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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi lokasi penelitian 

1. Gambaran lokasi MTsN 2 Barito Kuala 

Penelitian ini dilakukan di MTsN 2 Barito Kuala yang berolakasi di jalan 

veteran Rt 13, kel. Marabahan Kota, Kab. Barito Kuala.  

MTsN 2 Barito Kuala merupakan salah satu madrasah yang menjadi pilihan 

pertama masyarakat. Marabahan dan desa/kecamatan yang berdekatan lainnya. Hal 

ini dibuktikan dengan terus meningkatnya animo masyarakat mendaftarkan putra-

putrinya untuk melanjutkan pendidikan di madrasah ini.  

MTsN 2 Barito Kuala yang mana sebelumnya adalah MTsN Marabahan 

yang berdiri sejak tahun1993 dan masih berstatus sekolah swasta dan merupakan 

filal atau kelas jauh dari MTsN Anjir Muara yang kini berubah nama menjadi 

MTsN 1 Barito Kuala KM 20 yang berada di Marabahan. 

Pada tanggal 25 Oktober 1995 MTs ini baru mendapat otonomi khusus 

dengan dijadikannya madrasah negeri. Sejak 23 tahun menjadi madrasah negeri, 

MTsN Marabahan resmi berubah nama menjadi MTsN 2 Barito Kuala pada tahun 

2017. Selama kurun waktu tersebut, Madrasah ini telah dipimpin oleh beberapa 

pejabat Kepala Madrasah.berikut tabel pimpinan kepala sekolah sesuai periodesasi 

jabatannya.  
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Tabel IX. Periodesasi Jabatan Kepala Sekolah 

No Nama Periodesasi 

1 Muhammada Sirajuddin Arifin 1993 – 1995  

2 Drs. Gandi Hasan 1995 – 2005  

3 Drs. Abdul Hadi 2005 – 2007  

4 Muhammad Aini Noor, S.Pd.I 2007 – 2009  

5 Dra. Hj. Siti Mau’izatul Hasanah 2009 – sekarang  

 

2. Visi dan Misi Madrasah  

Visi  

Siswa berilmu, berakhlak dan terampil berdasarkan iman dan taqwa.  

Misi  

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menempa 

pengetahuan, membentuk akhlakul karimah, dan menumpuk keterampilan 

dalam bingkai iman dan taqwa dengan meningkatkan peran serta 

masyarakat.  

 

3. Keadaan Guru dan Karyawan Staf 

Pada tahun pelajaran 2018/2019 jumlah guru dan staf di MTsN 2 Barito 

Kuala berjumlah 32 orang, yaitu 1 kepala sekolah, 19 orang guru tetap atau guru 

PNS, 5 orang guru tidak tetap atau honorer, 5 orang staf administrasi Tata usaha, 1 

guru BP dan 1 Keamanan sekolah. Untuk guru matematika hanya ada 2 orang. Latar 

belakang pendidikan guru di MTsN 2 Barito Kuala 2 orang S2, 28 orang S1, dan 1 

orang lulusan SMA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel X. Keadaan Guru dan Karyawan Staf 

No Uraian Lk Pr SMA D3 S1 S2 

1 Kepala Madrasah - 1 - - - 1 

2 PNS 10 9 - - 18 1 

3 Honorer 2 3 - - 5 - 

4 Administrasi 4 1 - - 5 - 

 Keamanan sekolah 1 - 1 - - - 

 Jumlah 17 14 1 - 28 2 

 

4. Keadaan Siswa  

MTsN 2 Barito Kuala memiliki jumlah siswa sebanyak 404 Siswa dengan 

rincian 144 siswa kelas VII, 142 siswa kelas VIII, dan 118 siswa kelas IX. Jika 

melihat dari jenis kelamin ada 189 siswa laki – laki dan 215 siswa perempuan. Lalu 

masing – masing kelas untuk kelas VII memliki ruang belajar sebanyak 5 kelas, 

kelas VIII ada 4 ruang kelas, dan kelas IX ada 4 ruang kelas yang mana semua 

ruang kelas ada 18 ruang kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel XI. Keadaan Siswa  

No kelas Lk Pr Jumlah Siswa Jumlah Rom.Belajar 

1 VII 73 71 144 5 

2 VIII 60 82 142 4 

3 IX 56 62 118 4 

 Jumlah 189 215 404 13 
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5. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki MTsN 2 Barito Kuala dapat 

dikatakan cukup lengkap, sama dengan sekolah – sekolah lain pada umumnya. 

Adapun rincian data sarana dan prasarana yang peneliti peroleh ketika melihat 

langsung ke lapangan, dengan ruang pokok seperti ruang belajar atau ruang kelas, 

kantor guru, perpustakaan, laboratorium. Ruangan lainnya yang menunjang sarana 

dan prasarana di sekolah ini seperti ruang komputer, ruang OSIS, dan Ruang BP.  

Untuk lebih rincinya ada 13 Ruang Belajar/kelas yang dimiliki MTsN 2 

Barito Kuala, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang tata usaha, 1 ruang guru, 1 ruang 

perpustkaan, 2 Laboratorium yang mana terdiri dari 1 ruang laboratorium bahasa, 

laboratorium IPA, ruangan lainnya yaitu 1 ruang komputer, 1 ruang OSIS, 1 ruang 

BP. Serta ruangan tambahan lainnya seperti 1 WC guru, 2 WC siswa dibagi menjadi 

WC laki – laki dan WC perempuan. Ruang PLN/listrik dan ruang PDAM. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel XII. Keadaan Sarana dan Prasarana 

No Ruangan Baik Rusak 

1 Ruang Belajar/Kelas 13 - 

2 Ruang Kepala Madrasah 1 - 

3 Ruang Tata Usaha 1 - 

4 Ruang Guru 1 - 

5 Perpustakaan  1 - 

6 Lab. IPA 1 - 
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Lanjutan tabel XII. keadaan sarana dan prasaran 

No Ruangan Baik Rusak 

7 Lab. Bahasa 1 - 

8 Ruang Komputer 1 - 

9 Ruang Osis 1 - 

10 Ruang BP/BK 1 - 

11 WC Guru/Karyawan staf 3 - 

12 WC Siswa 6 - 

13 PLN/Listrik 2 - 

14 PDAM/Air Bersih 2 - 

 

6. Kegiatan Sekolah  

Selain kegiatan belajar yang memang sudah rutin dilakukan setiap hari senin 

hingg sabtu dari pukul 07.30 – 14.00. ada kegiatan lain yang menjadi tambahan 

yang rutin dilakukan setiap minggunya. Untuk daftar kegiatan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.  

 Tabel XIII. kegiatan sekolah 

No Kegiatan Hari Waktu 

1 Upacara bendera Senin 07.30 – 08.00 

2 Seni Baca Al-Qur’an Senin 15.30 – 17.30 

3 Syair Maulid Al-habsyi Selasa 15.30 – 17.30 

4 Pramuka Rabu 15.30 – 17.30 

5 Rudat Kamis 15.30 – 17.30 
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Lanjutan tabel XIII. Kegiatan sekolah 

No Kegiatan Hari Waktu 

6 Kultum/Tausyiah Jum’at 07.15 – 07.30 

7 Senam Pagi Jum’at 07.30 – 07.45 

8 Jum’at Bersih Jum’at 07.45 – 08.00 

9 Amal Jum’at Jum’at 07.45 – 08.00 

10 Bank Sampah Jum’at 08.00 – 08.25 

 

 

B. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 23 Agustus 2018, 

pembelajaran di kelas kontrol dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2018. 

Pembelajaran dikelas eksperimen dilakukan pada tanggal 23 agustus 2018. 

Kemudian tes kemampuan pemecahan masalah dilakukan pada tanggal 6 september 

dan 8 september 2018.  

Pada peneliatian ini, dalam melakukan pembelajaran peneliti bertindak 

sebagai observer dan pengajar. Adapun materi yang di ajarkan selama pembelajaran 

adalah materi bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan pengurangan di kelas 

VII dengan kurikulum 2013.  

Materi yang diajarkan hanya yang mencakup soal – soal cerita pada operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masing – masing kelas diberikan 

perlakuan sesuai dengan yang akan diteliti pada penelitian ini. 
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1. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol 

Sebelum melakasanakan pembelajaran, terlebih dahulu dipersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran. Persiapan yang harus disiapkan 

adalah materi pembelajaran, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran denga 

nmetode konvensional, soal - soal kemampuan pemecahan masalah matematika 

berupa soal – soal cerita. Perlakuan berlangsung selama 2 kali pertemuan, 

pertemuan pertama pemberian perlakuan pembelajaran berupa materi yang sudah 

disiapkan guru,yaitu materi bilangan bulat operasi penjumlahan dan pengurangan. 

Pertemuan kedua yaitu untuk tes akhir pemecahan masalah matematika siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel XIV. Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran di kelas kontrol 

Pertemuan 

ke - 

Hari/tanggal 

Jam 

ke- 

indikator Materi 

1 23 Agustus 2018 3-5 Menyelesaikan soal 

cerita dengan operasi 

hitung penjumlahan 

dan pengurangan 

bilangan bulat 

 

Bilangan 

bulat 

2 6 September 2018  3-4 Tes kemampuann 

pemecahan masalah 

Tes Akhir 
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2. Pelaksanaan pembelajaran kelas ekperimen 

Sebelum melakasanakan pembelajaran, terlebih dahulu dipersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran. Persiapan yang harus disiapkan 

adalah materi pembelajaran, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada 

kelas ekperimen menggunakan model pembelajaran pair check. Perlakuan 

berlangsung selama 2 kali pertemuan, pertemuan pertama pemberian perlakuan 

pembelajaran berupa materi yang sudah disiapkan penelti yaitu materi bilangan 

bulat operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan kedua yaitu untuk tes akhir 

pemecahan masalah matematika siswa. Pelaksanaan pembelajaran dikelas kontrol 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel XV. Kegiatan Pembelajaran di kelas Eksperimen 

Pertemuan 

ke - 

Hari/tanggal Jam ke- indikator materi 

1 23 Agustus 2018 6-7 Menyelesaikan soal 

cerita dengan 

operasi hitung 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan bulat 

 

Bilangan 

Bulat 

2 8 september 2018  6-7 Tes kemampuann 

pemecahan 

masalah 

Tes Akhir 
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3. Deskripsi pelakasanaan pembelajaran kelas kontrol  

a. Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018 pada jam 

pelajaran ke 3, ke 4, dan ke 5. Siswa yang hadir berjumlah 28 orang. Materi yang 

diberikan adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang diterapkan 

pada soal pemecahan masalah matematika. Adapun deskripsi pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas kontrol ini adalah: 

1) Pemberian Materi 

Guru memberikan materi tentang bilangan bulat operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang sudah dibuat. Memberikan contoh-contoh soal juga 

diselingi dengan tanya jawab dan melatih pemahaman siswa terkait materi 

yang disampaikan. Pada kelas kontrol guru (peneliti) tidak memberikan 

sebuah perlakuan khusus, disini hanya menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. 

 

2) Latihan soal  

Pemberian soal latihan disini guru ada yang memberikan latihan 

langsung yaitu menyuruh siswa menjawab soal yang ditulis guru di papan 

tulis kemudian meminta siswa untuk menjawabnya, siswa yang lain 

memperhatikan jawaban temannya apakah sudah benar atau salah, dalam 

hal ini juga dapat melatih pemahaman siswa yang lain yang tidak dapat 

kesempatan menjawab kedepan kelas, namun sebelum guru menyuruh salah 
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satu siswa maju kedepan untuk mengerjakan soal dipapan tulis, semua siswa 

harus mengerjakan soal tersebut secara perorangan dibuku catatannya. 

 

b. Pertemuan kedua 

1) Tes akhir pemecahan masalah matematika siswa 

Tes akhir pemecahan masalah matematika diberikan setelah seluruh 

materi selesai disampaikan, untuk mengukur seberapa tinggi peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  

 

4. Deskripsi pembelajaran kelas eksperimen 

a. Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 23 

Agustus 2018 pada jam ke 6 dan ke 7. Siswa yang hadir berjumlah 29 orang. Materi 

yang diberikan adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang 

diterapkan pada soal pemecahan masalah matematika. Adapun deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen adalah: 

 

1) Pembagian kelompok Pair check 

Persiapan yang dilakukan sama seperti persiapan dikelas kontrol, 

namun pada kelas eksperimen ini diperlakukan dengan menggunakan model 

kooperatif tipe pair check. Tahapan pada pembelajaran di kelas eksperimen 

sebagai berikut.  
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Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. 

Kemudian dari 4 orang tersebut dibagi lagi menjadi berpasangan yang 

kemudian ada partner A dan partner B. partner A mengerjakan soal nomor 

1 pada LKS, partner B membimbing dan mengecek perkejaan partner A.  

 

2) Bertukar peran  

Seletah partner A selesai mengerjakan soal nomor 1 lalu partner B 

mengerjakan soal nomor 2 dan partner A membimbing dan mengecek 

pekerjaan partner B. hal tersebut dilakukan hingga soal nomor 4. 

 

b. Pertemuan kedua 

1) Tes akhir pemecahan masalah matematika 

Tes akhir pemecahan masalah matematika diberikan setelah seluruh 

materi selesai disampaikan, untuk mengukur seberapa tinggi peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

 

C. Penyajian Hasil data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

1. Kemampuan Awal Siswa 

Data kemampuan awal siswa di ambil dari nilai latihan siswa pada materi 

sebelumnya. Berikut rangkuman data kemampuan awal siswa dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.  
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Tabel. XVI. kemampuan Awal siswa 

 Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Jumlah Siswa (N) 28 29 

Nilai tertinggi 90 90 

Nilai terendah 60 60 

Rata – rata  74 73 

Standar deviasi 11.22 10.00 

  

Tabel diatas adalah rangkuman dari nilai rata-rata kemampuan awal kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Data lengkap untuk nilai kemampuan awal siswa 

kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran XII. Untuk data lengkap nilai kemampuan 

awal kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran XIII. 

 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas untuk mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan 

SPSS IBM 22 dengan uji Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf signifikan 0,05. 

hasil data uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel XVII. Uji normalitas kemampuan awal siswa 

 N Asymp. Sig (2-

tailed) 

Taraf 

signifikan  (𝜶) 

Keterangan 

Kelas Kontrol 28 0,23 

0,05 

Normal 

Kelas 

Eksperimen 

29 0,11 Normal 
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2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  

a. Hasil Belajar Matematika siswa pada tes akhir kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa. 

Tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dilakukan 

setelah semua kelas selesai melakukan pembelajaran matematika, tes akhir ini 

dilaksanakan pada pertemuan kedua. Nilai tes akhir kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dapat dilihat pada lampiran XIX dan lampiran XX. 

Distribusi jumlah siswa yang mengikuti tes dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel XVIII. Distribusi jumlah siswa yang mengikuti tes akhir pemecahan 

masalah matematika siswa 

Kelompok Kelas Jumlah siswa 

Kontrol VII A 28 orang 

Eksperomen VII B 29 orang 

 

Rangkuman data hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada kelas VII A dan VII B dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel XIX. Hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

 Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Jumlah Siswa (N) 28 29 

Nilai tertinggi 100 100 

Nilai terendah 46 58 

Rata – rata  78 81 

Standar deviasi 18,38 15,70 
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Nilai tertinggi untuk kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai sama yaitu 100. Nilai terendah pada 

kelas kontrol adalah 46 dan nilai terendah dikelas eksperimen adalah 58.  Dengan 

rata – rata nilai yang tidak jauh berbeda, yaitu pada kelas kontrol dengan rata-rata 

78 dengan kualifikasi baik, dan pada kelas eksperimen dengan rata-rata 81 dengan 

kualifikasi baik. 

 

b. Hasil tes akhir pemecahan masalah matematika siswa kelas kontrol 

Pada tabel XIX telah disajikan nilai rata – rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa untuk kelas kontrol adalah 78. Adapun nilai rata-rata 

untuk setiap indikator pemecahan masalah dan interpretasi hasil pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel XX. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol  

No Indikator kemampuan pemecahan 

masalah  

Rata - 

rata 

Keterangan  

1 Kemampuan mengidentifikasi masalah 82,25 Baik  

2 Kemampuan merencanakan masalah 41,00 Amat Kurang 

3 Kemampuan menyelesaikan masalah 72,00 Baik 

4 Kemampun menafsirkan solusi atau 

kesimpulan 

68,25 Cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh rata – rata pada indikator kemampuan 

mengidentifikasi masalah diperoleh 82,25 memiliki kualifikasi baik, pada indikator 

kemampuan merencanakan diperoleh 41,00 memiliki kualifikasi sangat kurang, 

pada indikator kemampuan menyelesaikan masalah diperoleh 72,00 memiliki 
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kualifikasi cukup, dan pada kemampuan menafsirkan solusi diperoleh 68,25 

memiliki kualifikasi cukup.  

Tabel XXI. Distribusi frekuensi hasil tes pemecahan masalah kelas kontrol 

No Nilai frekuensi Persentase 

(%) 

Keterangan 

1 86 – 100 12 42,86 Amat Baik 

2 72 – 85 7 25 Baik 

3 56 – 71 5 17,85 Cukup 

4 42 – 55 4 14,29 Kurang 

5 ≤ 41 0 0 Amat Kurang 

∑ 28 100  

 

Berdasarkan tabel di atas berdasarkan frekuensi perolehan nilai kemampuan 

pemecahan masalah diperoleh data 42,86% dengan kualifikasi Amat baik, 25% 

dengan kualifikasi baik, 17,85% dengan kualifikasi cukup, 14,29% dengan 

kualifikasi kurang, dan 0% dengan kualifikasi sangat kurang.  

 

c. Hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 

eksperimen 

Pada tabel XIX telah disajikan nilai rata – rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa untuk kelas eksperimen adalah 81. Adapun nilai rata-

rata untuk setiap indikator pemecahan masalah dan interpretasi hasil pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.  
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Tabel XXII. Rata – rata kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

kelas eksperimen  

No Indikator kemampuan pemecahan 

masalah  

Rata - rata keterangan 

1 Kemampuan mengidentifikasi masalah 85,25 baik 

2 Kemampuan merencanakan masalah 58,5 cukup 

3 Kemampuan menyelesaikan masalah 72,5 Baik 

4 Kemampun menafsirkan solusi atau 

kesimpulan 

65,5 cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh rata – rata pada indikator kemampuan 

mengidentifikasi masalah diperoleh 85,25 memiliki kualifikasi baik, pada indikator 

kemampuan merencanakan diperoleh 58,5 memiliki kualifikasi cukup, pada 

indikator kemampuan menyelesaikan masalah diperoleh 72,5 memiliki kualifikasi 

baik, dan pada kemampuan menafsirkan solusi diperoleh 65,5 memiliki kualifikasi 

cukup. 

Tabel XXIII. Distribusi frekuensi hasil tes pemecahan masalah kelas 

Eksperimen 

No Nilai frekuensi Persentase 

(%) 

Keterangan 

1 86 – 100 11 37,93 Amat Baik 

2 72– 85 7 24,14 Baik 

3 56 – 71 11 37,93 Cukup 

4 42 – 55 0 0 Kurang 

5 ≤ 41 0 0 Amat Kurang 

∑ 29 100  

 

Berdasarkan tabel di atas berdasarkan frekuensi perolehan nilai kemampuan 

pemecahan masalah diperoleh data 37,93% dengan kualifikasi sangat baik, 24,14% 
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dengan kualifikasi baik, 37,93%  dengan kualifikasi cukup, dan 0% dengan 

kualifikasi kurang, serta 0% dengan kualifikasi amat kurang. 

 

D. Uji Beda Hasil Kemampuan pemecahan pemecahan masalah matematika 

siswa 

1. Uji normalitas  

Uji normalitas untuk mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan 

SPSS IBM 22 dengan uji Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf signifikan 0,05. 

hasil data uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel. XXIV. Hasil Uji Normalitas data  

Kelompok N Asymp. Sig (2-

tailed) 

Taraf signifikan   

(𝜶) 

Keterangan 

Kelas Kontrol 28 0,061 

0,05 

Normal 

Kelas 

Eksperimen 

29 0,03 Tidak Normal 

 

Kriteria pengujian yang digunakan untuk mengukur normalitas dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Jika nilai signifikansi > 𝛼, maka berdistrinbusi normal 

b. Jika nilai signifikansi < 𝛼, maka tidak berdistribusi normal 

Dari tabel di atas diperoleh asymp.sig (2-tailed) kelas kontrol 0,061 dengan 

taraf signifikan 0,05, sehingga 0,061 > 0,05 maka data berdistribusi normal. Kelas 

ekperimen 0,03 dengan taraf signifikan 0.05, sehingga 0,03 < 0,05 maka data tidak 
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berdistribusi normal. Tabel perhitungan SPSS uji normalitas lengkapnya terdapat 

di lampiran XXII. 

 

2. Uji homogenitas.  

  Setelah diketahui data berdistribusi normal atau tidak, selanjutnya dihitung 

homogenitas data. Uji homogenitas dipakai untuk mengetahui apakah data 

kemampuan pemecahan masalah matametika siswa bersifat homogen atau tidak. 

Perhitungan homogenitas data dihitung menggunakan SPSS IBM 22. Perhitungan 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran XIII. Berikut tabel untuk hasil uji 

homogenitas data dalam penelitian ini. 

Tabel XXV. Hasil Uji Homogenitas data 

Kelompok N Sig keterangan 

Kelas Kontrol 28 

0,383 Homogen 

Kelas Eksperimen 29 

 

Kriteria pengujian yang digunakan untuk mengetahui data homogen atau 

tidak adalah: 

a. Jika nilai signifikansi > 𝛼, maka homogen 

b. Jika nilai signifikansi < 𝛼, maka tidak homogen 

Dari tabel di atas didapat sig dari kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 

0,383 dengan taraf signifikan 0,05, di dapat 0.383 > 0,05 maka data tersebut bersifat 

homogen.  

 



90 

 

 

 

3. Uji U 

Setelah diketahui bahwa data kelas kontrol berdistribusi normal dan data 

kelas eksperimen tidak berdistribusi normal, serta kedua data bersifat homogen. 

Karena ada data yang tidak berdistribusi normal maka akan kita hitung perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dengan menggunakan uji U (men-whitney U). Perhitungan uji U 

dihitung menggunakan SPSS IBM 22, perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran XXIV. Di bawah ini adalah hasil uji beda kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Tabel XXVI. Hasil Uji Beda Kedua data  

Kelompok N Asymp.sig (2-tailed) Taraf signifikan keterangan 

Kelas kontrol 28 

0,562 0,05 H0 ditolak 

Kelas eksperimen 29 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk asymp.sig (2-taile) diperoleh 0,562 dengan 

taraf signifikan 0,05. sehingga di dapat 0,0562 > 0,05. untuk kriteria pengujian data 

dalam penelitian ini. 

a. Jika nilai signifikansi > 𝛼 artinya H0 ditolak, maka tidak ada perbedaan 

yang signifikan dari hasil kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe pair check dengan 

yang tidak menggunakan model kooperatif tipe pair check. 

b. Jika nilai signifikansi < 𝛼 artinya H1 diterima, maka terdapat perbedaan 

yang signifikan dari hasil kemampuan pemecahan masalah siswa yang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe pair check dengan 

yang tidak menggunakan model kooperatif tipe pair check. 

c. Dari hasil uji U di atas Z signifikan diperoleh 0,0562 > 0,05 maka H0 

ditolak, jadi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dari hasil kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe pair 

check dengan yang tidak menggunakan model kooperatif tipe pair 

check. 

 

E. Pembahasan hasil penelitian.  

Berdasarkan hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang telah diuraikan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan pemecahan masalah matematika di kelas komtrol yang diajarkan 

dengan metode pembelajaran biasa dan dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dikelas eksperimen yang ajarkan dengan model kooperatif tipe 

pair check.  

Melihat dari nilai rata – rata siswa, pada kelas kontrol 78 dengan kualifikasi 

baik dan kelas eksperimen 81 dengan kualifikasi baik, hanya berbeda jarak 3 angka 

saja pada hasil nilai rata – rata masing- masing kelas, namun pada kelas eksperimen 

nilai rata – rata siswa lebih tinggi.  

Berdasarkan pengamatan pada saat meneliti menggunakan model 

pembelajaran pair check, siswa dituntut untuk saling berbagi dalam kemampuan 

kognitifnya sehingga terjadi saling tukar pendapat dan melatih kemampuan 
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komunikasi, ini terkait dengan kelebihan yang ada pada model pembelajaran Pair 

check itu sendiri, yaitu melatih komunikasi siswa.  Pada proses saling berbagi siswa 

yang lebih cepat mengerti tidak sungkan untuk lebih membimbing temannya yang 

kesulitan selama pelajaran, ini pula brhubungan dengan kelebihan pada model 

pembelajaran ini, yaitu melatih siswa untuk membimbing siswa lain, walaupun 

dalam kekurangan model ini siswa harus dituntut menjadi pembimbing, kemudian 

bagi siswa yang kurang cepat dalam memahami pun tidak sungkan untuk bertanya 

pada temannya yang lebih cepat paham. Setiap siswa dituntut untuk bertanggung 

jawab dengan tugasnya masing-masing. Selain itu pada model pair check ini pada 

saat pengecekan pengerjaan pasangannya dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.  

Dari uraian di atas, bahwa pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe pair check ini meningkatkan keaktifan siswa, yang 

tadinya siswa hanya fokus mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi mereka saling 

berbagi pengetahuan dalam kelompoknya serta saling bertukar pikiran, dan juga 

siswa menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran. 


