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C. METODE PENELITIAN 

Raco (2010) menyatakan bahwa metode merupakan suatu teknik penelitian 

yang meliputi observasi, wawancara, survey, dan tes. Metode penelitian 

didefinisikan secara umum sebagai kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan 

langkah-langkah mulai dari penentuan topik hingga mencapai suatu pemahaman 

dari isu tertentu. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan suatu pencarian data, penghimpunan data, pengukuran 

data, membandingkan, mencari hubungan, dan menafsirkan hal bersifat teka-

teki yang kemudian dikaji dengan bentuk angka dan statistik. Dipilihnya 

pendekatan penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk mencari pengaruh 

penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa angka dan 

proses analisis yang dilakukan menggunakan statistik yang diuraikan sesuai 

dengan hasilpengamatan saat penelitian berlangsung. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu atau 

qusi experimental. Penelitian eksperimen semu bertujuan untuk menguji 

pengaruh sebab-akibat dari suatu variabel terhadap variabel lain.  

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gandusari dengan 

pertimbangan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan Kurikulum 2013. SMP Negeri 1 Gandusari terletak di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini akan dilakasanakan pada 

bulan Maret 2019. Tempat penelitian ini ditetapkan berdasarkan observasi awal 

yang telah dilakukan dan merupakan sekolah yang belum pernah menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran matematis 

siswa. 
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3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis rancangan prates-pascates satu kelompok 

kontrol (pretest-posttest one group design). Pada penelitian ini subyek 

penelitian tidak dalam bentuk acak (dalam bentuk kelas). 

Bermula dari satu kelas VIII-E sebagai kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional, lalu diadakan pretest untuk memperoleh 

nilai awal. Kemudian kelas kontrol diterapkan perlakuan pembelajaran 

berbasis masalah. Setelah diberikan perlakuan, akan diadakan posttest untuk 

memperoleh nilai akhir yang kemudian dianalisis. Hasil analisis nantinya dapat 

menunjukkan pengaruh diterapkannya pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan penalaran siswa. 

 

4. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu alat atau 

sifat yang bervariasi untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 

Variabel menurut hubungannya dengan variabel lain memiliki beberapa 

macam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, diantaranya 

variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan suatu variabel yang 

dipengaruhi atau diberikan perlakuan oleh variabel lain yang akan 

menghasilkan suatu akibat. Penelitian ini menggunakan kemampuan penalaran 

(Y) siswa sebagai variabel terikatnya.  

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya dari variabel terikat. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

berbasis masalah (X) yang nantinya akan memberikan mempengaruhi atau 

tidaknya kemampuan penalaran (Y) siswa. 

 

5. Prosedur Penelitian 

Arikunto (2013) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap dalam penelitian, 

diantaranya rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan 
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laporan penelitian. Tahapan tersebut akan mempermudah pelaksanaan 

penelitian untuk menemukan pengaruh penerapan pembelajaran berbasis 

masalah terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan segala persiapan yang dilakukan 

sebelum pelaksanaan penelitian. Rancangan penelitian nantinya akan 

membantu pada saat pelaksanaan. Hal yang termasuk rancangan dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Penetapan tempat penelitian 

Penetapan tempat penelitian penting dilakukan untuk 

menentukan permasalahan yang akan diteliti. Tempat yang 

ditetapkan pada penelitian ini berada di SMP Negeri 1 Gandusari. 

Penetapan di sekolah tersebut disesuaikan dengan survei awal yang 

telah dilakukan dan bersangkutan mengenai masalah dari penelitian. 

b. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dilakukan setelah indentifikasi berlangsung 

yang bertujuan untuk menentukan fokus penelitian. Dalam 

penelitian ini masalah yang dirumuskan adalah apakah terjadinya 

pengaruh penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa. Nantinya pembelajaran 

berbasis masalah diterapkan dikelas dan menuntut siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis masalah guru 

akan memberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari penalaran untuk nantinya diselesaikan oleh siswa secara 

kelompok. Sebelum diterapkannya pembelajaran berbasis masalah 

akan dilakukan pretest dengan bentuk soal skolastik penalaran untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian dilakukan posttest 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan 

pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa secara umum. Tes kemampuan materi juga diujikan 

kepada siswa setelah diterapkannya pembelajaran berbasis masalah. 
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Hal ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kemampuan 

penalaran siswa teradap materi yang telah diterapkan  

c. Menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

ditujukan untuk membantu peneliti dalam menerapkan perlakuan 

pada saat penelitian berlangsung. RPP berisi mengenai langkah-

langkah yang dilakukan pada saat pembelajaran dan instrumen 

pembelajaran yang digunakan. 

d. Menyusun instrumen penelitian 

Instrumen disusun dengan tujuan sebagai alat pendukung 

berjalannya penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

nantinya akan menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Peneliti menggunakan lembar observasi siswa, lembar observasi 

guru, dan tes sebagai instrumen penelitian. 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian menggunakan rancangan yang telah 

dilaksanakan pada tahap sebelumnya untuk mendapatkan data yang 

telah diperlukan. Adapun hal yang dilaksanakan pada penelitian ini 

antara lain : 

a. Melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

Rancangan pelaksanaan pembelajaran telah dibuat pada 

tahap sebelumnya. Berisi mengenai langkah-langkah 

pembelajaran dan instrumen yang digunakan saat pembelajaran. 

Pada pelaksanaannya peneliti menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah. 

b. Melakukan pengamatan 

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan deskripsi dari 

fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Data 

hasil pengamatan dapat berupa aktivitas guru, aktivitas siswa, 
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dan hasil tes siswa. Data tersebut didapatkan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang digunakan 

adalah pembelajaran berbasis masalah. Peneliti mengamati 

aktivitas guru dalam menerapkan pembelajaran, dan mengamati 

aktivitas siswa dalam keaktifannya mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk aktif 

berperan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru. Masalah akan diberikan pada apersepsi untuk menggali 

pengetahuan awal siswa. Kemudian dibentuklah kelompok 

untuk diberikan masalah inti untuk diselesaikan dengan 

berdiskusi. Tes siswa merupakan tes skolastik (Ferrara, 2011) 

yang digunakan dalam mengukur kemampuan penalaran 

matematis siswa, sehingga dapat diperoleh perbandiangan ada 

atau tidaknya pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa. 

c. Mengumpulkan data 

Jika tahap selanjutnya sudah terlewati, selanjutnya 

melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Data tersebut 

berasal dari hasil pengamata dan observasi terhadap guru dan 

siswa, serta hasil tes siswa. 

d. Analisis data 

Data yang didapatkan akan dianalisis pada tahap ini. Karena 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka data 

yang diperoleh akan dianalisis secara statistik dan dikaji dalam 

bentuk angka. 

e. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan 

nantinya merupakan hasil ada atau tidaknya pengaruh penerapan 

pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa. 
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3. Pembuatan laporan penelitian 

Pembuatan laporan penelitian ini berdasarkan data atau kegiatan 

yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penelitian mengenai 

pengaruh penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa. Setelah dilakukannya analisis 

secara statistik, selanjutnya penelitian ini dikaji secara kuantitatif. 

 

6. Instrumen Penelitian 

1. Lembar observasi siswa 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti 

mengamati aktivitas siswa pada saat diterapkannya pembelajaran berbasis 

masalah di kelas. Aktivitas tersebut akan diukur menggunakan lembar 

observasi atau format penilaian. Berikut rubrik penilaian aktivitas siswa 

pada saat diterapkan pembelajaran berbasis masalah dikelas. 

 

Tabel 3. Rubrik aktivitas siswa 

No Indikator Aktivitas siswa Skor 

1 Siswa memperhatikan guru 

ketika menyampaikan 

tujuan dan model  

pembelajaran. 

Semua siswa mengamati tujuan dan 

model pembelajaran yang disampaikan 

guru secara teliti 

4 

Kurang dari 30% siswa di kelas 

mengamati tujuan dan model 

pembelajaran yang disampaikan guru 

secara kurang teliti 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90% siswa di kelas mengamati 

tujuan dan model pembelajaran yang 

disampaikan guru secara kurang teliti 

2 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

tidak mengamati tujuan dan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. 

1 
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2 Siswa menyampaikan hal 

yang berkaitan dengan 

materi bangun ruang sisi 

datar gabungan 

Siswa yang ditunjuk menyampaikan hal 

yang berkaitan dengan bangun ruang 

sisi datar gabungan dengan benar 

4 

Siswa yang ditunjuk menyampaikan hal 

yang berkaitan dengan bangun ruang 

sisi datar gabungan dengan kurang 

benar 

3 

Siswa yang ditunjuk menyampaikan hal 

yang berkaitan dengan bangun ruang 

sisi datar gabungan dengan tidak benar 

2 

Siswa tidak yang ditunjuk 

menyampaikan hal yang berkaitan 

dengan bangun ruang sisi datar 

gabungan 

1 

3 Siswa membentuk 

kelompok yang telah 

ditetapkan oleh guru 

Semua siswa membentuk kelompok 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

guru 

4 

Kurang dari 30% siswa tidak 

membentuk kelompok dengan yang 

ditetapkan oleh guru 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90% siswa tidak membentuk 

kelompok dengan yang ditetapkan oleh 

guru 

2 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

tidak membentuk kelompok dengan 

yang ditetapkan oleh guru 

1 

4 Siswa memilih masalah 

yang diberikan oleh guru 

Semua siswa memilih masalah yang 

diberikan oleh guru secara cepat dan 

tepat 

4 

Kurang dari 30% siswa memilih 

masalah yang diberikan oleh guru 

secara tidak cepat dan tidak tepat 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90% siswa memilih masalah 

2 
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yang diberikan oleh guru secara tidak 

cepat dan tidak tepat 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

memilih masalah yang diberikan oleh 

guru secara tidak cepat dan tidak tepat 

1 

5 Siswa berdiskusi 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan guru 

Semua siswa berdiskusi dan 

menyelesaikan masalah dengan tepat 

4 

Kurang dari 30%  siswa tidak 

berdiskusi dan menyelesaikan masalah 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90%  siswa tidak berdiskusi dan 

menyelesaikan masalah 

2 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

tidak berdiskusi dan menyelesaikan 

masalah 

1 

6 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi mengenai 

masalah yang diberikan 

guru 

Semua siswa mempresentasikan 

masalah yang didiskusikan dengan 

tepat 

4 

Kurang dari 30% siswa tidak 

mempresentasikan masalah yang 

didiskusikan 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90% siswa tidak 

mempresentasikan masalah yang 

didiskusikan 

2 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

tidak mempresentasikan masalah yang 

didiskusikan 

1 

7 Siswa memperhatikan guru 

dan memperbaiki hasil 

penyelesaian masalah 

Semua siswa memperhatikan guru dan 

memperbaiki penyelesaian masalah 

dengan teliti 

4 

Kurang dari 30% siswa tidak 

memperhatikan guru dan memperbaiki 

penyelesaian masalah 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90% siswa tidak 

2 
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memperhatikan guru dan memperbaiki 

penyelesaian masalah 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

tidak memperhatikan guru dan 

memperbaiki penyelesaian masalah 

1 

8 Siswa memperhatikan guru 

dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

Semua siswa memperhatikan guru dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

secara tepat 

4 

Kurang dari 30% siswa tidak 

memperhatikan guru dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

secara tepat 

3 

Lebih dari sama dengan 30% sampai 

dengan 90% siswa tidak 

memperhatikan guru dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

secara tepat 

2 

Lebih dari sama dengan 90% siswa 

tidak memperhatikan guru dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

secara tepat 

1 

 

2. Lembar observasi guru 

Observasi ini bertujuan untuk mengamati aktivitas guru saat 

melakukan pembelajaran di kelas. Peneliti menggunakan lembar observasi 

untuk melakukan pengukuran sesuai atau tidaknya tindakan guru dengan 

rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Berikut rubrik 

pengukuran observasi aktivitas guru di kelas : 

 

Tabel 4. Rubrik observasi aktivitas guru 

No. Indikator Aktivitas guru Skor 

1 Guru menyampaikan tujuan dan 

model pembelajaran dengan sesuai 

4 
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Guru menyampaikan 

tujuan dan model 

pembelajaran 

Guru menyampaikan tujuan dan 

model pembelajaran dengan 

kurang sesuai 

3 

Guru menyampaikan tujuan dan 

model pembelajaran dengan tidak 

sesuai 

2 

Guru tidak menyampaikan tujuan 

dan model pembelajaran 

1 

2 Guru menggali 

pengetahuan siswa 

dengan meminta siswa 

menyebutkan hal yang 

berkaitan dengan bangun 

ruang sisi datar 

Guru meminta siswa 

menyampaikan hal mengenai 

bangun ruang sisi datar dengan 

tepat 

4 

Guru meminta siswa 

menyampaikan hal mengenai 

bangun ruang sisi datar dengan 

kurang tepat 

3 

Guru meminta siswa 

menyampaikan hal mengenai 

bangun ruang sisi datar dengan 

tidak tepat 

2 

Guru tidak meminta siswa 

menyampaikan hal mengenai 

bangun ruang sisi datar 

1 

3 Guru mengarahkan siswa 

untuk membentuk 

kelompok berdasarkan 

kemampuan yang 

heterogen 

Guru mengarahkan siswa 

membentuk kelompok secara 

heterogen dengan tepat 

4 

Guru mengarahkan siswa 

membentuk kelompok secara 

heterogen dengan kurang tepat 

3 

Guru mengarahkan siswa 

membentuk kelompok secara 

heterogen dengan tidak tepat 

2 

Guru mengarahkan siswa 

membentuk kelompok secara tidak 

heterogen 

1 
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4 Guru membagikan 

masalah kepada setiap 

kelompok yang terbentuk 

Guru membagikan masalah 

kepada setiap kelompok dengan 

tepat dan menyeluruh 

4 

Guru membagikan masalah 

kepada setiap kelompok dengan 

tepat dan tidak menyeluruh 

3 

Guru membagikan masalah 

kepada setiap kelompok dengan 

tidak tepat dan menyeluruh 

2 

Guru membagikan masalah 

kepada setiap kelompok dengan 

tidak tepat dan tidak menyeluruh 

1 

5 Guru memberikan arahan 

kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan diskusi 

Guru memberikan arahan kepada 

siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan diskusi secara 

jelas 

4 

Guru memberikan arahan kepada 

siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan diskusi secara 

kurang jelas 

3 

Guru memberikan arahan kepada 

siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan diskusi secara 

tidak jelas 

2 

Guru tidak memberikan arahan 

kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan 

diskusi 

1 

6 Guru menginstruksikan 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan 

penyelesaian masalahnya 

Guru menginstruksikan setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan penyelesaian 

masalahnya secara jelas dan 

menyeluruh 

4 

Guru menginstruksikan setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan penyelesaian 

3 
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masalahnya secara jelas dan tidak 

menyeluruh 

Guru menginstruksikan setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan penyelesaian 

masalahnya secara tidak jelas dan 

menyeluruh 

2 

Guru menginstruksikan setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan penyelesaian 

masalahnya secara tidak jelas dan 

tidak menyeluruh 

1 

7 Guru menjelaskan dan 

memperbaiki hasil 

penyelesaian siswa 

Guru menjelaskan dan 

memperbaiki hasil penyelesaian 

siswa dengan jelas 

4 

Guru menjelaskan dan 

memperbaiki hasil penyelesaian 

siswa dengan kurang jelas 

3 

Guru menjelaskan dan 

memperbaiki hasil penyelesaian 

siswa dengan tidak jelas 

2 

Guru tidak menjelaskan dan 

memperbaiki hasil penyelesaian 

siswa 

1 

8 Guru menyampaikan 

penutup dan 

mengarahkan siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil belajar 

Guru menyampaikan penutup dan 

mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan hasil belajar secara 

jelas dan tepat 

4 

Guru menyampaikan penutup dan 

mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan hasil belajar secara 

tidak jelas dan tepat 

3 

Guru menyampaikan penutup dan 

mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan hasil belajar secara 

jelas dan tidak tepat 

2 



28 
 

 
 

Guru menyampaikan penutup dan 

mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan hasil belajar secara 

tidak jelas dan tidak tepat 

1 

 

3. Tes Penalaran 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis tes 

skolastik. Tes skolastik terditi dari beberapa soal sebagai pengukur 

kemampuan bernalar secara verbal dan numerik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur penalaran siswa secara matematis, sehingga tes skolastik 

yang digunakan bersifat numerik. Terdapat dua jenis tes yang digunakan, 

yaitu pretest dan posttest. Pretest digunakan untuk menentukan rata-rata 

nilai awal subyek, sedangkan posttest digunakan untuk mendapatkan nilai 

akhir sebagai pembanding. Hasil perbandingan tersebut sebagai salah satu 

petunjuk ada atau tidaknya pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

terhadap kemampuan penalaran siswa. Tes yang digunakan terdiri dari 20 

butir soal pilihan ganda dengan rincian 5 butir mengenai analogi bilangan, 

5 butir mengenai teka-teki bilangan, 5 butir soal mengenai deret bilangan, 

dan 5 soal mengenai figural. Perhitungan skor tes skolastik adalah : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

20
× 100 

4. Tes Kemampuan Materi 

Tes kemampuan materi diujikan kepada siswa untuk mengetahui 

kemampuan penalaran siswa pada masalah matematika setelah 

diterapkannya pembelajaran berbasis masalah. Tes kemampuan materi 

terdiri atas 3 butir soal uraian dengan skor maksimal setiap butir 30 poin. 

Perhitungan skor tes kemampuan materi adalah : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

90
× 100 
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Tabel 5. Rubrik Penilaian Tes Kemampuan Materi 

No. Indikator Penalaran Pada Soal Poin 

1. Siswa menerapkan semua kegiatan penalaran pada 

tes dengan benar 

30 

2. Siswa menerapkan semua kegiatan penalaran dengan 

salah satu kegiatan kurang benar atau tidak dituliskan 

dalam lembar jawaban 

20 

3. Siswa menerapkan semua kegiatan penalaran namun 

dua dari tiga kegiatan penalaran kurang benar atau 

tidak dituliskan dalam lembar jawaban 

10 

4. Siswa menerapkan semua kegiatan penalaran namun 

ketiga kegiatannya kurang benar 

5 

5. Siswa tidak menerapkan semua kegiatan penalaran 

pada tes 

0 

 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa tujuan utama dari suatu penelitian 

adalah memperoleh data, sehingga jika seorang peneliti tidak memahami 

teknik pengumpulan data maka peneliti tidak dapat mendapat data yang sesuai 

dengan standart. Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat diperoleh 

dari sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer merupakan sumber 

data yang diberikan langsung kepada peneliti tanpa melalui perantara, 

sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang diberikan kepada 

peneliti melalui perantara sebagai contoh dokumen atau orang lain. 

1. Observasi 

Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

pengamatan pada saat pembelajaran di kelas. Pengamatan yang 

dilakukan ditujukan pada aktivitas guru dan siswa. Sebagai alat bantu 

pengukurannya, peneliti menggunakan lembar observasi untuk guru dan 

siswa yang disajikan dalam bentuk angka. 
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2. Tes 

Tes yang diberikan pada penelitian ini berupa pretest dan posttest. 

Pre-test diberikan dengan tujuan mengukur kemampuan penalaran 

siswa sebelum diterapkannya pembelajaran berbasis masalah. Posttest 

diberikan setelah diterapkannya pembelajaran berbasis masalah. 

Perbandingan hasil dari kedua tes tersebut akan terlihat berhasil atau 

tidaknya pembelajaran berbasis masalah dalam memperbaiki 

kemampuan penalaran matematis siswa. Tes kemampuan materi juga 

digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran siswa pada masalah 

matematika setelah penerapan pembelajaran berbasis masalah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa arsip 

nilai tes siswa, analisis hasil pekerjaan siswa, hasil catatan wawancara, 

dan dokumentasi digital berupa foto kegiatan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Dokumentasi tersebut bertujuan untuk mendukung 

keakuratan data yang didapat dan penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan oleh peneliti ketika data yang diperlukan telah 

terkumpul. Analisis data bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun tahapan teknik analisis data pada 

pendekatan kuantitatif : 

1. Uji prasyarat analisis 

Pengujian prasyarat analisis ini menggunakan uji normalitas yang 

bertujuan untuk mengetahui data yang didapatkan berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam membantu uji normalitas ini, peneliti menggunakan 

fasilitas aplikasi SPSS. Uji yang digunakan pada SPSS berupa uji 

normalitas Kolmogorov-smirnov. 

Hipotesis awal yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah : 

H0 = data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 = data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 
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Pengambilan kesimpulan hipotesis berdasarkan nilai signifikasinya. 

Jika nilai signifikasi dari uji normalitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak. Sedangkan jika nilai signifikasi uji normalitas lebih besar dari 

0,05 maka H0 diterima dan dapat ditarik kesimpulan bahwa data berasal 

dari populasi berdistribusi normal. Taraf kepercayaan yang digunakan 

sebesar 95%, sehingga pengambilan resiko salah 5% atau 0,05. 

2. Uji hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji paired 

sample t-test. Uji paired sample t-test digunakan untuk membandingkan 

hasil tes sebelum diberikan perlakuan dan setelahnya. Paired sample t-

test juga disebut sebagai uji t dependen, atau pengujuan terhadap dua 

sample yang berhubungan. Peneliti menggunakan uji tersebut dengan 

memanfaatkan fasilitas dari aplikasi SPSS. Hipotesis yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan pada uji ini ada : 

H0 = tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil  

pretest dan posttest 

H1 = terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest  

dan posttest 

Langkah pengujian hipotesis paired sample t-test pada aplikasi 

SPSS adalah sebagai berikut : (1) klik variabel view, kemudian ketikan 

pretest dan posttest pada bagian name, (2) selanjutnya klik data view 

untuk memasukkan hasil tes, (3) kemudian klik menu analyze, lalu pilih 

compare means, selanjutnya klik paired sample t-test, (4) masukkan 

pretest dan posttest sebagai variabel yang diuji, (5) terakhir klik ok. 

Setelah dilakukan langkah tersebut, akan muncul hasil uji. 

Pedoman pengambilan keputusan dapat dilihat berdasarkan 

hasil output. Jika nilai probabilitas yang didapat lebih dari 0,05 maka 

H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh penerapan pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Jika 

nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat 
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pengaruh penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan penalaran matematis siswa. Nilai probabilitas dapat dilihat 

pada Sig. (2-tailed), sedangkan nilai 0,05 merupakan nilai pengambilan 

resiko salah, dengan kata lain taraf kepercayaan yang digunakan 95%. 

Secara statistik pengujian hipotesis secara paired sample t-test 

dapat dilakukan dengan membandingkan perhitungan thitung dan ttabel. 

Langkah pengujiannya dapat dilakukan dengan cara : (1) penentuan 

hipotesis awal, (2) menghitung nilai rata-rata dari data sampel, (3) 

menentukan thitung dan ttabel, (4) membandingkan hasil thitung dan ttabel, (5) 

penarikan kesimpulan. 

Perhitungan thitung dapat dilakukan dengan cara : 

𝑡 =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
−2𝑟(

𝑠1

√𝑛1
)(

𝑠2

√𝑛2
)

   

dengan keterangan : 

�̅�1 = rata-rata sampel pertama 

�̅�2 = rata-rata sampel kedua 

𝑠1 = simpangan baku sampel pertama 

𝑠2 = simpangan baku sampel kedua 

𝑠1
2 = varian sampel pertama 

𝑠2
2 = varian sampel kedua 

𝑛1= jumlah data sampel pertama 

𝑛2= jumlah data sampel kedua 

𝑟 = korelasi antara dua sampel 

Penentuan ttabel dapat dilakukan dengan menentukan derajat 

kebebasan dengan cara menjumlahkan data kedua sampel dan dikurangkan 

dengan 2. Setelah didapatkan derajat kebebasan, melalui taraf kepercayaan 

95% didapatkan nilai ttabel. Kesimpulan dari proses tersebut didapatkan dari 



33 
 

 
 

perbandingan nilai thitung dan ttabel. Jika thitung lebih kecil dari ttabel, maka H0 

ditolak. 

Kesimpulan yang didapatkan dari pengujian tersebut dapat berupa 

penerimaan atau penolakan H0. Penerimaan atau penolakan H0 menandakan 

tidak atau terdapatnya perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. 

Arti dari pernyataan tersebut kesimpulan yang didapatkan berupa ada atau 

tidaknya pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap penalaran 

matematis siswa. 

3. Analisis Tes Kemampuan Materi 

Tes kemampuan materi digunakan sebagai ukuran kemampuan 

penalaran siswa pada hasil belajar materi matematika setelah diterapkannya 

pembelajaran berbasis masalah. Tes ini bertujuan untuk mengukur dan 

menganalisis kemampuan penalaran siswa pada materi yang telah 

diterapkan. 

Analisis data yang digunakan dalam meneliti tes kemampuan materi 

ini adalah reduksi data. Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal 

penting dan memfokuskan pada hal yang pokok. Hal tersebut dikarenakan 

data yang didapatkan cukup banyak. Penyajian pada pembahasan 

didapatkan dari hasil reduksi data. 


