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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian True-Experimental 

Design, karena pada desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true-experimental 

design adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun 

sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi 

cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random 

(Sugiyono, 2013: 109). Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh suatu model pembelajaran sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh penggunaan 

model pembelajaran mastery learning (belajar tuntas) terhadap kemampuan 

pemecahan masalah  matematika siswa kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang. 

Proses percobaan dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun penulis. 

B.  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

True-Experimental Design. True experimental ini terbagi menjadi dua bentuk 

yaitu, Posttest Only Control Group Design dan Pretest-Posttest Control 

Group Design (Sugiyono, 2013: 112). 

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah Pretest-Posttest 

Control Group Design dimana terdapat dua kelompok yang dipilih secara 
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random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok 

eksperimen adalah kelompok yang diberikan treatment, yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran mastery learning (belajar tuntas). 

Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberikan 

treatment. 

Adapun pola dari Pretest – Posttest Control Group Design 

ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest – Posttest Control Group 
Design 

E O1 X O2 

K O3  O4 
 

Keterangan: 
E : Kelompok Eksprimen yaitu kelas yang menggunakan model 

   pembelajaran  mastery learning (belajar tuntas). 

K : Kelas Kontrol yaitu kelas yang menggunakan model 

  pembelajaran konvensional. 

X      : Treatment  ( kelompok atas sebagai kelompok eksprimen 

  diberi treatment yaitu Model Pembelajaran Mastery Learning 

  (belajar Tuntas) sedangkan kelompok bawah yang merupakan 

  kelompok kontrol, yaitu menggunakan model pembelajaran 

  konvensional dengan metode ceramah dan tanya jawab). 

O1 dan O3  : Tes awal untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum 

  treatment dilakukan.   

O2 dan O4 : Tes akhir untuk melihat kemampuan akhir siswa setelah 

  treatment dilakukan.  

(Sugiyono, 2013:112)  
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C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 61) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini ada dua variabel penelitian, yaitu: 

Jadi variabel yang di gunakan dalam penelitian ini oleh peneliti 

dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2013: 

61). Adapun variabel-variabel itu yaitu : 

1. Variabel Bebas/ Independen (X) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab timbulnya variabel bebas. Variabel 

bebas/independen dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran mastery learning (belajar tuntas). 

2. Variabel Terikat/Dependen (Y) 

Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.Variabel 

terikat/dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang. 

Gambar 3.1 Hubungan Variabel Bebas-Terikat 

  

 

 

 

 

Variabel Terikat 
 

Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Siswa 
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Model Pembelajaran Mastery 
Learning (Belajar Tuntas) 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kekeliruan penulisan terhadap variabel 

penelitian, maka penulis menganggap penting menuliskan definisi 

operasional, sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Mastery Learning (Belajar Tuntas)  

Belajar tuntas dapat diartikan sebagai penguasaan (hasil belajar) 

siswa secara penuh terhadap seluruh materi pembelajaran yang dipelajari. 

Mastery Learning (Belajar Tuntas) adalah model pembelajaran yang 

membagi materi pembelajaran menjadi unit-unit yang lebih kecil, menarik 

dan ringkas untuk meningkatkan unjuk kerja siswa ketingkat pencapaian 

suatu pokok bahasan yang lebih memuaskan. Adapun tahapan-tahapan 

dalam pembelajaran ini yaitu: a) orientasi, b) penyajian, c) latihan 

terstruktur, d) latihan terbimbing, dan e) latihan mandiri. 

Ketuntasan belajar ditetapkan dengan penilaian acuan patokan 

(criterion referenced) pada setiap kompetensi dasar, tidak ditetapkan 

berdasarkan norma (norm referenced). Dalam hal ini, batas ketuntasan 

belajar ditetapkan oleh guru, misalnya apakah siswa harus mencapai nilai 

75, 65, 55 atau sampai nilai berapa seseorang dinyatakan mencapai 

ketuntasan dalam belajar. Namun, batas ketuntasan yang paling realistik 

atau paling sesuai adalah ditetapkan oleh sekolah atau daerah. Batas 

ketuntasan yang dipakai dalam penelitian ini adalah minimal siswa 

mencapai nilai 75. 
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2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kemampuan pemecahan masalah matematika kelas X di SMA 

‘Aisyiyah 1 Palembang adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal pemecahan masalah yang dilihat dari prosedur atau langkah-

langkah pengerjaan soal-soal pemecahan masalah yang dikerjakan siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran mastery learning (belajar tuntas). Kemampuan pemecahan 

siswa diperoleh dari tes tertulis baik pre-test maupun post-test secara 

individu yang berupa soal-soal pemecahan masalah yang mengacu pada 

karakteristik soal pemecahan masalah. 

 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  X di 

SMA Aisyiyah 1 Palembang tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 147 

orang. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 3.2: Populasi Penelitian  
Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 
X 1 17 Orang 20 Orang 37 Orang 
X 2 14 Orang 22 Orang 36 Orang 
X 3 14 Orang 23 Orang 37 Orang 
X 4 17 Orang 20 Orang 37 Orang 

Sumber: Tata Usaha SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang Tahun 2015/2016 
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2.  Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 118) sampel penelitian adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini  menggunakan teknik cluster 

random sampling. Peneliti mengambil sampel  kelas dari  kelas yang ada, 

yang menjadi kelas kontrol adalah kelas X.4 dengan jumlah siswa 37 

orang dan yang menjadi kelas eksperimen adalah X.1 dengan jumlah siswa 

37 orang. 

F. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a) Melakukan wawancara terhadap guru matematika dan siswa di 

sekolah yang akan menjadi penelitian yaitu SMA Aisyiyah 1 

Palembang. 

b) Konsultasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan dan 

dosen pembimbing. 

c) Melakukan perizinan tempat untuk penelitian. 

d) Menentukan dan memilih subjek penelitian. 

e) Menyusun instrumen penelitian kemudian dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing. Instrumen penelitian ini di antaranya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model 

pembelajaran Mastery learning (Belajar Tuntas), soal pre-test dan 

post-test, LKS, pedoman wawancara, lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran, lembar observasi kemampuan 
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pemecahan masalah siswa dan lain-lain sesuai kebutuhan 

penelitian. 

f) Uji instrumen penelitian 

Untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

menggunakan model pembelajaran Mastery learning (Belajar 

Tuntas), LKS serta lembar observasi di validasi menggunakan 

validitas konstrak (Construct Validity). Menurut Sugiyono 

(2013:177), untuk menguji validitas konstrak, dapat digunakan 

pendapat dari para ahli (judgment experts), yang disebut dengan 

validator. Dalam hal ini ada 3 validator, yaitu: Riza Agustiani, 

M.Pd, Hendro Tanzil, S.Pd, dan Evi Astika Permata Sari, S.Pd 

Untuk soal  Pre-test dan Post-test divalidasikan melalui 

pakar dan uji coba soal Pre-test dan Post-test. Sebelum instrumen 

tersebut diujikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

terlebih dahulu instumen tersebut diuji coba. Setelah uji coba 

dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis mengenai validitas 

dan reliabilitas. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah- langkah yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Pelaksanan penelitian ini dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. 

b) Pada pertemuan pertama dilaksanakan pretest (tes awal), 

pertemuan kedua sampai ketujuh dilaksanakan kegiatan 
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pembelajaran dan pada pertemuan kedelapan dilaksanakan 

posttest (tes akhir). 

c) Pada pertemuan pertama kedua kelompok diberikan pretest. 

d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

(1) Kelas Eksperimen 

Pada pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran mastery learning (belajar tuntas) pada materi 

SPL. 

(2) Kelas Kontrol 

Pada pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah pada 

materi SPL. 

e) Pada pertemuan kedelapan kedua kelompok diberikan posttest. 

3. Tahap Penyelesaian 

Setelah diperoleh data hasil tes siswa, selanjutnya data dianalisis 

kemudian melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Aisyiyah 1 Palembang. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula 

(Margono, 2010: 165). Dalam melakukan wawancara, peneliti  membuat 

daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. Dalam 
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melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara 

mendalam. Untuk mendapatkan data awal mengenai gambaran 

pembelajaran matematika disekolah, peneliti mewawancarai guru 

matematika kelas X di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang yang bernama 

Hendro Tanzil, S.Pd pada tanggal 19 Januari 2015, hari Senin dan pada 

saat jam istirahat pukul 09.40 WIB. Hasil wawancara disalin dan 

digunakan sebagai pendukung data yang telah di ambil dan merupakan 

gambaran untuk mengetahui bagaimana pembelajaran matematika 

disekolah dan sejauh mana kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat kegiatan 

pembelajaran dikelas. Observasi keterlaksanaan pembelajaran dan 

aktifitas  pemecahan masalah matematika siswa dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Data yang 

diperoleh berupa hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dan hasil 

observasi aktifitas pemecahan masalah matematika siswa. 

3. Test 

Test ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan 

kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat 

dijadikan dasar bagi penetapan skor angka (Margono, 2010: 170). Dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan tes yang berbentuk essey. Tes essey 

yaitu tes yang menghendaki agar testee memberikan jawaban dalam 

bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang disusun sendiri (Margono, 2010: 

170). Tes diberikan kepada siswa pada awal dan akhir siklus untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam penyelesaian masalah digunakan 

aturan penskoran, adapun pedoman penskoran pemecahan masalah 

matematika adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sebelum instrumen tersebut diujikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, terlebih dahulu instumen tersebut diuji coba. Setelah uji 

coba dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis mengenai validitas dan 

reliabilitas. 

a) Validitas Instrumen Tes 

Menurut Anas Sudijono (2013: 163) validitas adalah salah satu 

ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Dalam penelitian ini 

peneliti akan menguji instrumen tes dengan pengujian validitas isi 

Aspek yang Dinilai Reaksi terhadap Soal/Masalah Skor 

Memahami 
Masalah 

Tidak memahami soal/tidak ada jawaban 0 
Memahami sebagian masalah/ salah 
menginterpretasikan masalah 

1 

Memahami soal dengan baik 2 

Merencanakan 
Penyelesaian 

Tidak ada rencana penyelesaian 0 
Sebagian perencanaan sudah benar  1 
Perencanaan lengkap, benar, dan mengarah ke 
solusi yang benar 

2 

Melaksanakan 
Perhitungan 

Tidak ada penyelesaian 0 
Ada penyelesaian tetapi prosedur tidak jelas 1 
Menggunakan prosedur tertentu yang benar dan 
hasil benar 

2 

Memeriksa 
Kembali 

Tidak ada pemeriksaan jawaban 0 
Pemeriksaan hanya pada jawaban (perhitungan)  1 
Pemeriksaan pada proses dan jawaban 2 
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(content validity). Dalam menentukan validitas isi digunakan rumus 

Product Moment yaitu: 

��� = �∑�� − 
∑��
∑��
��∑�� − 
∑�����∑�� − 
∑���� 

       (Sudijono, A, 2013: 181) 

Dimana:  
��� 			=Koefisien korelasi tiap item 
N   = Banyaknya subjek tiap isi  

∑�			 =Jumlah skor item 

∑� 			=Jumlah skor total (seluruh item) 

∑�� 	=Jumlah kuadrat skor item 

∑�� 	=Jumlah kuadrat skor total (seluruh item) 

∑�� =Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

Kemudian hasil rxy dibandingkan dengan harga r Product Moment 

dengan taraf signifikan 5%. Jika rxy> rtabel dengan α = 5% maka item 

soal dikatakan valid atau dengan kata lain jika  rxy< rtabel maka item 

soal tidak valid. 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 

2010: 221). Dan Menurut Sudijono (2013 : 207) uji reliabilitas pada 

sebuah tes hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat keajegan 

suatu tes hasil belajar. Untuk mengetahui reabilitas tes dengan soal 

uraian dapat menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

r11 =  � �
���� �1 − ∑���

���
� 

dengan rumus varian total: 
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��� =	∑�����∑�� �!
�      dan      �"� =	∑#��	
∑$��

!
�  

Keterangan: 

��� 								=Koefisien reabilitas tes 

%											 = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1											 = Bilangan konstanta 

�"� 									= Varian total 

��� 									=  Varian skot item 

∑&��				 =  Jumlah skot item kuadrat 

∑��	� 					= Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir soal 

∑'� 					= Jumlah skot total kuadrat 


∑ &��� = Kudrat dari jumlah skor item 


∑ '�� 	= Kudrat dari jumlah skor total 

Dalam bukunya, Sudijino (2013: 209) menjelaskan dalam 

memberi interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes 
���� pada 

umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

(1) Apabila ��� sama dengan atau lebih besar 0.70 berarti tes hasil 

belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah 

memiliki reliabilitas yang tinggi (=reliabel). 

(2) Apabila ���lebih kecil dari 0.70 berarti tes hasil belajar yang 

sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki 

reliabilitas yang tinggi (=un-reliabel). 

4. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
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metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif  (Sugiyono, 

2013 : 329). 

H.  Teknik Analisis Data 

1. Observasi 

Data hasil keterlaksanaan pembelajaran melalui model 

pembelajaran mastery learning (belajar tuntas) dan observasi aktifitas 

pemecahan masalah siswa dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk 

memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

Observasi dilakukan terhadap siswa pada saat proses pembelajaran 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor siswa untuk masing-masing indikator 

b. Menentukan skor total masing-masing siswa dengan cara: 

()*�	+*,-.	(/01- = 234.-ℎ	0)*�	'-%6	7/89�*.9ℎ	0/01-
0)*�	,*,-.	4-)0/434 &100 

Dari data analisis tersebut dikategorikan pada penilaian skor 

aktivitas belajar akan dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:         

Tabel 3.4 Kategori Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Skor  Kategori 

86 – 100 Sangat Baik 
71 – 85 Baik 
56 – 70 Cukup 
41– 55 Kurang 
26 – 40 Sangat Kurang 

   (Modifikasi Arikunto, 2009: 245) 
 

2. Test 

Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal. Data kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa didapat dengan memeriksa lembar 
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jawaban siswa, kemudian dianalisis untuk melihat kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran mastery learning (belajar tuntas). 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut diolah 

sehingga hasil pengolahan ini nantinya dapat diambil suatu kesimpulan 

untuk membuktikan hipotesa yang telah dirumuskan. Menghitung nilai 

akhir yang sistem penilaiannya menggunakan sistem penilaian standar 

yang dirumuskan : 

a) Membuat tabel penskoran 

b) Memeriksa dan memberi skor pada jawaban siswa sesuai 

          dengan tabel penskoran 

c) Menghitung skor akhir 

        Skor tes akhir = 
;<=>	?@AB	CDEF>=GFH	;D;I@

;<=>	J@<;DJKJ x	100 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik terhadap hasil data pretest, posttest dan indeks gain 

(Normalized gain) dari kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas 

kontrol. Indeks gain ini dihitung dengan rumus indeks gain dari (Meltzer 

dalam Herlanti, Yanti, 2006: 71) yaitu : 

� − 6-/% = ()*�M*0,,90, − ()*�M�9,90,
()*�N79-. − ()*�M�9,90,  

Dalam hal ini menyatakan skor tes, kriteria tingkat N-Gain berikut 

ini (Melzer dalam JPMIPA, 2012): 

Tabel 3.5 Kriteia Tingkat N-Gain 
Batasan Kategori 
6 > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ 6 ≤ 0,7 Sedang 
6 < 0,3 Rendah 
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Adapun uji statistik yang digunakan adalah uji t-test yang terlebih 

dahulu dianalisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut 

langkah-langkah yang akan ditempuh untuk data pretest, posttes dan 

indeks gain adalah sebagai berikut:  

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang akan dianalisis terdistribusi normal atau tidak, karena uji t 

statistik parametris baru dapat digunakan jika data terdistribusi 

normal. Uji normalitas pada penelitian ini akan menggunakan uji 

Kemiringan Kurva (Sudjana, 2005).  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Menghitung rentang data 

Rentang = Data terbesar – Data terkecil 

b) Menghitung banyak interval 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan: 

K = Banyak kelas interval 

n = Banyak sampel penelitian  

c) Menghitung panjang kelas interval 

M = UV�"W�X
YZ[\W]^V\W_  (Sudjana, 2005: 47) 

d) Menyusun tabel distribusi frekuensi   

e) Menghitung rata-rata dari masing-masing kelompok data 

 



46 

 

&̅ = ∑a�.��	
∑ a�      (Sudjana,2005: 67) 

Keterangan: 

&̅ = Nilai rata-rata 

fi = Frekuensi masing-masing kelas interval  

xi=  Titik tengah kelas interval 

f) Menentukan varians dan simpangan baku 

0� = �∑a�����
∑a�����
�
����   

( = c�∑a�����
∑a�����
�
����      (Sudjana,2005: 95) 

Keterangan: 

S2 = Varians sampel  

S  = Simpangan baku sampel 

n  = Jumlah sampel 

g) Menentukan modus baku 

de = f + 8 h ij
ijki�l (Sudjana,2005: 77) 

Keterangan: 

b  =  Batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak  

p  =  Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

b1= Frekuensi pada kelas interval yang terbanyak dikurangi 

frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval 

berikutnya 

h) Menguji kenormalan data dengan rumus Karl Pearson 

dalam bentuk koefisien pearson: 
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m[ = �n�op
q   (Sudjana, 2005: 109) 

Keterangan: 

Km = Kemiringan kurva 

Mo = Modus 

�n    = Nilai rata-rata 

S   = Simpangan baku sampel 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila harga kemiringan 

−1 < m4 < 1. Bila data berdistribusi normal, maka akan 

dilanjutkan dengan uji homogenitas varians untuk mengetahui jenis 

statistik uji yang sesuai dengan uji perbedaan dua rata-rata. Jika 

populasi tidak berdistribusi normal maka di uji menggunakan 

statistik nonparametrik yaitu menggunakan uji Wilcoxom atau 

menggunakan uji U Man Whitney (Herlanti, Yanti, 2006: 66). 

 

2) Uji Homogenitas 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika kedua kelompok telah 

diketahui berdistribusi normal, maka langkah-langkah pengolahan 

data selanjutnya adalah pengujian homogenitas. Pengujian 

homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut 

dikatakan homogen. Hipotesis yang akan diuji: 

rs:	(�� = (�� 
rW:	(�� ≠ (�� 
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Keterangan: 

(�� = varians data kelas eksperimen 

(�� = varians data kelas kontrol 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut, rumus yang 

digunakan: 

v = wx
wy

         (Sudjana, 2005: 250) 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau 

tidak maka v]�"Z�X dibandingkan dengan v"WiV\ dengan z = 5% 

dengan dk pembilang=
%W − 1� dan dk penyebut= 
%i − 1�. 
Keterangan: 

%W= banyaknya data yang variansnya terbesar 

%i= banyaknya data yang variansnya terkecil 

Jika v]�"Z�X ≤ vj
�}
~j.~��maka dapat dikatakan kedua 

kelompok memiliki kesamaan varians atau homogen. 

 

3) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu adakah pengaruh model 

pembelajaran mastery learning (belajar tuntas) terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 

Palembang. Hipotesis yang akan diujikan adalah 

Hipotesis deskritif: 

H0= Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran mastery 

learning (belajar tuntas) terhadap kemampuan pemecahan 
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masalah matematika siswa kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 

Palembang.  

Ha= Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran mastery 

learning  (belajar tuntas) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 

Palembang .  

Hipotesis statistik: 

H0   : �� ≤	��=  rata-rata N-gain kelas eksperimen kurang dari atau 

sama  dengan  rata-rata kelas kontrol. 

Ha   : �� > ��=  rata-rata N-gain kelas eksperimen lebih dari rata-

rata kelas kontrol. 

Keterangan : 

��= rata-rata N-Gain kelas eksperimen 

��= rata-rata N-Gain kelas kontrol 

Teknik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

rumus statistik parametris dengan uji T-tes berdasarkan uji 

normalitas dan homogenitas : 

(1) Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dan varians dalam populasi bersifat homogen, maka untuk 

uji t dilakukan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t dengan 

rumus: 

, = 	 �̅j�	�̅�
q	c j

!jk
j
!�

   (Sudjana, 2005: 239) 
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dengan 

0� =	 
�j�	��_j�k	
���	��_��
�jk���	�   (Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan:  

&̅� = Rata-rata kelompok kelas eksperimen 

&̅� = Rata-rata kelompok kelas kontrol 

%1 = Jumlah peserta didik kelompok kelas eksperimen 

%2 = Jumlah peserta didik kelompok kelaskontrol 

Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika thitung<t tabel 

dengan menentukan dk = %� + %� − 2, taraf signifikan ∝ = 

5% dan peluang (1-∝).(Sudjana, 2005: 239). 

(2) Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

tetapi varians populasi tidak homogen maka pengujian 

menggunakan statistik t’ yaitu sebagai berikut: 

,′ = 	 �̅j�	�̅�
c�j�

!j k���
!�

    (Sudjana, 2005: 241) 

Keterangan:  

&̅� 		=  Rata-rata kelompok kelas eksperimen 

&̅� 		= Rata-rata kelompok kelas kontrol 

0�� =	Varians kelompok kelas eksperimen 

0�� =	Varians kelompok kelas kontrol 

%� 	= Jumlah peserta didik kelompok kelas eksperimen 

%� 	=	Jumlah peserta didik kelompok kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika t’hitung<t tabel 

dengan menentukan dk = %� + %� − 2, taraf signifikan ∝ = 

5% dan peluang (1-∝). 


