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Abstrak—Hal–hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar matematika siswa dan pasifnya siswa dalam proses pembelajaran karena 

metode yang digunakan adalah metode ceramah. Oleh sebab itu diperlukan 

pendekatan pembelajaran yang membuat siswa aktif untuk mengembangkan 

kemampuannya dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Salah Satu 

pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pendekatan Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah untuk materi pokok Bangun Ruang (kubus, balok, dan prisma) 

pada 24 siswa kelas VIII SMPK Frateran Ndao. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dan teknik analisis data menggunakan Anakova. Dari hasil eksperimen 

diperoleh hasil belajar siswa berada pada ketegori sangat baik, oleh karena itu 

efektifitas prangkat pembelajaran dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat di lihat dari 

hasil analisis data yang dilakukan untuk menguji efek pembelajaran dalam kelas 

eksperimen terhadap respon Y  setelah dimurnikan dari variabel konkomitan X, 

diperoleh statistik F = 10.13161 dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut 45, 

memberikan nilai yang signifikan (F tabel = 3,12). Sehingga dengan demikian 

pembelajaran berbasis masalah efektif untuk mengajarkan materi pokok bangun ruang 

(kubus, balok, dan prisma). 

Kata kunci : Pembelajaran Berbasis Masalah, bangun ruang. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang 

mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan 

memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting 

ketika seorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena adanya tuntutan akan 

kemampuan menerapkan apa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang. 

Dalam konteks pembaruan pendidikan, salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah efektifitas 

metode pembelajaran di sekolah.  Rooijakkers [1] menyatakan proses pembelajaran harus dapat 

merangsang terjadinya proses berpikir, harus dapat membantu tumbuhnya sikap kritis, serta harus mampu 

mengubah pandangan siswa. Oleh karena itu pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center 

oriented) sangat perlu diterapkan, dimana siswa diharapkan untuk terlibat aktif dalam membangun 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. 

Matematika sebagai ilmu yang wajib dipelajari siswa pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia 

diharapkan mampu membuka pintu untuk masa depan yang produktif [2]. Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas, guru diharapkan dapat mengatur siswa dengan maksud mengarahkan 

mereka mencapai tujuan belajar yang optimal [3]. Agar keberhasilan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika yang secara umum tergambarkan pada hasil belajar yang diraihnya, diharapkan 

sesuai dengan tujuan maksimal yang ingin dicapai. Namun pada kenyataannya, matematika dianggap 

sebagai  ilmu  dengan objek belajar yang cukup abstrak [4], membuat siswa kesulitan saat mempelajari 

matematika dan lebih cenderung untuk mendengarkan saja. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa 
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banyak yang tidak mencapai standar kompetensi. Hasil penilaian kolektif oleh TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) di tahun 2011, Indonesia berada di peringkat ke-38 dari 42 

negara peserta dengan skor rata-rata 386, dari skor rata-rata internasional 500 [5]. Hal yang serupa juga 

terlihat pada hasil studi PISA (Programme for International Student Assessment) di tahun 2012, 

Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara peserta dengan skor rata-rata 375, sedangkan skor 

rata-rata internasional 490 [6]. Dari sini terlihat jelas bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam bidang 

matematika yang diukur secara kolektif masih rendah.  

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa salah satu materi pada 

matematika yakni bangun ruang merupakan materi yang dianggap sulit untuk dipelajari siswa. Materi 

yang seharusnya membutuhkan pemahaman siswa sendiri tentang sifat dan bagian–bagian dalam bangun 

ruang, justru diajarkan dengan pemahaman guru (teacher centre learning). Padahal untuk memahaminya, 

bila ditunjang dengan metode pembelajaran yang baik dan bimbingan guru yang berkompeten, maka  

siswa dapat dengan mudah mencari dan memahami bagian-bagian tersebut, karena aplikasi bangun ruang 

yang sangat banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan bagaimana cara mencari 

dan mengaplikasikan volume dan luas permukaan dari sebuah bangun ruang, siswa sebenarnya mampu 

menemukan dengan mengaplikasikan dan mengintegrasikannya pada pengetahuan dan konsep 

matematika seperti luas dan keliling bangun datar dan dalil phytagoras yang telah dipelajari sebelumnya. 

Ini artinya, jika siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran bangun ruang, maka selain dapat 

secara aktif mengitegrasikan konsep pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, siswa juga dapat secara rill 

mengaplikasikan pembelajarannya tersebut dalam kehidupan dunia nyata, yang merupakan salah satu dari 

tujuan pembelajaran formal.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar bangun ruang siswa melalui metode Pembelajaran Berbasis Masalah. Menurut 

Moffitt [7] metode pembelajaran ini merupakan pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep dari materi pelajaran. Ini berarti, 

siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan 

konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Tan[8] mengungkapkan dalam Pembelajaran berbasis Masalah, 

fokus utama yang menjadi pembelajaran siswa ialah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannnya melalui interaksi yang 

efektif dan penyelidikan yang kolaboratif berdasarkan masalah yang digunakan, baik terhadap sesama 

siswa, dan juga konsep pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Arends 

dan Kilcher [9] berpendapat: a good problem situation, should be authentic, puzzling, open to 

collaboration, and meaningful to the student. Hal tersebut berarti masalah yang direncanakan guru dalam 

peroses pembelajaran haruslah autentik, memiliki banyak solusi, memungkinkan adanya kerjasama antar 

siswa, serta kebermaknaan bagi siswa dalam kehidupannya di dunia nyata. 

Trianto [10] Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki tujuan yaitu meningkatkan keterampilan 

berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, mendorong kerja sama dalam menyelasaikan tugas, 

melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, serta membantu siswa menjadi pembelajar yang 

mandiri dan otonom. Tahap-tahap Pengajaran Pembelajaran Berbasis Masalah dalam penelitian ini terdiri 

dari lima tahapan utama yakni: mengorientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasi siswa untuk 

belajar, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

Dalam pembelajaran Geometri, Van de Walle [11] mengungkapkan empat ide-ide besar  dalam 

proses pelaksanaannya yakni; 1) aspek yang membuat berbagai bentuk tampak serupa atau berbeda 

berdasarkan susuna dan sifat geometrinya, 2) bentuk-bentuk dapat dipindahkan disuatu bidang atau ruang, 

3) bentuk-bentuk dapat dijabarkan dalam istilah dari lokasi mereka disebuat bidang maupun ruang, 4) 

bentuk-bentuk dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sementara itu dalam hubungannya dengan 

materi matematika, Van De Walle mengungkapkan pemahaman yang luas akan geometri memiliki 

implikasi yang jelas, dan penting dengan bagian-bagian kurikulum yang lain, diantaranya; a) pengukuran 

dan geometri sejalan dalam pengembangan rumus luas dan volume serta dalam pemahaman hubungan 

luas sekeliling dan permukaan/isi, b) penalaran proposional; benda-benda geometri yang sebangun 

mempunyai dimensi proposional dan menyediakan representasi visual dari proposionalitas.  
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Salah satu bangun geometri yang sangat penting ialah bangun ruang karena wujud dimensi tiga 

dari geometri ini erat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Mempelajari bangun ruang melatih siswa 

untuk memiliki kepekaan akan aspek-aspek bangun ruang disekelilingnya, dan berbagai bentuk nagun 

yang diwujudkan oleh objek-objek dilingkungan sekitar[11]. Pendapat tersebut dapat diartikan siswa yang 

telah mempelajari bangun ruang, dapat menguasai kemampuan dalam penggabanran objek baik secara 

kongkrit maupun abstrak, serta hubungan keterkaitan antar ruang, seperti luas permukaan dan volume dari 

bangun ruang itu sendiri. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan hasil belajar siswa setelah 

diterapkannya metode Pembelajaran Berbasis Masalah pada pokok bahasan bangun ruang. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri dengan melakukan penyelidikan autentik dalam sebuah permasalahan matematik serta bisa saling 

bertukar informasi dalam kelompok belajarnya, serta sebagai bahan masukkan khususnya pada guru mata 

pelajaran matematika agar memainkan peranannya guna meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa lebih baik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen. Pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang 

kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan metode Pembelajaran Berbasis Masalah. Penelitian ini 

difokuskan pada penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah pada pokok bahasan Bangun Ruang di kelas 

VIII SMP yang berfokus pada bangun ruang bidang datar yakni kubus, balok, dan prisma. Penelitian ini 

dilakukan di SMPK Frateran Ndao, Kabupaten Ende, Propinsi NTT. Populasi penelitian ini adalah semua 

siswa kelas VIII SMPK. Frateran Ndao tahun pelajaran 2012/2013. Sampel penelitian ini di pilih siswa 

kelas VIII 1 dan kelas VIII 2 SMPK. Frateran Ndao yang diambil secara acak sebanyak 24 siswa. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah variabel  independen yakni variabel x 

yang berupa nilai pretest dan variabel dependentnya adalah variabel y yang berupa nilai posttest. Karena 

analisis data menggunakan analisis kovarian maka ada variabel pengiring yaitu y yang direduksi.   

Penelitian ini dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS dan Tes Hasil 

Belajar yang akan digunakan untuk pelaksanaan eksperimen. Perangkat tersebut kemudian di validasi 

oleh ahli. Selanjutnya dilakukan uji coba terhadap tes hasil belajar untuk melihat validitas, reliabilitas, 

dan sesitivitas tes yang akan digunakan. 

Melihat validitas suatu instrumen berarti melihat ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil 

pengukuran atau evaluasi [12]. Hal tersebut berarti validitas dalam penelitian ini ingin sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen tes dibuat dalam mengukur hasil belajar siswa dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah . Untuk mengetahui validitas item ini digunakan rumus korelasi product 

moment yakni: 

 

rxy = 
  

      

 




2222 yyNxxN

yxxyN
 

dengan    

x : Skor butir soal    

y : Skor total  

rxy : Koefisien korelasi antara skorbutir dan skor total 

N   : Banyaknya siswa yang mengikuti tes. 

Nilai  rxydiinterpretasikan sebagai berikut : 

0,800  ≤  rxy  ≤ 1,000  : Validitas sangat tinggi 

0,600  ≤  rxy < 0,800 : Validitas tinggi 

0,400  ≤  rxy < 0,600 : Validitas cukup 

0,200 ≤  rxy < 0,400 : Validitas rendah 
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0,000 ≤  rxy < 0,200 : Validitas sangat rendah 

Dalam pengujian ini butir soal tes prestasi belajar dikatakan valid jika mempunyai validitas cukup, 

tinggi atau sangat tinggi.  

Uji reliabilitas terhadap instrumen tes dilakukan untuk melihat ketepatan hasil yang diperoleh dari 

suatu pengukuran [12]. Hal ini berarti bahwa uji reliabilitas dalam penelitian ini ingin melihat  seberapa 

besar instrumen tes mengukur secara konsisten hasil belajar siswa pada materi bangun ruang.  Reliabilitas  

ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha[13]  sebagai berikut: 

r11 = 
  
























1

2

2

1
1

1 



n

n
 

dengan  

r11 : Koefisien reliabilitas perangkat tes 

n : Banyaknya item tes 


2

1  : Jumlah varians skor setiap item tes 

2

1  : Varians total.  

Interpretasi koefisien reliabilitas perangkat tes ini menggunakan kategori berikut ini. 

0,800 ≤  rxy ≤ 1,000  : Reliabilitas tes sangat tinggi 

0,600 ≤  rxy< 0,800  : Reliabilitas butir tes tinggi 

0,400 ≤  rxy< 0,600  : Reliabilitas butir tes cukup 

0,200 ≤   rxy< 0,400  : Reliabilitas butir tes rendah 

0,000 ≤  rxy< 0,200  : Reliabilitas butir tes sangat rendah 

Dalam penelitian ini, butir soal tes prestasi belajar dikatakan reliabel apabila mempunyai reliabilitas 

cukup, tinggi dan sangat tinggi. 

 

Sensitivitas tes dihitung untuk mengetahui efek (pengaruh) dari suatu pembelajaran. Indeks 

sensitivitas dari suatu butir soal pada dasarnya merupakan ukuran seberapa baik butir soal itu membedakan 

antara siswa yang telah menerima dengan siswa yang belum menerima pembelajaran [14].Untuk 

menghitung sensitivitas butir soal ini digunakan rumus sebagai berikut  

S = 
 minmax SkorSkorN

SebSes



 
 

dengan:    

S :Indeks sensitivitas butir soal 

N  :Banyaknya obyek 

 Seb :Jumlah skor subyek sebelum berlangsungnya prose   pembelajaran. 

 Ses :Jumlah skor subyek sesudah berlangsungnya prosespembelajaran 

Skor max :Skor maksimum yang dapat dicapai oleh subyek 

Skor min :Skor minimum yang dapat dicapai oleh subyek  

Suatu butir soal dikatakan baik apabila sensitivitas butir soal berada antara 0 dan 1 Gronlund dan butir 

soal dikategorikan peka terhadap pembelajaran jika S  0,30. 

 Setelah validitas dibuktikan dan reliabilitias serta sensitivas tes diestimasi, maka eksperimen 

dilakukan. Eksperimen ini dilakukan pada satu kelas eksperimen. Rancangan eksperimen yang digunakan 

adalah one group pre-test-post-test design seperti pada tabel di bawah ini: 

 

Kelas Tes 

awal 

Perlaku

an 

Tes 

akhir 

Uji T1 X T2 
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Keterangan : 

                                      T1 : tes sebelum perlakuan 

                                      T2 : tes sesudah perlakuan, untuk T1 = T2 

                                      X : Perlakuan pembelajaran berbasis masalah.  

 

Sebelum dilakukan pembelajaran siswa diberikan pretest. Kemudian dilakukan pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Setelah dilakukan pembelajaran siswa diberikan posttest. 

Adapun nilai pretest dan posttest tersebut lebih lanjut lagi dianalisis dengan (uji statistik) menggunakan 

analisis kovarian untuk menarik kesimpulan. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam proses pembelajaran peneliti melihat bahwa dominasi guru masih sangat besar. Hal ini 

mengakibatkan siswa menjadi pasif dan hanya menunggu penjelasan guru. Untuk menindaklanjuti hal ini 

maka diperlukan altematif pembelajaran yang berpusat pada siswa dan peran guru lebih sebagai 

fasilitator. Salah satu altematif pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa adalah pembelajaran 

berbasis masalah. 

Berdasarkan Pernyataan Moffit [7] dan Tan [8], peneliti mengangkat masalah kehidupan nyata 

yang autentik terhadap kehidupan siswa sebagai bahan utama dalam proses pembelajaran. Berikut 

merupakan salah satu masalah yang digunakan pada proses pembelajaran berbasis masalah: 

 

 

Gambar 1. Tenda berbentuk prisma 

 

Sebagai aplikasi masalah yang diangkat untuk materi bangun ruang prisma, gambar tenda tersebut 

digunakan sebagai salah satu bahan  dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya, hanya 

dilampirkan informasi sederhana  seperti yang tercantum; “Pernahkah kamu berkemah? Bila tenda yang 

kamu pakai seperti gambar tenda ini, hitunglah luas permukaan tenda ini!”.  

Dengan permasalahan pada gambar 1, siswa dituntut untuk mengabstraksikan visual  tenda melalui 

sisi pandang dari kiri, kanan, depan, belakang, dan sisi alas, sedangkan gambar ditampilkan dengan 

pandangan dari depan dan samping kanan. Asumsinya ialah tidak ada sisi yang tersembunyi. Dari 

masalah yang ada, siswa diminta untuk membuat bangunan sebenarnya dari sisi abtrak mereka (bentuk 

permukaan tenda), sehingga solusi yang diminta dapat dicari. Soal diatas terinspirasi dari ide besar Van 

de Walle [11] salah satunya menyatakan bahwa bentuk-bentuk geometri dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. kemampuan dalam memahami bentuk dari berbagai sudut pandang, membantu siswa 

memahami hubungan antara bangun-bangun dua dimensi dengan tiga dimensi dan mengubah posisi dan 

ukuran bentuk secara abstraksi. 

Pengajuan masalah lainnya ialah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Wafer (Sumber: itatka.in) 

 

Pada masalah berikutnya diberikan informasi yakni ukuran objek (wafer) dengan informasi berupa luas 

permukaan bungkusan yang tersedia. Siswa diminta mencari jumlah dari wafer yang dapat dimuat dalam 

bungkusan. Soal ini melatih pemikiran siswa terkait deduksi dalam pemahaman ruang. Siswa mampu 

meneliti bukan dari sifat- sifat bentuk saja, namun juga dugaan dugaanmengenai hubungan antar sifat. 

Siswa mulai menghargai kebutuhan dan sistem logika yang berdasar pada perhitungan [11]. 

Pengembangan rumus volume dari eksplorasi masalah tersebut tepatnya sejalan dengan pengembangan 

rumus luas sisi bidang datar pembentuk bangun ruang. Luas alas dari bungkusan menentukan berapa 

banyak wafer yang dapat ditempatkan pada alas yang membentuk satuan tunggal atau satu lapisan. Tinggi 

bungkusan akan menentukan berapa banyak lapisan wafer akan memenuhi kotak. 

Masalah- masalah tersebut dirancang dan di rencanakan dalam perangkat pembelajaran yang 

sesuai. Oleh sebab itu peneliti menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS dan Tes Hasil Belajar 

(THB). Adapun rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun sebanyak 3 buah dan disertai 

dengan masing-masing Lembar Kerja Siswa (LKS) serta sebuah Tes Hasil Belajar (THB). Pada tahap ini 

RPP, LKS dan THB yang telah disusun divalidasi oleh ahli. Hal ini dilakukan untuk melihat layak 

tidaknya RPP dan LKS yang telah disusun apakah dapat digunakan atau direvisi. Secara umum hasil 

validasi ahli menunjukan bahwa RPP mempunyai kategori baik dan dapat digunakan dengan tanpa revisi 

sedangkan LKS mempunyai kategori baik dan dapat digunakan tanpa revis dan THB yang telas disusun 

mempunyai kategori baik. Setelah divalidasi oleh ahli, THB diuji cobakan terhadap 24 subjek dengan 

karakter subjek uji coba yang mirip dengan subjek penelitian.  Dari hasil uji coba diperoleh dianalisis 

untuk melihat validitas, sensitivitas dan reliabilitas instrumen tes hasil belajar. Hasil perhitungan validitas 

setiap butir tes dengan menggunakan rumus korelasi product moment disajikan pada Tabel berikut: 

 

 

 

TABEL 1. VALIDITAS BUTIR SOAL THB 

 

 

 

 

Berdasarkan kriteria kelayakan butir tes, maka setiap butir tes dikategorikan valid dan layak digunakan 

dalam penelitian. Untuk hasil perhitungan reliabilitas tes diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 

0,790823. Ini berarti Tes Hasil Belajar memiliki reliabilitas butir tes tinggi. Hasil perhitungan sensitivitas 

setiap butir disajikan dalam tabel berikut: 

 

TABEL 2 SENSITIVITAS BUTIR SOAL THB 

No. Soal 1 2 3 4 5 

Sensitivitas 0,44 0,41 0,69 0,32 0,51 

Interpretasi Peka Peka Peka Peka Peka 

 

Hal ini berarti semua butir tes memenuhi kriteria sensitif sehingga layak digunakan dalam penelitian 

eksperimen. 

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya bahwa yang menjadi sampel adalah siswa kelas VIII 

sebanyak 24 orang. Setelah menentukan sampel, peneliti melakukan tes awal (pre test) untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi Himpunan yang akan dipelajari. Kemudian peneliti 

melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Berbasis 

Masalah. Setelah diberi perlakuan peneliti memberikan tes akhir (post test) untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan. Test tersebut dilakukan sebanyak 3 kali 

sesuai dengan RPP dan THB yang digunakan. Data-data yang berupa pre-test dan post-test diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan analisis kovarian. 

 

No soal 1 2 3 4 5 

rxy 0,652707 0,75224 0,862788 0,401755 0,560649 

Validitas  Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Cukup cukup 
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Uji identik / homogenitas di lakukan untuk yang menilai perbedaan varians antara kedua kelompok 

dengan hipotesis  
2 2 2 2

0 1 2: nH           

H1 : minimal ada satu 2 2 , 1,2, ,i i n  
 

Pada tingkat signifikansi 5%. Nilai F-hitung = 1.01 < F-tabel = 3.12 atau dapat dilihat nilai P-value 0.320 

> α = 0,05  yang menyimpulkan bahwa dalam kasus ini varians telah homogen.  

 

Uji independen dilakukan untuk membandingkan kelas kontrol dan eksperimen tidak saling terkait 

atau bebas. Uji independen  dapat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. 

 
0

1

: 0  atau residual tidak berkorelasi  

: 0          residual berkorelasi

i

i

H

H








 

0,05 
 

Durbin-Watson statistic = 2.12255 

Pada tingkat signifikansi 5%. Nilai P-value = 0.320 >  α = 0,05 yang menyimpulkan bahwa dalam kasus 

ini residual tidak berkorelasi atau gagal tolak H0. Dengan kriteria Durbin Watson tes 2.12255, tidak ada 

korelasi antar residual, atau dapat dikatakan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen saling bebas. 

 

Pengujian normalitas bermaksud untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi 

normal, atau diambil dari populasi normal .dapat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Residual berdistribusi normal 

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

 

 

 
  

Grafik 1. Normal Probability Plot 

 

Plot normalitas residual menunjukkan tidak ada penyimpangan terhadap distribusi normal. Hal ini 

diperkuat dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang memberikan P-value = 0,320 > 0,05  

sehingga gagal tolak H0  atau residual berdistribusi normal.  Hal ini berarti sampel yang diambil telah 

berdistribusi normal, dan diambil dari populasi yang normal. 

 

Karena uji homogenitas, uji independen, dan uji nomalitas telah terpenuhi, maka analisis data 

dapat dilakukan untuk melihat keefektifan dari model pembelajaran yang diterapkan. Dari hasil Analisis 

data untuk menguji efek pembelajaran dalam kelompok eksperimen terhadap respon Y setelah 

dimurnikan dari variabel konkomitan X, diperoleh statistik F = 10.13161 dengan dk pembilang = 1 dan dk 

penyebut 45, memberikan nilai yang signifikan ( F tabel = 3,12), maka dapat disimpulkan Pembelajaran 

Berbasis Masalah efektif untuk mengajarkan materi pokok Bangun Ruang. 
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