru melakukan  proses pembelajaran yang 

diawali dengan mengkondisikan kelas dalam situasi yang kondusif agar 

tercipta suasana belajar bagi siswa, kemudian berdo’a dan mengucapkan 

salam yang dipimpin oleh ketua murid, guru menjawab ucapan salam siswa.  

Guru memberi motivasi belajar kepada siswa, dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran. Kemudian guru mengajak siswa untuk mengingat sekilas materi 

tentang penggunaan pecahan dalam  pemecahan masalah yang telah dipelajari 

sebelumnya sebagai bentuk apersepsi. 

      
      Kegiatan Inti  

Kegiatan inti, Ekplorasi : siswa mencari informasi yang luas tentang 

materi menggunakan pecahan sebagai perbandingan dari berbagai buku 

sumber seperti, buku pelajaran, LKS, buku referensi lainnya. Menggunakan 

pendekatan pembelajaran problem solving dalam pembelajaran. Guru 

memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa antara siswa 

dengan guru , lingkungan dan sumber lainnya. Melibatkann siswa secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi siswa untuk melakukan 

/ mengerjakan soal di papan tulis. Elaborasi, siswa mengerjakan tugas – tugas 

tertentu yang bermakna, memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi 

dan tannya jawab untuk memunculkan  gagasan baru. Siswa diberi 
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kesempatan  untuk berfikir, menganalisis , menyelesaikan masalah tentang 

perbandingan dan skala dalam soal cerita. Siswa  melaporkan hasil 

pekerjaannya baik secara tertulis maupun lisan  secara individu atau 

kelompok. Konfirmasi, Siswa diberikan umpan balik positif dan penguatan 

atas  keberhasilannya dalam belajar. Siswa untuk melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Siswa belajar 

memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar 

tentang menggunakan masalah dalam pemecahan masalah dari  guru sebagai 

nara sumber dan fasilitator mendapat informasi, membantu menyelesaikan 

masalah, memberi acuan agar siswa dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi dan elaborasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 

lagi dan memberi motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 
Kegiatan Akhir 

Kegiatan Akhir, guru bersama – sama dengan siswa membuat 

rangkuman pelajaran. Guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa dan menyampaikan  rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

Pertemuan ke-2 
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Kegiatan Awal  

Pada pertemuan kedua, sama halnya dengan pertemuan pertama, 

proses pembelajaran diawali dengan kegiatan mengkondisikan kelas, agar 

siswa siap untuk menerima  pembelajaran, namun sebelum pembelajaran 

dimulai terlebih dahulu ketua murid menyiapkan teman – temannya dengan 

berdo’a dan diakhiri dengan mengucapkan salam, kemudian guru menjawab 

salam. Setelah itu guru menyampaikan dan menjelaskan  tujuan pembelajaran 

agar siswa mengetahui sasaran pembelajaran yang harus dicapai pada proses 

pembelajaran kali  ini. Guru melakukan apersepsi untuk mengajak siswa 

mengingat sekilas materi pembelajaran yang lalu tentang materi  

menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. Guru memberi motivasi 

belajar kepada siswa untuk menghadapi proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan guru. 

 
Kegitan Inti 

Dalam kegiatan inti, Ekplorasi : Siswa mencari informasi yang luas 

tentang materi menggunakan pecahan dalam perbandingan dan skala dari 

berbagai buku sumber seperti, buku pelajaran, LKS, buku referensi lainnya. 

Menggunakan pendekatan/ model  pembelajaran, media dan  alat peraga 

dalam pembelajarn problem solving dengan langkah – langkah 

pembelajarannya. Siswa melakukan  interaksi antara siswa dengan siswa 

antara siswa dengan guru , lingkungan dan sumber lainnya. Siswa secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran dan  siswa untuk melakukan / 

mengerjakan soal di papan tulis. Elaborasi, Siswa untuk mengerjakan tugas – 
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tugas tertentu yang bermakna, dan siswa mengerjakan  tugas, diskusi dan 

tannya jawab untuk memunculkan  gagasan baru. Siswa diberikan kesempatan  

untuk berfikir, menganalisis , menyelesaikan masalah tentang perbandingan 

dan skala dalam soal cerita. Setiap siswa  melaporkan hasil pekerjaannya baik 

secara tertulis maupun lisan  secara individu atau kelompok. Konfirmasi, 

Siswa diberikan  umpan balik positif dan penguatan atas keberhasilannya 

belajar. Siswa  melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar 

yang telah dilakukan. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar menggunakan masalah dalam pemecahan 

masalah dari guru sebagai nara sumber dan fasilitator, siswa dapat 

menyelesaikan masalah, dan siswa dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi dan elaborasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 

lagi dan memberi motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 
Kegiatan Akhir 

Kegiatan Akhir, guru bersama – sama dengan siswa membuat 

rangkuman pelajaran. Guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa dan menyampaikan  rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  
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Kegiatan Akhir  

Kegiatan Akhir pembelajaran, Guru memberi kata-kata pujian kepada 

siswa atas keaktifan dan kesungguhannya mengikuti proses belajar mengajar. 

Guru meminta siswa mengulang kembali di rumah materi yang telah 

diterimanya di sekolah, kemudian guru memberikan  tugas  latihan sebagai 

evaluasi dan tugas pekerjaan rumah  kepada siswa. 

 
Pertemuan ke-3  

Kegiatan Awal  

Pada pertemuan ketiga, sama halnya dengan pertemuan pertama, dan 

kedua proses pembelajaran diawali dengan kegiatan mengkondisikan kelas, 

agar siswa siap untuk menerima  pembelajaran, namun sebelum pembelajaran 

dimulai terlebih dahulu ketua murid menyiapkan teman – temannya dengan 

berdo’a dan diakhiri dengan mengucapkan salam, kemudian guru menjawab 

salam. Setelah itu guru menyampaikan dan menjelaskan  indikator – indikator  

pembelajaran yang harus dipelajari dalam kegiatan dengan problem solving 

siswa. Guru melakukan apersepsi untuk mengajak siswa mengingat sekilas 

materi pembelajaran yang lalu tentang materi  menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah. Guru menanyakan tanggapan siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran sebelumnya. Hampir seluruh menyatakan sangat senang dengan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakasanakan sebelumnya. Guru memberi 

motivasi belajar kepada siswa untuk menghadapi proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan guru. 
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Kegiatan Inti  

    Dalam kegiatan inti, Ekplorasi: Siswa dapat mencari informasi 

yang luas tentang materi arti pecahan sebagai perbandingan dari berbagai 

buku sumber seperti, buku pelajaran, LKS, buku referensi lainnya. Siswa 

meletakkan dua kelompok benda di atas meja. Dari benda tersebut, Siswa 

dapat menjelaskan materi tentang ”arti pecahan sebagai perbandingan banyak 

benda dari satu kumpulan dengan banyak benda dari kumpulan lain”. 

Selanjutnya, siswa dapat  menjelaskan materi tentang ”arti pecahan sebagai 

perbandingan sebagian dengan keseluruhan jumlah benda dalam satuan 

kumpulan”. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang ada di lembar kerja 

yang diberikan guru untuk dikerjakan di papan tulis. Siswa dapat menjawab 

soal yang diberikan guru tentang contoh soal cerita yang mengandung arti 

pecahan dan perbandingan dengan menggunakan langkah – langkah 

pemecahan masalah yang benar.  Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan 

hal-hal yang kurang jelas kepada guru tentang materi yang diajarkan. Dengan 

memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat memahami arti skala pada 

gambar atau peta. Siswa dapat menjawab soal yang diberikan guru yang 

berupa contoh soal yang berkaitan dengan skala dan perbandingan. Guru 

memberi soal-soal yang relevan dan siswa diminta menyelesaikannya. Siswa 

mendiskusikan contoh soal yang ada di lembar kerja siswa secara 

berkelompok. Beberapa siswa disuruh untuk mengerjakan tugas di papan tulis 

sedangkan siswa yang lain dipersilahkan untuk  mengomentarinya atau 

mengoreksinya. Siswa melakukan  interaksi antara siswa dengan siswa antara 
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siswa dengan guru , lingkungan dan sumber lainnya. Melibatkann siswa secara 

aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi siswa untuk 

melakukan / mengerjakan soal di papan tulis. Elaborasi, membiasakan siswa 

untuk mengerjakan tugas – tugas tertentu yang bermakna, memfasilitasi siswa 

melalui pemberian tugas, diskusi dan tannya jawab untuk memunculkan  

gagasan baru. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir, menganalisis 

, menyelesaikan masalah tentang perbandingan dan skala dalam soal cerita. 

Memfasilitasi siswa untuk melaporkan hasil pekerjaannya baik secara tertulis 

maupun lisan  secara individu atau kelompok. Konfirmasi, Siswa diberikan 

umpan balik positif dan penguatan terhadap keberhasilan belajarnya. Siswa 

melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar menggunkanan masalah dalam pemecahan 

masalah, dari guru sebagai nara sumber dan fasilitator. Siswa menyelesaikan 

masalah, Siswa dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi 

informasi untuk bereksplorasi lebih jauh lagi dan memberi motivasi kepada 

siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

 
Kegiatan Akhir 

Kegiatan Akhir, guru bersama – sama dengan siswa membuat 

rangkuman pelajaran. Guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 
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program pengayaan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa dan menyampaikan  rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

 
Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran matematika yang 

menggunakan model pembelajaran biasa yang selama ini digunakan oleh 

guru. 

 

Pertemuan ke-1  

Kegiatan Awal  

         Pembelajaran diawali dengan guru mengkondisikan kelas ke dalam 

situasi yang kondusif agar tercipta suasana belajar  bagi siswa. Kemudian 

pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua murid, selanjutnya guru memberi 

salam. Guru memberikan motivasi agar proses pembelajaran dapat 

menyenangkan dan berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang 

dimiliki siswa. Guru melihat seluruh siswa untuk mengetahui apakah semua 

siswa sudah siap untuk menerima pelajaran, dilanjutkan guru memeriksa 

kehadiran siswa, untuk mengetahui apakah ada siswa yang absen atau tidak 

masuk dikarenakan malas, izin ataupun sakit.  Kemudian guru mulai 

membuka pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai siswa pada waktu itu. Setelah itu pembelajaran dilanjutkan  dengan 

kegiatan apersepsi yaitu  mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan 

pembelajaran yang akan dibahas, yaitu mengenai materi pecahan dalam 

masalah skala dan perbandingan. Apakah kalian telah mengetahui apa itu 
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pecahan, hampir seluruh siswa menjawab tahu. Pecahan sebagai perbandingan  

atau suatu bilangan yang dinyatakan sebagai a/b. Kemudian beberapa siswa 

disuruh untuk menuliskan contoh pecahan, ada beberapa siswa yang 

menjawab dengan benar. guru melanjutkan pertanyaan  dengan bentuk soal 

pecahan yang lain tentang skala dan perbandingan , hanya beberapa orang saja 

yang menjawab benar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal 

siswa tentang  materi tentang pecahan. 

 
Kegiatan Inti  

Kegiatan inti, Eksplorasi : pelaksanaan pembelajaran yang disajikan   

guru, meliputi mencatat materi pelajaran mengenai pecahan, skala dan 

perbandingan, kemudian guru menjelaskan materi pelajaran tersebut sesuai 

dengan penjelasan yang ada dibuku sumber. Elaborasi kemudian dilanjutkan 

dengan tanya jawab dan pemberian tugas latihan yang harus dikerjakan siswa 

yaitu beberapa butir soal yang berbentuk soal cerita yang dibacakan guru. 

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian setelah selesai guru 

meminta beberapa siswa untuk mengerjakan soal cerita tersebut di papan tulis. 

Guru memperhatikan dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa serta memberikan 

penilaian.  Kemudian guru memberikan tugas latihan sekitar tiga soal yang 

harus dikerjakan oleh semua siswa, dan guru melakukan penilaian. 

Konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan kepada 

siswa terhadap keberhasilan belajar siswa. Memfasilitasi siswa untuk 

melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan. Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang 
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bermakna dalam mencapai kompetensi dasar menggunkanan masalah dalam 

pemecahan masalah, seperti guru sebagai nara sumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan siswa  yang menghadapi kesulitan, membantu 

menyelesaikan masalah, memberi acuan agar siswa dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih 

jauh lagi dan memberi motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Akhir  
 

Kegiatan akhir  guru  memberikan analisis dan umpan balik terhadap 

hasil belajar siswa yang bersumber pada hasil tugas latihan yang dikerjakan 

siswa, dilanjutkan dengan melakukan perbaikan untuk siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari 60, dan  bentuk pengayaan bagi siswa siswa 

yang memperoleh nilai lebih dari 60. Guru memberikan motivasi belajar, dan 

memberikan  beberapa soal yang harus dikerjakan sebagai tugas pekerjaan 

rumah dan pembelajaran diakhiri dengan menginformasikan tentang materi 

pelajaran matematika yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Kemudian  siswa  bersiap – siap untuk menerima materi pelajaran berikutnya.  

 
Pertemuan ke-2 

Kegiatan Awal  

Pada pertemuan kedua, sebagaimana pada pertemuan pertama 

pembelajaran diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua murid 

dan dilanjutkan dengan ucapan salam, kemudian guru menjawab salam . Guru 

mengkondisikan siswa dalam suasana yang kondusif untuk belajar siswa, 
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kemudian guru mengabsen untuk mengecek kehadiran siswa, dilanjutkan 

dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi belajar 

serta guru mengadakan apersepsi dengan cara menanyakan materi yang lalu  

yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Adapun 

materi yang ditanyakan mengenai pecahan dalam masalah skala dan 

perbandingan, sebagian siswa banyak yang tidak tahu, lupa lagi dan 

sebagainya.  

Kegiatan Inti 

     Kegiatan inti,  Eksplorasi: guru memberikan informasi kepada siswa 

bahwa pembelajaran kali ini diberikan tugas kelompok, kemudian guru 

membagi siswa dalam beberapa kelompok dan memberikan tugas ke masing – 

masing kelompok  untuk dikerjakan, sebelum mengerjakan tugas guru  

menjelaskan sekilas  materi pelajaran dan pembahasan contoh soal dengan 

gaya dan langkah-langkah pengerjaan soal yang berpatokan pada buku sumber 

yang ada, disini kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan materi yang belum dikuasai dan dipahaminya oleh siswa melalui 

tanya jawab. Elaborasi setelah tidak ada lagi siswa yang bertanya maka 

proses pembelajaran dilanjutkan dengan tugas kelompok yang diberikan guru 

dengan kurun waktu sekitar 20 menit dengan kisaran jumlah soal sekitar 3 

butir, setelah selesai dari masing – masing kelompok mempresentasikan hasil 

tugas kelompoknya di depan dan temannya mengerjakan tugas tersebut di 

papan tulis, ketua kelompok mengomentari hasil pekerjaan kelompoknya 

berdasarkan hasil pekerjaan temannya di papan tulis.  Adapun materi pelajaran 
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yang disajikan adalah mengenai pecahan dalam masalah skala dan 

perbandingan. Setelah semua kelompok selesai menyampaikan hasil tugas 

kelompoknya, Konfirmasi  kemudian guru melakukan penilaian dan tanya 

jawab kembali mengenai pembahasan materi dalam kelompok tadi, 

dilanjutkan dengan menyimpulkan materi pelajaran. Guru memberikan tugas 

latihan yang harus dikerjakan siswa yaitu beberapa butir soal yang berbentuk 

soal cerita yang ada di buku sumber. Dengan tekun siswa mengerjakan tugas 

Kemudian setelah selesai guru melakukan penilaian. 

 

Kegiatan Akhir  

Pada akhir pembelajaran, guru mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dipelajari siswa dan mengadakan analisis terhadap 

hasil pembelajaran dari tugas latihan. Guru mengadakan perbaikan dan 

pengayaan pembelajaran bagi siswa, perbaikan diberikan kepada siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari 60, sedangkan pengayaan diberikan kepada 

siswa yang telah memperoleh nilai lebih dari 60. Guru selanjutnya 

memberikan motivasi belajar kepada siswa, agar tetap rajin belajar, baik di 

sekolah maupun di rumah, kemudian siswa diberikan tugas pekerjaan rumah 

sebelum pembelajaran diakhir.  

 
Pertemuan ke-3 

Kegiatan Awal  

Pada pertemuan ketiga,  kegiatan awal siswa  hampir sama dengan 

proses kegiatan awal pada pertemuan pertama dan kedua, yaitu diawali  dari 
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pembacaan do’a dan ucapan salam oleh ketua murid, dilanjutkan dengan guru 

mengkondisikan keadaan kelas ke dalam situasi yang kondusif, mengabsen 

siswa untuk mengecek kehadiran. Kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan melakukan apersepsi, hanya bedanya disini guru selain 

menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut di atas, guru juga menyampaikan 

informasi bahwa di akhir pertemuan ketiga ini akan diadakan posttest, sebagai 

tes akhir yang akan mengukur hasil proses pembelajaran selama tiga kali 

pertemuan, yang nantinya hasil postes  ini akan dianalisis dan diolah menjadi 

data yang akan dibandingkan dengan hasil pretes. 

 

Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, Eksplorasi proses pembelajaran diawali dengan 

guru meletakkan dua kelompok benda di atas meja, dari benda tersebut, guru 

menjelaskan materi tentang ”arti pecahan sebagai perbandingan banyak benda 

dari satu kumpulan dengan banyak benda dari kumpulan lain”. Selanjutnya, 

guru menjelaskan materi tentang ”arti pecahan sebagai perbandingan sebagian 

dengan keseluruhan jumlah benda dalam satuan kumpulan”. Elaborasi, Guru 

meminta beberapa siswa menyelesaikan soal-soal yang ada di buku siswa 

halaman 51–52 dan 53 di papan tulis, dengan metode tanya jawab, guru 

menjelaskan penyelesaiannya, guru memberi soal-soal yang relevan dan siswa 

diminta menyelesaikannya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Dengan menggunakan metode 

ceramah, guru menjelaskan arti skala pada gambar atau peta. Guru memberi 
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contoh soal yang berkaitan dengan skala dan penyelesaiannya. Guru memberi 

soal-soal yang relevan dan siswa diminta menyelesaikannya. Konfirmasi 

Guru memberi umpan balik, dan meminta siswa menyelesaikan soal-soal yang 

ada di buku siswa halaman 57–58 secara berkelompok. Guru melakukan 

refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi 

aktif.  

 
Kegiatan Akhir  

Kegiatan akhir pembelajaran guru memberi pertanyaan penjajakan 

kepada siswa secara acak, dan  meminta siswa membuat soal yang relevan, 

siswa yang lain diminta menyelesaikannya. Kemudian guru memberi kata-kata 

pujian kepada siswa yang dapat membuat soal dan menjawab soal dengan 

benar. Guru meminta siswa untuk mengulang kembali di rumah materi yang 

telah diterimanya di sekolah. Dilanjutkan dengan guru memberikan  tugas 

pekerjaan rumah kepada siswa, kemudian diakhir pembelajaran siswa 

diberikan soal postes. 

 

 
E. Instrumen Alat  Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang 

diperoleh. Oleh karena itu menyusun instrumen merupakan hal penting yang 

harus  dipahami oleh peneliti (Arikunto, 2006:222) 
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Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah soal tes. Untuk 

menukur tingkat efektivitas model pembelajaran problem solving dilakukan 

pengujian melalui uji t yaitu dengan membandingkan dua rata-rata, yakni : 

1.  Uji perbedaan dua buah rata-rata yang berkorelasi ( pretes dan postes ) 

2.  Uji perbedaan dua buah rata-rata yang tidak berkorelasi ( pretes kelompok 

eksperimen dan pretes kelompok kontrol, serta postes kelompok 

eksperimen dan postes kelompok kontrol) 

 
F. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Data memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam suatu  penelitian, 

karena data merupakan variabel yang diteliti, berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. Untuk memperoleh data penelitian dikembangkan 

dalam jenis instrumen  penelitian yaitu, tes hasil belajar siswa baik pretes 

maupun postes. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

adalah soal test ( pretes dan postes) 

 Pretest  digunakan untuk mengukur dan mengetahui  kemampuan awal 

siswa sebelum proses pembelajaran dilakukan yang berhubungan dengan 

bahan ajar yang akan diajarkan dan diakhir pembelajaran diberikan soal 

posttest untuk mengukur hasil belajar siswa setelah perlakuan (treatment) 

dengan soal yang diujikan sama dengan soal pretes. 

Tes yang diberikan pada awal dan akhir pembelajaran merupakan cara  

yang dapat dipergunakan untuk pengukuran dan penilaian pada pembelajaran 

dengan model pembelajaran problem solving yang berbentuk tes uraian 
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mengenai kemampuan menganalisis soal pemecahan masalah matematika  

yang harus dikerjakan oleh siswa. Butir soal diberikan  secara tertulis 

berbentuk uraian dikarenakan berhubungan dengan hasil belajar yang ingin 

dicapai berkategori tingkat tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fraenkel 

dan Wallen ( Suryadi, 200: 48 ) bahwa tes berbentuk uraian sangat cocok 

untuk mengukur higher level learning outcome. Selain itu dengan tes uraian 

dimaksudkan agar tercapai kemampuan menganlisis dan berfikir untuk 

melakukan pertimbangan induksi dalam menjawab soal. sehingga berdasarkan 

data yang didapat  dari hasil pengukuran dan penilaian dapat melambangkan 

perubahan tingkah laku atau prestasi siswa ( Sudijono, 2001:66). 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil 

belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan 

bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Sungguhpun 

demikian, dalam batas tertentu tes dapat pula digunakan untuk mengukur atau 

menilai hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris ( Sudjana, 2001:35). Tes 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur hasil belajar 

siswa berupa pengetahuan , pemahaman dan keterampilan. 

Adapun langkah – langkah pengembangan tes materi pemecahan 

matematika itu adalah :  

a.   Menyusun  kisi – kisi butir soal sesuai dengan aturan yang memuat : 

nomor soal, topik, indikator, kunci jawaban. 

b.  Membuat butir  soal yang berdasarkan kisi – kisi soal. 



 

 

83 
 

c.  Melakukan validitasi terhadap butir soal yang dibuat, kesesuaian 

indikator dengan butir soal tes dan kebenaran kunci jawaban oleh dosen 

pembimbing, guru kelas V SD dan rekan mahasiswa S2. 

d.  Menganalisis keterbacaan butir soal tes dapat dibaca dan dipahami 

dengan baik. 

e.  Melakukan ujicoba butir soal tes dilanjutkan dengan menguji validitas 

tes dan item, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran.  

 
G. Ujicoba  Soal dan Validasi Instrumen 

    Sebelum pelaksanaan ujicoba tes di kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, tentunya instrumen itu harus dilakukan ujicoba terlebih dahulu di 

kelas VI, yaitu di SD Petir 1 Kecamatan Petir. yang dipilih sebanyak dua kelas 

untuk diberi soal tes. Siswa-siswa tersebut tentunya pernah mempelajari 

materi yang akan diteskan.  

Adapun tujuan daripada pelaksanaan uji coba tersebut untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reabilitasnya, daya pembeda serta tingkat 

kesukaran dari instrumen tersebut. Untuk Soal tes terdiri dari 10 item soal. 

Selanjutnya soal hasil ujicoba dianalisis untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

1. Validitas  

Valid maksudnya bahwa instrumen yang digunakan dapat 

mengukur apa yang seharusnya hendak diukur (Sugiyono, 2009:121).Hal 

ini senada diungkapkan oleh Sukardi (2003:121) “ suatu instrumen 
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dikatakan valid  jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang 

hendak diukur.”   

validitas konstruk instrumen soal tes  yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan berdasarkan atas pertimbangan/ pendapat dari 

orang yang dianggap ahli dalam hal tersebut.  

Untuk mendapatkan validitas item soat tes yang digunakan sebagai 

instrumen dalam penelitian ini menggunakan fasilitas Function  (formula 

rumus) untuk menentukan koefisien korelasi yang terdapat pada Microsoft 

Exel. Rumus tersebut adalah :  

 

 

Untuk memperoleh data tersebut cukup dengan memasukan data ke 

fasilitas MS EXEL, kemudian secara otomatis akan keluar data item yang 

akan didapat pada  koefisien korelasi . Rumus korelasi product moment 

Pearson ialah:  

})(}{)({
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2222 YYNXXN

YXXYN
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ΣΣ−Σ=  

Arikunto (2006 : 75)  

Untuk mengadakan penafsiran validitas setiap butir soal ditentukan 

dengan menggunakan kriteria    sebagai berikut: 

0,00 - 0,20  :  validitas sangat rendah 
0,21 - 0,40  :  validitas rendah 
0,41 - 0,60  :  validitas cukup 
0,61 - 0,80  :  validitas tinggi 
0,81 - 1,00  :  validitas sangat tinggi 
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Untuk menyatakan vailid tidaknya soal tes berpedoman pada  

pendapat Sugiono, “Bila koefisien Korelasinya > 0.3, maka butir 

instrumen valid, Bila koefisien Korelasinya < 0.3, maka butir instrumen 

tidak valid, di revisi atau di buang (Sugiyono, 2006:179). Hasil analisis 

validas item soal tes pretes dan postes disajikan dalam tabel berikut :  

 
Tabel 3.1 

Hasil Validitas Item Soal Tes ( Pretes dan Postes ) 
 

No. 
Soal 

r 
Kriteria 

Keterangan 
Rendah  Tinggi Sangat Tinggi 

1 0,84   √ Valid 

2 0,24 √   Tidak Valid 

3 0,71  √  Valid 

4 0,38 √   Tidak Valid 

5 0,69  √  Valid 

6 0,26 √   Tidak Valid 

7 0,67  √  Valid 

8 0,40 √   Tidak Valid 

9 0,62  √  Valid 

10 0,55  √  Valid  

 
Dari hasil uji coba ke- 8 butir soal dan dengan melihat tabel tersebut 

di atas untuk  uraian matematika menunjukkan butir soal yang tidak valid , 

nomor 2, 4, 6 dan 8, Sedangkan butir soal yang valid nomor 1, 3, 5, 7, 9 

dan 10 sehingga bisa digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. 

 
2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan keajegan hasil suatu tes, ketetapan suatu tes 

apabila diujicobakan pada subjek yang sama, walaupun diberikan  oleh 
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orang, waktu dan tempat yang berbeda. Adapun cara  untuk mengukur atau 

menguji reliabilitas soal tes bentuk uraian dapat digunakan rumus Alpha, 

sebagai berikut: 

 
 

 
 

r11   = Reliabilitas soal 
k     = Jumlah item soal 
Σσi

2 = jumlah variansi semua item 
σt

2   = variansi total 
 
 
Reliabilitas soal ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 
0,900 – 1,000 = sangat tinggi. 
0,700 – 0,900 = tinggi. 
0,400 – 0,700 = cukup. 
0,200 – 0,400 = rendah 
0,200 – 0,000 = sangat rendah. 
      
     Guilxord dalam Rusefendi (2005:160) 

Bila nilai r (koefisien reliabilitas) > 0,700, maka instrumen tersebut 

reliabilitasnya cukup baik (Rusefendi, 2005:178) 

 
Tabel  3.2 

Hasil analisis reliabilitas instrumen Soal untuk Pretes dan Postes  
 

No. 
Soal 

r 

Kriteria 

Keterangan  
Sedang 

 
Tinggi Sangat Tinggi 

Tes 
Pretes 
dan 

Postes 

 

0,76 

 

 

 

√ 

 

 

 

Valid  

 



 

 

87 
 

 Dengan melihat tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa butir soal 

nomor 1, 3, 5, 7, 9 dan 10 soal reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrumen pengumpulan data. 

3.   Tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal menunjukkan sukar, sedang dan 

mudahnya suatu soal. Rumus tingkat kesukaran soal tes menggunakan 

rumus: 

SMI

X
TK =  

Keterangan: 

TK     =   Tingkat kesukaran 

X   =   Rata – rata  Skor  

SMI =  Skor maksimum ideal  

 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal, menurut Suherman dan Sukjaya 

(1990: 213) adalah: 

                          TK   < 0.00    :   terlalu sukar 
     0,00  <  TK   ≤ 0,30    :   sukar 
     0,30  <  TK   ≤ 0,70    :   sedang 
     0,70  <  TK   < 1,00   :   mudah 
                          TK   = 1,00    :   terlalu mudah 
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Tabel 3.3 
Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Item Soal Tes  

 
Hasil 

Analisis 
Nomor Soal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 
 

Rata-rata 
Skor 

5,47 3,67 6,33 3,90 6,67 3,37 7,13 4,25 7,43 7,67 

 
SMI 

 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
TK 

 
0,55 0,37 0,63 0,39 0,67 0,34 0,71 0,28 0,74 0,77 

 
Kriteria 

 
S S S S S S M Skr M M 

 
Dengan memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat antara setiap 

item soal tes prestes dan postes  dari ke-10 soal bentuk uraian  memiliki 

tingkat kesukaran yang berbeda dan memiliki  interprestasi yang berbeda 

pula, sehingga tingkat kesukarannya ada pada level mudah, sedang, dan 

sukar. Namun berdasarkan  uji validitas butir soal, maka butir soal yang 

dipakai untuk pengumpulan data adalah  butir soal nomor 1, 3, 5, 7. 9, dan 

10. 

 
4. Daya pembeda 

Dalam menentukan daya pembeda soal tes dengan cara 

menentukan kelompok siswa yang pandai dan kurang pandai , ini dapat   

dilakukan dengan perhitungan proporsi jawaban benar  yang diperoleh 

siswa untuk kelompok atas dan kelompok bawah dengan menggunakan 

rumus:  

      DP   =     
SMI

XX BA −
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  DP  =   Daya Pembeda 
 

  AX   =   Rata – rata skor atas  

  BX  =   Rata – rata skor Bawah  

                       SMI =  Skor maksimum ideal  

 
     Kriteria yang digunakan  untuk menentukan klasifikasi daya 

pembeda menurut (Suherman dan Sukjaya , 1990 hal, 202 )  adalah: 

DP =   0,00 – 0,20  : Jelek 
DP =   0,21 – 0,40  : Cukup 
DP  =  0,41 – 0,70  : Baik 
DP  =  0,71 – 1,00  : baik sekali 
 
Butir soal yang baik adalah butir soal yang mempunyai daya  beda 

diantara 0,41 – 0,70. Sedangkan butir soal yang termasuk kategori cukup 

ada diantara 0,21 – 0,40  Dalam analisis daya beda, tingkat kesukaran 

instrumen, sampel  dikelompokkan menjadi dua kelompok :  kelompok 

atas dan kelompok bawah.  

 
5. Teknik Analisis  Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data seperti data 

hasil tes pretes dan postes siswa  selanjutnya diolah melalui langkah – 

langkah  sebagai berikut. 

a.   Uji Normalitas Data  

Untuk menguji normalitas data, dengan cara 

memperbandingkan rasio Skewness dan Kurtosis (Santoso, 2010:177),  

dan juga menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov dan Shapiro-Wilk 
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serta dengan gambar Normal Probability Plot dengan analisis SPSS 

16.0. 

Melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan cara Skewness 

dan Kurtosis diubah ke dalam angka rasio, dengan membagi masing-

masing dengan standar errornya. Dasar pengambilan keputusan adalah  

rasio Skewness dan kurtosis berada pada   -2 sampai +2.  

 
Error Standard  

Nilai
Rasio=  

dan  uji Kolmogorof-Smirnov dan Shapiro-Wilk serta dengan 

gambar Normal Probability Plot  

     
Error Standard  

Nilai
Rasio=  

b. Untuk melakukan uji homogenitas varians data digunakan analisis 

Lavene’s Test yang menyatu pada uji rata-rata atau independent sample 

test dengan menggunakan program SPSS 16.0 Dari hasil pengolahan 

data dengan SPSS 16.0. akan muncul Tabel Independent Samples Test. 

Jika probabilitas dalam tabel Test of Homogeinity of variances lebih 

besar dari taraf signifikansi 0,05, maka kita menerima Ho, artinya 

varians dari sampel adalah sama. 

c.  Mencari indeks gain (gain ternormalisasi) dari Meltzer (2002: 1260), 

sebagai berikut: 

      
pretesskormaksimumskor

pretesskorpostesskor
g

−
−=    



 

 

91 
 

Kriteria indeks gains (g) berpedoman pada standar dari Hake (1998: 3) 

yaitu: 

    g > 0.7  : tinggi 
   0.3 <  g  ≤  0.7  : sedang 

    g ≤ 0.3  : rendah   
  

Menghitung Mean, Standar Deviasi, Uji normalitas, Uji Perbedaan 

Rerata dan Uji Regresi dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

16,0 untuk kecepatan dan ketepatan hasil yang diperoleh. 

 
 


