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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

melalui pendekatan kuantitatif dengan Quasi Experimental Design. Adapun desain 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Two Group Post Test Only. 

Kelompok yang akan terlibat di dalam penelitian ini yaitu dua kelas kelompok 

eksperimen. Kelompok kelas eksperimen 1 mendapatkan pembelajaran dengan 

model discovery learning sedangkan kelompok kelas eksperimen 2  mendapatkan 

pembelajaran dengan model problem based learning. 

Dengan demikian desain eksperimen dalam penelitian ini (dalam Ruseffendi, 2005, 

hlm.50) adalah sebagai berikut: 

 X1 O1 

      ------------------ 

 X2 O2 

Keterangan: 

X1   = Perlakuan (Pembelajaran dengan model discovery learning) 

X2   = Perlakuan (Pembelajaran dengan model problem based learning) 

O1   = Pengukuran hasil akhir belajar (pada kelompok dengan model            

discovery learning) 

O2  = Pengukuran hasil akhir belajar (pada kelompok dengan model            

problem based learning) 

----: Pengelompokkan kelas tidak acak 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Lembang. Sampel yang dipilih adalah sebanyak dua kelas. Kemudian 

kelas tersebut dipilih, dimana satu kelas sebagai kelas eksperimen 1 yang mendapat 

model discovery learning dan satu kelas lainnya sebagai kelas eksperimen 2 yang 

mendapat model problem based learning. Teknik pengambilan sampel yang 



22 
 

Yunita Herdiana, 2015 
PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS ANTARA SISWA YANG 
MENDAPATKAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN  MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara purposing 

sampling, yaitu cara pengambilan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan 

seseorang atau peneliti. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil observasi di 

lapangan, pengambilan sampel dimungkinkan tidak dapat dilakukan secara acak. 

Sekolah telah mengelompokkan siswa sedemikian rupa sehingga setiap kelas 

memiliki karakteristik yang hampir sama.  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek atau titik perhatian dari suatu penelitian. Variabel 

yang termuat pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah faktor yang dipilih untuk dicari hubungan atau pengaruh 

terhadap subjek yang diamati. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah model 

discovery learning dan model problem based learning. Sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Sebagai upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap 

mengenai hal-hal yang ingin dikaji melaui penelitian ini, maka dibuatlah 

seperangkat instrumen. Adapun instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran merupakan instrumen yang digunakan selama 

pembelajaran berlangsung. Instrumen pembelajaran yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) dan Lembar 

Kerja Kelompok (LKK).  

a. Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) 

Menurut Khairuddin (2007, hlm.145) Rencana Pelaksanaan Pendidikan 

(RPP) pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk 

memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran. Dengan demikian RPP merupakan upaya untuk memperkirakan 

tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan RPP 
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untuk kelas eksperimen 1 disesuaikan dengan model discovery learning, 

sedangkan penyusunan RPP untuk kelas eksperimen 2 disesuaikan dengan 

model problem based learning.  

b. Lembar Kerja Siswa 

Menurut Suherman (2010, hlm.58), Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi 

tuntunan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga terjadi konstruktivistik 

atau pembangun pemaknaan. LKK yang diberikan kepada kedua kelas 

eksperimen dibuat berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah 

yang berisikan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa 

secara berkelompok. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes, yaitu tes 

kemampuan pemecahan masalah. Menurut Arifin (2011, hlm. 226), tes adalah suatu 

teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, 

atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah ini berbentuk soal-soal uraian yang 

disusun untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan pemecahan 

masalah para siswa yang menjadi subjek penelitian. Suherman (2003, hlm. 110) 

berpendapat bahwa dengan menggunakan soal berbentuk uraian dapat memiliki 

kelebihan diantaranya: 

1. Dalam menjawab soal uraian siswa dituntut untuk menjawab secara rinci, maka 

proses berpikir, ketelitian dan sistematika penulisan dapat dievaluasi. 

2. Terjadinya bias evaluasi kecil karena tidak ada sistem tebak-tebakan atau 

untung-untungan. Hasil evaluasi lebih dapat mencerminkan kemampuan siswa. 

3. Proses pengerjaan tes akan menimbulkan kreativitas dan aktivitas positif siswa, 

karena tes tersebut menuntut siswa agar berpikir secara sistematik, 

menyampaikan pendapat dan argumentasi dan mengaitkan fakta-fakta yang 

relevan. 

Selain itu, Ruseffendi (2005, hlm.118) menyatakan bahwa dalam tes uraian 

hanya siswa yang telah menguasai materi dengan baik yang bisa memberikan 

jawaban yang baik dan benar. Sehingga melalui tes uraian dapat diketahui strategi 

atau langkah siswa dalam menyelesaikan soal.  
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Sesuai dengan desain penelitian yang telah dipaparkan, tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah postes yang dilaksanakan setelah diberikan perlakuan 

(tindakan), dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa setelah diberikan perlakuan, pada masing-masing kelas 

eksperimen. 

Postes dilakukan untuk mengamati perbedaan kelas eksperimen 1 yang 

mendapat perlakuan discovery learning dan kelas eksperimen 2 yang mendapatkan 

perlakuan model problem based learning. Tes tersebut kemudian diujicobakan. 

Kemudian di analisis mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda dan indeks 

kesukaran. 

1. Validitas  

Menurut Suherman (2003, hlm.102) suatu alat evaluasi disebut valid (absah 

atau sahih) apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya 

dievaluasi. Oleh karena itu, keabsahannya tergantung pada sejauh mana ketepatan 

alat evaluasi itu dalam melaksanakan fungsinya. Dengan demikian suatu alat 

evaluasi disebut valid jika ia dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang 

dievaluasi tersebut dan hasil evaluasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya.  

Nilai validitas dapat ditentukan dengan menentukan koefisien korelasi 

product moment menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson. 

Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment dengan angka 

kasar. Dalam Suherman (2003, hlm. 120) rumus validitas ditulis sebagai berikut:  

𝑟𝑥𝑦 =
N  XY − ( X)( Y)

√(N X2 − ( 𝑋)2)(N  Y2 − ( Y)2)
 

Keterangan: 

  𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

   𝑁 = Banyaknya siswa 

𝑋 = Skor siswa pada setiap butir soal 

𝑌 = Skor total dari seluruh siswa 

 

Untuk menginterpretasi koefisien validitas digunakan kategori Guilford 

(Suherman, 2003, hlm.113) dalam tabel berikut ini: 



25 
 

Yunita Herdiana, 2015 
PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS ANTARA SISWA YANG 
MENDAPATKAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN  MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Koefisien Validitas 

Koefisien Validitas Interpretasi Validitas 

0,90  rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi (sangat baik) 

0,70 < rxy ≤ 0,90 Tinggi (baik) 

0,40 < rxy ≤ 0,70 Sedang (cukup) 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah (kurang) 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

rxy  0,00 Tidak valid 

 

Uji coba dilakukan terhadap kelas VIII B di SMP Negeri 2 Lembang. Data 

hasil uji coba diolah dengan menggunakan ANATES V4. Berdasarkan analisis hasil 

uji coba, dengan mengacu pada klasifikasi Guilford di atas, diperoleh validitas butir 

soal sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Hasil Analisis Validitas Butir Soal 

No Soal Koefisien Validitas Interpretasi 

1 0,826 Tinggi 

2 0,853 Tinggi 

3 0,234 Rendah 

4 0,793 Tinggi 

5 0,768 Tinggi 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, empat buah soal memiliki validitas yang 

tinggi dan satu buah soal memiliki validitas yang rendah. 

 

2. Reliabilitas 

Menurut Suherman (2003, hlm.113), reliabilitas adalah suatu alat yang 

memberikan hasil yang sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama 

meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Tes kemampuan pemecahan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk uraian. 
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Karena tes dalam penelitian ini berupa uraian, maka rumus yang digunakan 

untuk menentukan reliabilitas adalah dengan rumus Alpha (dalam Suherman, 2003, 

hlm.154) sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

 si
2

si
2

) 

Keterangan: 

   𝑟11 = Koefisien reliabilitas 

𝑛  = Banyak butir soal 

 si
2 = Varians skor total 

 si
2 = Jumlah varians skor setiap soal 

 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas digunakan 

kategori yang dikemukakan oleh Guilford (Suherman, 2003, hlm.139) berikut ini: 

 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Validitas Derajat Reliabilitas 

0,90 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi  

0,70 < r11 ≤ 0,90 Tinggi  

0,40 < r11 ≤ 0,70 Sedang  

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah  

rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

 

Berdasarkan analisis hasil uji coba dengan menggunakan ANATES V4, 

dengan mengacu pada klasifikasi Guilford di atas, diperoleh koefisien reliabilitas 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Hasil Analisis Koefisien Reliabilitas  

Koefisien Reliabilitas 𝒓𝟏𝟏 Interpretasi 

0,83 Tinggi 

Berdasarkan koefisien reliabilitas yang diperoleh dari tabel 3.4, instrumen 

tes memiliki reliabilitas tinggi. 
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3. Indeks Kesukaran 

Menurut Suherman (2003, hlm.169), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu sukar atau tidak terlalu mudah serta mampu merangsang siswa untuk 

memecahkannya. Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal 

disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 

1,00. Soal yang terlalu sukar memiliki indeks kesukaran 0,00, sedangkan soal yang 

terlalu mudah memiliki indeks kesukaran 1,00. 

Untuk mencari indeks kesukaran tipe soal uraian digunakan rumus dari 

Depdiknas (dalam Nurafiah, 2013, hlm.33); 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

𝐼𝐾 = Indeks kesukaran 

�̅� = Rata − rata untuk skor soal itu 

𝑆𝑀𝐼 = Skor maksimal ideal (bobot) 

 

Untuk menginterpretasikan indeks kesukaran digunakan kategori sebagai 

berikut (Suherman, 2003, hlm.170): 

 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Nilai Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00  IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30  IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70  IK  1,0 Soal mudah 

IK = 1,00 Soal sangat mudah 

 

Hasil pengolahan indeks kesukaran menggunakan ANATES V4 adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.6 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran 

No. Soal Indeks Kesukaran Interpretasi 

1 0,78 Mudah 

2 0,50 Sedang 

3 0,27 Sukar 

4 0,49 Sedang 

5 0,59 Sedang 

 

Berdasarkan hasil uji instrumen, 1 soal termasuk ke dalam kategori mudah, 

1 soal termasuk kategori sukar, dan 3 soal lainnya termasuk ke dalam kategori 

sedang. 

 

4. Daya Pembeda 

Suherman (2003, hlm.159) mengatakan bahwa daya pembeda suatu soal 

adalah seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka 

untuk menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D). 

Besarnya indeks diskriminasi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Namun, pada 

indeks diskriminasi ada tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi 

menunjukkan bahwa soal tersebut terbalik dalam menentukan kualitas siswa. 

Dalam menentukan daya pembeda suatu soal maka akan dibagi dua kelompok, yaitu 

kelompok kecil dan kelompok besar. Untuk jumlah subjek kurang dari 30, maka 

pembagian kelompok terdiri atas 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. 

Sedangkan untuk jumlah subjek lebih dari 30, maka pembagian kelompok menjadi 

27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27% skor terbawah sebagai kelompok 

bawah. 

Untuk mengetahui daya pembeda soal tipe uraian, digunakan rumus dari 

Depdiknas (dalam Nurafiah, 2013, hlm.34) adalah: 

𝐷𝑃 =
𝑋𝐴
̅̅ ̅ − 𝑋𝐵

̅̅̅̅

𝑆𝑀𝐼
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Keterangan: 

DP = Daya pembeda 

 𝑋𝐴
̅̅ ̅̅ = Rata − rata skor kelompok atas untuk soal itu 

 𝑋𝐵
̅̅ ̅̅ = Rata − rata skor kelompok bawah untuk soal itu 

𝑆𝑀𝐼 = Skor maksimal ideal (bobot) 

Untuk menginterpretasikan daya pembeda tiap butir soal digunakan kategori 

berikut (dalam Suherman, 2003: hlm.161): 

 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai Daya Pembeda Interpretasi 

DP ≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00  DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20  DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40  DP ≤ 0,70 Baik 

0,70  DP ≤ 1,00 Sangat baik 

 

Dengan menggunakn perangkat lunak ANATES V4 diperoleh klasifikasi 

interpretasi untuk daya pembeda adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.8 

Hasil Analisis Daya Pembeda 

No. Soal Daya Pembeda Interpretasi 

1 0,33 Cukup 

2 0,43 Baik 

3 0,09 Jelek 

4 0,53 Baik 

5 0,68 Baik 

 

Berdasarkan hasil uji instrmen, 1 soal memiliki daya pembeda yang jelek, 

1 soal memiliki daya pembeda cukup, serta 3 soal lainnya memiliki daya pembeda 

baik. 
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E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas empat tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan pada penelitian ini terdiri dari: 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Mengadakan seminar proposal. 

c. Membuat instrumen bahan ajar penelitian yang meliputi RPP, LKK dan 

instrumen penelitian. 

d. Persetujuan bahan ajar dan instrumen penelitian oleh dosen pembimbing. 

e. Melakukan perizinan tempat untuk penelitian. 

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian. Uji coba ini diberikan terhadap 

subjek lain di luar subjek penelitian. 

g. Menganalisis soal yang telah diujicobakan. 

h. Menentukan dan memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Mendata hasil ulangan harian kedua kelas eksperimen untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. 

b. Implementasi pembelajaran pada kedua kelas eksperimen. Kelas 

eksperimen 1 diberikan pembelajaran dengan model discovery learning 

dan kelas eksperimen 2 diberkan pembelajaran dengan model problem 

based learning. 

c. Melaksanakan postes pada kedua kelas eksperimen untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah mendapatkan perlakuan. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada penelitian ini, tahap analisis data terdiri dari: 

a. Mengumpulkan hasil data kuntitatif dari kelas kedua eksperimen. 

b. Mengolah dan menganalisis hasil data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 
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4. Tahap Pembuatan Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Kemudian diinterpretasikan dan dibuktikan pada laporan penelitian 

(skripsi). 

 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data kuantitatif. Data yang 

terkumpul selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan dan analisis terhadap 

data-data tersebut untuk menguji hipotesis penelitian. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil ulangan harian dan hasil postes. 

a. Analisis Data Nilai Ulangan Harian 

Analisis data nilai ulangan harian digunakan untuk mengetahui bahwa 

kedua kelas eksperimen memiliki rata-rata nilai yang sama. Dengan kata lain, untuk 

mengetahui bahwa kemampuan awalnya sama ataupun tidak jauh berbeda. Untuk 

mempermudah dalam melakukan pengolahan data, semua pengujian statistik pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel 2013 dan 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20.  for windows. Urutan 

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menghitung normalitas distribusi 

masing-masing kelompok sampel digunakan uji Shapiro-Wilk. 

Perumusan hipotesis pengujian normalitas untuk nilai ulangan harian adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Data nilai ulangan harian berdistribusi normal 

H1 : Data nilai ulangan harian tidak berdistribusi normal 

 Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% ( = 0,05) maka kriteria 

pengujiannya adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05 maka H0 diterima 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak 

 

2) Uji Homogenitas 
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Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok 

sampel mempunyai varians populasi yang sama atau berbeda. Uji homogenitas ini 

dilakukan apabila sampel berdistrribusi normal yaitu menggunakan uji Leneve.  

Adapun rumusan hipotesis yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai 

ulangan harian adalah sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan nilai varians untuk kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 

H1 :Terdapat perbedaan nilai varians untuk kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 

Dengan menggunakan hipotesis statistik dapat ditulis sebagai berikut: 

H0 : 1
2

 = 2
2 

H1 : 1
2

  2
2 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (= 0,05) maka kriteria 

pengujiannya adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05 maka H0 diterima 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3) Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Ketentuan pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

 Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka 

pengujian dilakukan menggunakan uji t (Independent Sample Test). 

 Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang tidak homogen, maka 

pengujian dilakukan menggunakan uji t’ (Independent Sample Test). 

 Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non 

parametrik yaitu uji Mann-Whitney. 

Perumusan hipotesis pengujian kesamaan dua rata-rata untuk data nilai 

ulangan harian adalah: 

H0 : Kemampuan matematis siswa kelas eksperimen 1 sama dengan 

kemampuan matematis siswa kelas eksperimen 2 
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H1 : Kemampuan matematis siswa kelas eksperimen 1 tidak sama dengan 

kemampuan matematis siswa kelas eksperimen 2 

Dengan menggunakan hipotesis statistik dapat ditulis sebagai berikut: 

H0 : x = y 

H1 : x  y 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (= 0,05) maka kriteria 

pengujiannya adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05 maka H0 diterima 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak 

 

b. Analisis Data Postes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Analisis data postes digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Analisis data postes 

dilakukan dengan cara menentukan rata-rata setiap kelompok untuk mengetahui 

rata-rata hitung kedua kelompok. Kemudian menghitung simpangan baku pada 

setiap kelompok untuk mengetahui penyebaran kelompok. Untuk mempermudah 

dalam melakukan pengolahan data, semua pengujian statistik pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel 2013 dan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 20.  for windows. Urutan langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menghitung normalitas distribusi 

masing-masing kelompok sampel digunakan uji Shapiro-Wilk. 

Perumusan hipotesis pengujian normalitas hasil postes adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Data postes berdistribusi normal 

H1 : Data postes tidak berdistribusi normal 

 Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% ( = 0,05) maka kriteria 

pengujiannya adalah: 

c) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05 maka H0 diterima 

d) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak 
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2) Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok 

sampel mempunyai varians populasi yang sama atau berbeda. Uji homogenitas ini 

dilakukan apabila sampel berdistrribusi normal yaitu menggunakan uji Leneve.  

Adapun rumusan hipotesis yang digunakan untuk menguji homogenitas hasil postes 

adalah sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan nilai varians untuk kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 

H1 :Terdapat perbedaan nilai varians untuk kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 

Dengan menggunakan hipotesis statistik dapat ditulis sebagai berikut: 

H0 : 1
2

 = 2
2 

H1 : 1
2

  2
2 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (= 0,05) maka kriteria 

pengujiannya adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05 maka H0 diterima 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Ketentuan pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

 Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka 

pengujian dilakukan menggunakan uji t (Independent Sample Test). 

 Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang tidak homogen, maka 

pengujian dilakukan menggunakan uji t’ (Independent Sample Test). 

 Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non 

parametrik yaitu uji Mann-Whitney. 

Perumusan hipotesis pengujian perbedaan dua rata-rata untuk data 

postes adalah: 

H0 : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model discovery learning sama dengan 
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kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model problem based learning. 

H1 : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model discovery learning tidak sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model problem based learning. 

Dengan menggunakan hipotesis statistik dapat ditulis sebagai berikut: 

H0 : x = y 

H1 : x  y 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (= 0,05) maka kriteria 

pengujiannya adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05 maka H0 diterima 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak 

 

 


