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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta 

kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut Al Musanna (2017:117-133) 

Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) mengatakan pendidikan 

merupakan kebutuhan dalam tumbuh kembang anak. Intinya pendidikan 

membimbing semua kekuatan alam yang ada pada diri peserta didik sehingga sebagai 

manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

tertinggi dalam hidup. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah 

mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik serta 

memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang 

lebih bertanggung jawab. Pendidikan sebagai sebuah aktivitas tidak lepas dari fungsi 

dan tujuan. Fungsi utama pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih 

baik.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Depdiknas, 2003), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yang dimaksud 

pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. 

Dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 

butir 19 (Depdiknas, 2003) disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat 

pengaturan dan recana mengenai tujuan, isi dan materi pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang digunakan Indonesia 

dimana kurikulum tersebut bertujuan untuk mempersiapkan orang Indonesia untuk 

memiliki kemampuan menjadi pribadi yang taat, produktif, kreatif, inovatif, dan 

efektif yang dapat berkontribusi terhadap bangsa dan dunia. Penerapan kurikulum 

2013 pada proses pembelajaran didasari pada pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar dan inti sehingga peserta didik dapat 

memahami seluruh konsep. Oleh sebab itu, kreatif menjadi tuntutan seorang guru dan 

dapat menuntut peserta didik untuk belajar mandiri sehingga memiliki kemampuan 

dalam memecahkan berbagai persoalan.  

Mutu pendidikan pada dasarnya mengarah kepada keberhasilan pendidikan, 

keberhasilan proses pembelajaran didukung oleh tiga aspek utama yaitu peserta didik, 

guru, dan sumber belajar Muhamad Khoirul Umam (2019:62-76). Guru berperan 
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sebagai fasilitator yang diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

dinamis, menyenangkan dan inovatif serta menimbulkan perasaan nyaman bagi 

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Peserta didik sebagai subjek 

pembelajaran yang diharapkan dapat memahami materi pembelajaran secara utuh. 

Sumber belajar merupakan media yang berperan sebagai perantara penyampaian 

materi, sumber belajar tersebut dapat berupa materi pembelajaran dan media 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi, terlebih lagi dalam pembelajaran matematika. 

Sama halnya dengan pendidikan, khususnya matematika telah menjadi 

perhatian utama dari berbagai kalangan. Menurut Samuel Juliardi Sinaga (2016:2) 

menyatakan bahwa matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara 

berpikir, matematika juga sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari 

maupun dalam menghadapi kemajuan dan ilmu teknologi. Matematika sekarang ini 

masih berperan penting dalam berbagai bidang seperti bidang industri, asuransi, 

ekonomi, pertanian dan banyak bidang sosial maupun teknik. Namun tingginya 

tuntutan untuk menguasai matematika masih tidak berbanding lurus dengan hasil 

belajar matematika peserta didik. Permasalahan umum yang terjadi dalam 

pembelajaran matematika di sekolah yaitu peserta didik kurang tertarik terhadap 

pelajaran matematika, banyak peserta didik menganggap pelajaran matematika 

sebagai pelajaran yang menakutkan, tidak menarik, membosankan dan sulit  

(Sukasno, 2012:107). 
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Tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 2006) tentang Isi Mata Pelajaran 

Matematika mengisyaratkan bahwa penalaran (reasoning), pemecahan masalah 

(problem solving) dan komunikasi (communication) merupakan kompetensi atau 

kemampuan tersebut tidak hanya dibutuhkan peserta didik ketika belajar matematika 

atau mata pelajaran lain, akan tetapi pada umunya sangat dibutuhkan oleh manusia 

pada saat memecahkan masalah atau membuat keputusan. Dalam penelitian Mikke N. 

Indriani & I. Imanuel (2018:256) menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, sehingga mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan pengembangan pola pikir manusia. 

Maka dari itu matematika harus dikuasai setiap manusia terutama oleh peserta didikdi 

sekolah, khususnya di sekolah dasar. Matematika juga merupakan salah satu 

penguasaan mendasar yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan pendidikan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Herman Hudojo (2003:40) bahwa matematika adalah 

suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir manusia yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan. Karena itu matematika diperlukan untuk kehidupan sehari-hari maupun 

dalam menghadapi kemajuan IPTEK. 

Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

peserta didik, kemampuan pemecahan suatu masalah menjadi salah satu kompetensi 

yang harus dikembangkan peserta didik pada materi-materi tertentu. Menurut Elvira 

Riska Harahap & Edy Surya (2017:44) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks, sebagai proses 
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untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi. Melatih peserta didik dengan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar 

mengharapkan peserta didik dapat menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan, 

dan diharapkan kebiasaan dalam melakukan proses pemecahan masalah membuatnya 

mampu menjalani hidup yang penuh kompleksitas permasalahan.  

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah oleh peserta didik dalam 

matematika ditegaskan juga oleh Branca (dalam Mahuda, 2012:12) sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran 

matematika. 

2. Pemecahan masalah yang meliputi metode, prosedur dan strategi merupakan 

proses inti dan utama dalam kurikulum matematika. 

3. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. 

Berdasarkan hasil survey PISA (Programme for International Student 

Assessment) 2018 yang dikutip oleh La Hewi & Muh Shaleh (2020:30) pada kategori 

kemampuan membaca, Indonesia berada diperingkat ke-74 dari 79 negara, sementara 

untuk penilaian kemampuan matematika dan kemampuan sains, Indonesia berada 

diperingkat ke-73 dan ke-71 dari 79 negara partisipan PISA. Capaian peringkat 

Indonesia dalam penelitian PISA selalu konstan sejak awal keikutsertaan Indonesia 

dalam penilaian yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Faktor yang menjadi 

penyebab rendahnya prestasi peserta didik Indonesia dalam PISA yaitu lemahnya 

kemampuan pemecahan masalah non rutin atau level tinggi. Oleh karena itu dapat 
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disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia masih 

terbilang rendah. 

Salah satu materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik dalam mata 

pelajaran matematika adalah materi barisan aritmatika. Materi ini dijumpai siswa 

pada kelas VIII SMP yang merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang 

operasi dasar bilangan. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 27 Maret 2022 di 

kelas VIII SMP Negeri 37 Medan, dapat diketahui bahwa penyampaian pembelajaran 

matematika di kelas masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan metode 

ceramah, mencatat, menghafal dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik cenderung 

pasif, hal ini ditunjukkan dengan sikap pasif peserta didik ketika diberi kesempatan 

untuk menyampaikan pendapat dan bertanya. Kemampuan peserta didik untuk 

menyelesaikan soal pemecahan masalah masih kurang, terutama yang berkaitan 

dengan materi barisan aritmatika.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

membuat variasi pembelajaran dikelas Noor Hasanah (2016:27-34). Oleh sebab itu, 

seorang guru harus mampu melatih peserta didik dalam memecahkan masalah dengan 

cara yang menyenangkan baik dalam bentuk metode pembelajaran yang digunakan, 

maupun dalam evaluasi berupa pembuatan soal yang mendukung. Meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik, seorang guru harus memiliki strategi 

yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Begitupun saat proses 

belajar disekolah, salah satu strategi efektif yang dapat diterapkan oleh seorang guru 
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dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal pemecahan masalah yaitu 

dengan efektivitas pembelajaran menggunakan model pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics).  

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STEM merupakan 

pembelajaran yang mengintegrasikan empat disiplin ilmu yaitu Science sebagai 

proses, Technology sebagai penerapan sains, Egineering  sebagai rekayasa sains, dan 

Mathematics sebagai alat untuk mengolah data (dalam Karlina M. Mulyana, 

Abdurrahman A., & Undang Rosidin, 2018:72). Melalui STEM ini, peserta didik 

dituntun untuk menjadi pemecah masalah, penemu, inovator, paham terhadap 

teknologi yang semakin berkembang dan mampu menghubungkan teori dengan dunia 

nyata (Torlakson, 2014:7). Keunggulan dari pembelajaran STEM ini yaitu dapat 

membuat peserta didik aktif dan kritis dalam proses pembelajaran, dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik di dalam proses belajar sains dan matematika, 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap suatu peristiwa dan yang 

terakhir peserta didik bisa mendapatkan pengalaman mengenai alam sekitar (Mayo, 

2009:79). 

Sukamana & Nurhayati (2019:2) menyatakan bahwa model pembelajaran 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) merupakan sebuah 

model pembelajaran yang populer di dunia yang efektif dalam menerapkan 

pembelajaran tematik integratif karena menghubungkan empat bidang pokok dalam 

pendidikan yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika. Torlakson 

(2014) menyatakan bahwa pendekatan dari keempat aspek ini merupakan pasangan 
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serasi antara masalah didunia nyata dan juga pembelajaran yang berbasis masalah. 

Model pembelajaran secara kohesif dan pembelajaran aktif karena keempat aspek 

dibutuhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah.   

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

Efektivitas Model Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta 

Didik pada Materi Barisan Aritmatika Kelas VIII SMP Negeri 37 Medan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Masih terdapat peserta didik yang menganggap matematika sebagai pelajaran 

yang sulit, menakutkan dan membosankan. 

2. Pendidikan matematika di Indonesia masih rendah ditinjau dari peringkat hasil 

survey PISA (Programme for International Student Assessment)  pada tahun 

2018.  

3. Terdapat peserta didik dengan  kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

tergolong rendah. 

 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

perlu ada pembatasan masalah agar lebih fokus. Penelitian ini meneliti tentang 

efektivitas model pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 
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Mathematics) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

pada materi barisan aritmatika Kelas VIII SMP Negeri 37 Medan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik Kelas VIII SMP 

Negeri 37 Medan pada materi barisan aritmatika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa Kelas VIII SMP Negeri 37 Medan pada materi 

barisan aritmatika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Dengan model pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik. 
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2. Bagi Guru, model pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) dijadikan salah satu alternatif pembelajaran matematika. 

3. Bagi Sekolah, diharapkan menjadi salah satu masukan dalam bahan konstribusi 

untuk meningkatkan kualitas sekolah kelas VIII SMP Negeri 37 Medan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. 

4. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah pengetahuan penulis tentang efektivitas model pembelajaran STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. 

5. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan, hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan untuk bahan kepustakaan. 

 

G. Defenisi Operasinal 

Untuk memperjelas variabel-variabel agar tidak menimbulkan perbedaan 

penafsiran terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini maka diberikan defenisi 

operasional sebagai berikut: 

1. Efektivitas  

Efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas 

dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, 

semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap 

semakin efektif. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa 
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efektif model pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

peserta  didik. 

2. Model Pembelajaran STEM 

STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

STEM merupakan pendekatan yang menggabungkan keempat disiplin ilmu 

tersebut secara terpadu kedalam metode pembelajaran berbasis masalah. Metode 

pembelajaran berbasis STEM menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara 

bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus. Defenisi dasar dari STEM 

berdasarkan akronim setiap kata didalamnya adalah: 

a. Ilmu adalah kegiatan yang melibatkan pemahaman dan penerapan tentang 

fenomena alam dan keadaan perilaku sosial menggunakan metodologi 

sistematis dan berdasarkan bukti melalui observasi dan eksperimen. 

b. Teknologi dibuat sebagai inovasi, perubahan, modifikasi lingkungan alami 

memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan manusia. Teknologi 

bertujuan untuk melakukan modifikasi pada dunia untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

c. Teknik adalah profesi dimana pengetahuan ilmiah dan matematika diperoleh 

melalui studi, eksperimen, dan praktik diterapkan untuk mengoprasikan atau 

merancang prosedur untuk memecahkan masalah guna memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. 
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d. Matematika merupakan cabang dari disiplin yang mempelajari pola atau 

hubungan sebagaimana dijabarkan oleh (Torlakson 2014:7). 

3. Pemecahan masalah adalah suatu proses memecah atau menyelesaikan suatu 

persoalan dengan menggunakan prosedur-prosedur untuk menuju kepada 

penyelesaian yang diharapkan. Ada empat tahapan penting yang harus ditempuh 

peserta didik dalam memecahkan masalah yakni memahami masalah, merancang 

rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan meninjau kembali 

langkah penyelesaian. 

4. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang dalam proses 

memecah atau menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan prosedur-

prosedur untuk menuju kepada penyelesaian yang diharapkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan 

dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dalam penelitian Izmy (dalam 

Harbani Pasolong, 2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan 

digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang 

sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 

direcanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena 

adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan 

yang diwujudkan suatu organisasi. 

Pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut: 

a. Menurut More D. Kenneth (M. Syarif S, 2015:1), efektivitas adalah suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Jadi, menurut peneliti efektivitas pembelajaran merupakan suatu 

keterkaitan antara proses dan produk pembelajaran yang dilakukan guru terhadap 

kegiatan belajar peserta didik. 
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b. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

c. Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.  

Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan 

pembelajaran sesuai harapan. Menurut Wragg dalam Ahmad Susanto (2013:188), 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan peserta didik 

untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, seperti  fakta, keterampilan, nilai, 

konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau suatu hasil belajar yang 

diinginkan. Untuk dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif, maka perlu 

diperhatikan beberapa aspek, diantaranya: 

a. Guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis. 

b. Proses belajar mengajar (pembelajaran) harus berkulitas tinggi yang ditunjukkan 

dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara sistematis dan menggunakan 

berbagai variasi di dalam penyampaian, baik itu media, metode, suara, maupun 

gerak. 

c. Waktu selama proses belajar mengajar berlangsung digunakan secara efektif. 

d. Motivasi mengajar guru dan motivasi belajar peserta didik cukup tinggi, dan 
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e. Hubungan interaktif antara guru dan peserta didik dalam kelas bagus sehingga 

setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera diatasi. 

Menurut Badar (2014:22) mendiskripsikan suatu pembelajaran dikatakan 

efektif apabila memenuhi persyaratan untuk keefektivan pengajaran, yaitu: 

a. Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan terhadap KBM 

b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara peserta didik 

c. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan peserta didik 

(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan, dan 

d. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung butir b tanpa mengabaikan butir d.  

 

2. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk 

mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai 

materi yang telah dipelajari. Belajar juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas 

psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda 

antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan, 

karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian/ilmu setelah belajar, dan 

aktivitas berlatih.  
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Agar lebih memahami apa arti belajar, kita dapat melihat pada pendapat 

beberapa ahli berikut ini:  

1. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:7), belajar merupakan tindakan dan 

perilaku yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh 

peserta didik sendiri, peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak 

terjadinya proses belajar. 

2. Menurut Yudhawati dan Haryanto (2011:15), belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku untuk memperoleh sesuatu yang baru, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

3. Menurut Iskandar (2012:102), belajar merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah 

perilakunya. 

Dari berbagai perspektif, pengertian belajar sebagaimana dijelaskan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seorang individu secara terus menerus dengan melibatkan interaksi antara 

individu dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan kemampuan 

pada individu baik dari aspek pengetahuan (kognitif), nilai (afektif) dan juga 

keterampilan yang bersifat menetap. 

 

b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, 

pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 
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dan juga sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah 

proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi. Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai suatu proses 

oleh guru atau tenaga didik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik.  

Pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut: 

1. Mudjiono (dalam Lefudin (2017:13) mengatakan “Pembelajaran adalah 

kegiatan pendidik secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat peserta didik belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar” 

2. Azhar (dalam Pohan (2020:1)) menyatakan “Pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik”. 

3. Rusman (2017:85) menyatakan “Pembelajaran pada dasarnya merupakan 

suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, pendidik dan peserta 

didik. Interaksi komunikasi itu dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan 

tatap muka maupun secara tidak langsung. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar 

terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk mencapai suatu 
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tujuan yaitu pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan sikap dan 

keterampilan. 

 

3. Model Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) 

a. Pengertian Model Pembelajaran STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) 

Model Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang 

menghubungkan pengaplikasian di dunia nyata dengan pembelajaran di dalam 

kelas yang meliputi empat disiplin yaitu ilmu pengetahuan alam (sains), 

teknologi, teknik (hasil rekayasa), dan matematika. STEM adalah pendekatan 

pembelajaran yang menggabungkan antara dua atau lebih bidang ilmu yang 

termuat dalam STEM, dan atau antara bidang ilmu yang termuat dalam STEM 

dengan satu atau lebih mata pelajaran sekolah lainnya (Sanders, 2009:21). Kelley 

& Knowles, (2016:3) menyatakan bahwa pendidikan STEM terpadu sebagi 

pendekatan untuk mengajar dua atau lebih bidang STEM dengan melibatkan 

praktek STEM dalam menghubungkan masing-masing bidang STEM agar dapat 

meningkatkan pembelajaran peserta didik.  

STEM dalam pembelajaran matematika dapat digunakan pada pembelajaran 

pemecahan masalah yang kontekstual dan nyata (Sri Endang Supriyatun, 

2019:80). STEM berfungsi sebagai kendaraan yang sangat baik untuk mendukung 
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keterampilan pembelajaran sosial, emosional serta untuk menghasilkan peserta 

didik yang kelak pada saat terjun dimasyarakat, mereka akan mampu 

mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk mengaplikasikannya pada 

berbagai situasi dan permasalahan yang mereka hadapi dikehidupan sehari-hari. 

STEM  ini termasuk model pembelajaran dan metode yang digunakan yaitu 

diskusi, teknik yang digunakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

STEM.  

Defenisi Literasi Model Pembelajaran STEM menurut National Govener’s 

Association Center For Best Practicies dalam (Ismayani, 2016:268) dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Defenisi Literasi STEM 

Subjek 

STEM 

Literasi STEM 

Science Literasi Ilmiah: kemampuan dalam menggunakan kemampuan 

ilmiah dan proses untuk memahami dunia, alam, serta 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan 

untuk mempengaruhinya. 

Technology Literasi Teknologi: pengetahuan bagaimana menggunakan 

teknologi, memahami bagaimana teknologi dikembangkan, dan 

memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana teknologi 

mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa dan dunia. 

Engineering Literasi Desain: pemahaman tentang bagaimana teknologi 

dapat dikembangkan melalui proses rekayasa/desain 

menggunakan tema pelajaran berbasis proyek dengan cara 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran berbeda 

(interdisipliner). 

Mathematics Literasi Matematika: kumpulan dalam menganalisis, alasan, 

dan mengomunikasikan ide secara efektif dan dari cara 

bersikap, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan solusi 

untuk masalah matematika dalam menerapkan berbagai situasi 

berbeda. 
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b. Karakteristik STEM 

Karakteristik pembelajaran STEM diidentifikasikan untuk membimbing guru 

menerapkan pembelajaran STEM di sekolah menurut Rizsa Anggraini (2020) 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap masalah dunia nyata. 

2. Melibatkan peserta didik dalam kerja tim. 

3. Melibatkan peserta didik dalam penyelidikan. 

4. Membuat peserta didik untuk memberikan berbagai jawaban atau solusi 

dengan justifikasi. 

5. Melibatkan peserta didik menerapkan keterampilan proses desain. 

6. Memberi peserta didik kesempatan untuk memperbaiki jawaban atau produk 

mereka. 

 

c. Langkah-langkah pembelajaran STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) sebagai berikut: 

1. Langkah Pengamatan (Observe)  

Peserta didik dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai 

fenomena/isu yang terdapat di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang 

memiliki keterkaitan dengan konsep sainsdalam pembelajaran yang sedang 

dibahas. 
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2. Langkah Ide Baru (New Idea) 

Peserta didik mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai 

fenomena atau isu yang berhubungan dengan topik sainsyang dibahas, setelah 

itu peserta didik memikirkan ide dari informasi yang ada. Pada langkah ini 

peserta didik memerlukan kemahiran menganalisis dan berfikir kritis. 

3. Langkah Inovasi (Innovation) 

Peserta didik diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan agar yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya dapat 

diaplikasikan. 

4.  Langkah Kreasi (Creativity) 

Langkah ini adalah pelaksanaan semua saran dan pendapat hasil diskusi 

mengenai ide yang dapat diaplikasikan. 

5. Langkah Nilai (Society) 

Langkah terakhir yang harus dimiliki oleh peserta didik dari ide yang 

dihasilkan peserta didik berupa sebuah nilai yang dapat bermanfaat bagi 

kehidupan sosial.  

Berdasarkan langkah-langkah model pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) di atas, maka digunakan langkah 

operasional pembelajaran STEM sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 langkah-langkah Model Pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) 

Tahap Peran Guru Peran Peserta Didik 

Langkah 

Pengamatan 

(Observe) 

Guru menyajikan kejadian 

atau fenomena yang 

memungkinkan peserta didik 

menemukan masalah yang 

menimbulkan rasa ingin tahu 

untuk memperoleh 

pengetahuan peserta didik 

sebelumnya. STEM (Science, 

Technology, Engineering, and 

Mathematics) salah satu topik 

atau mata pelajaran yang 

diangkat. 

Peserta didik memperhatikan 

untuk melakukan pengamatan 

terhadap berbagai 

fenomena/isu yang terdapat di 

dalam lingkungan kehidupan 

sehari-hari yang memiliki 

keterkaitan dengan konsep 

contohnya sains atau dalam 

pembelajaran yang sedang 

dibahas. 

Langkah Ide 

Baru (New 

Idea) 

Guru mengizinkan peserta 

didik untuk mencari informasi 

terkait dengan materi yang 

diajarkan atau guru bisa 

menyiapkan informasi berupa 

video terkait dengan materi. 

(Technology) 

1. Peserta didik mengamati 

dan mencari informasi 

tambahan mengenai 

berbagai fenomena atau isu 

yang berhubungan dengan 

topik atau materi sains 

yang dibahas. 

2. Peserta didik 

memperhatikan informasi 

yang disajikan oleh guru 

Langkah 

Inovasi 

(Innovation) 

Peserta didik diminta untuk 

menguraikan hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan terhadap 

ide rancangannya. 

Peserta didik menguraikan 

hal-hal apa saja yang 

dilakukan terhadap ide 

rancangannya. 

Langkah 

Kreasi 

(Creativity) 

1. Guru mengintrusikan 

peserta didik untuk 

membuat rancangan ide 

yang sudah dibuat dan 

mengkreasikan produk 

rancangannya.  Peserta 

didik juga diminta untuk 

menghitung atau mengukur 

bahan-bahan rancangannya. 

(Engineering, Mathematics) 

2. Selama peserta didik 

bekerja, guru membimbing 

dan memfasilitasi. 

Peserta didik mulai 

merancang produk 

berdasarkan ide yang 

dihasilkan. 
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Tahap Peran Guru Peran Peserta Didik 

Langkah 

Nilai 

(Society) 

Guru meminta peserta didik 

untuk mempresentasikan dan 

membuktikan rancangannya 

kepada peserta didik lain. 

Setelah peserta didik selesai 

membuat ide rancangannya 

berupa produk, peserta didik 

memperlihatkan rangcangan 

produknya kepada peserta 

didik-peserta didik lainnya. 

Dan ide yang di hasilkan 

peserta didik berupa sebuah 

nilai dapat bermanfaat 

kehidupan sosial 

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran STEM 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing termasuk model pembelajaran STEM. Kelebihan model pembelajaran 

STEM (dalam Ulfa N. R., Yoyo Z. A., & Dede S. N., 2019:471) adalah sebagai 

berikut:  

a. Menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep dan 

keterampilan domain disiplin tertentu.  

b. Membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan memicu imajinasi kreatif 

mereka dan berpikir kritis.  

c. Membantu peserta didik untuk memahami dan mengalami proses penyelidikan 

ilmiah. 

d. Mendorong kolaborasi pemecahan masalah dan saling ketergantungan dalam 

kerja kelompok.  

e. Memperluas pengetahuan peserta didik diantaranya pengetahuan matematika dan 

ilmiah.  



24 

 

 

 

f. Membangun pengetahuan aktif dan ingatan melalui pembelajaran mandiri. 

g. Memupuk hubungan antara berpikir, melakukan dan belajar. 

h. Meningkatkan minat peserta didik, partisipasi, dan meningkatkan kehadiran. 

i. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka.  

Pembelajaran STEM juga memiliki beberapa kelemahan berdasarkan 

pengajaran dan pembelajaran (dalam Ulfa N. R., Yoyo Z. A., & Dede S. N., 

2019:471) adalah sebagai berikut: 

a. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

b. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan 

informasi akan mengalami kesulitan. 

c. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 

d. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, 

dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. 

Setelah diketahui kelebihan dan kelemahannya maka akan dapat dilakukan 

usaha-usaha untuk meminimalisasi kelemahan tersebut dan mengoptimalkan 

kelebihannya. Kelemahan pertama dapat diatasi dengan cara menjelaskan secara 

detail bagaimana pelaksanaan pembelajaran STEM jika perlu diadakan simulasi 

terlebih dahulu agar peserta didik benar-benar mengerti sehingga tidak akan 

mengalami kebingungan lagi. Kelemahan kedua dapat diatasi dengan cara peneliti 

mempelajari pengelolaan pembelajaran dengan Model Pembelajran STEM dengan 

hati- hati dan bila  perlu peneliti meminta bantuan penjelasan ahli untuk dapat 
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meningkatkan kemampuan penguasaan pengelolaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran STEM.  

 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

peserta didik. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan 

untuk melakukan suatu masalah matematis, yang menuntut untuk diselesaikan 

tetapi belum diketahui dengan segera prosedur ataupun cara penyelesaiannya 

(Suprapto, 2015:154). Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan 

dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan pemecahan masalah 

menjadi salah satu kompetensi yang harus dikembangkan peserta didik pada 

materi-materi tertentu, terutama materi matematika karena matematika erat 

hubungannya dengan pemecahan masalah. 

 

b. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut NCTM (Nuzuliah 

Kholipah, 2017) adalah: 

1. Menyelidiki dan mengerti isi matematik. 

2. Menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika. 

3. Mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. 

4. Menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. 
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Adapun indikator penyelesaian masalah matematis menurut Soemamo (Adelia 

Nurul  2018) sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang dinyatakan dan kecukupan 

unsur yang diperlukan. 

2. Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. 

3. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis dan 

masalah baru) dalam atau luar matematika. 

4. Menjelaskan atau menginterprestasikan hasil permasalahan asal. 

5. Menggunakan matematika secara bermakna. 

Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mampu mengidentifikasikan masalah atau memahami masalah. 

2. Mampu merencanakan penyelesaian. 

3. Mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana. 

4. Mampu memeriksa kembali hasil penyelesaian. 

 

B. Materi  

Barisan Aritmatika 

Barisan Aritmatika (Un) adalah barisan bilangan yang memiliki pola 

yang tetap, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, 

setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang 

dinamakan beda, biasa disimbolkan dengan b. Misalnya, di suatu barisan memiliki 

suku pertama, yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau a. Lalu, di suku 
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kedua (U2), yaitu 5. Suku ketiga (U3), yaitu 8, dan seterusnya. Berarti, barisan ini 

memiliki beda 3 pada setiap sukunya. 

2, 5, 8, ... (setiap suku memiliki selisih atau beda, yaitu 3)  

Untuk mencari suku ke-n (Un), rumusnya bisa kamu lihat di bawah ini: 

Rumus mencari suku ke-n barisan aritmatika: 

�� = �� + �� − 1
� 

Atau 

�� = � + �� − 1
� 

Rumus mencari beda barisan aritmatika: 

� = �� − ��� 

Rumus mencari suku tengah barisan aritmatika: 

U� 	= 12 + �a + U�
 
Keterangan:  

�� : Suku ke-n 

�� : a = suku ke-1 (pertama) barisan aritmatika  

��� : Suku ke-	� − 1 

� : Beda 

� : Banyak suku pada barisan aritmatika 

U� : Suku tengah barsan aritmatika 

 

Contoh: 

1. Suatu barisan aritmatika diketahui mempunyai suku pertama 35 dan suku 

kesebelasnya adalah 65. Suku ke-40 barisan tersebut adalah ... 
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Pembahasan:  �� 		= � = 35 ��� = 65 � + �� − 1
�		 = 65 � + �11 − 1
� = 65 								35 + 10�	 = 65 						10�														 = 65 − 35 																				10� = 30 

  					�	 = ���� 
                  					� = 3 

Selanjutnya, menghitung suku ke ��� �� 	= � + �� − 1
� ��� = 35 +	�40 − 1
3 ��� = 35 + 39�3
 ��� = 35 + 117 ��� = 152 

Jadi, suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah 152. 

2. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 

3,7,11,15,19, ... 

Tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut! 

Diketahui:  

�� = � = 3 �		 = �� − �� 

 = 7 − 3 

 = 4 �		 = 10  

Pembahasan:    �� 	= � + �� − 1
� ��� = 3 + �10 − 1
4 ��� = 3 + 94 ��� = 3 + 36 ��� = 39 

Jadi, suku ke-10 barisan aritmatika tersebut adalah 39. 
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C. Penelitian yang Relevan 

Untuk menghindari pengulangan dan plagiat dalam penelitian, maka 

diperlukan mencari atau melihat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Baik 

dilihat dari model pembelajaran ataupun kemampuan kognitif dan afektif yang 

hendak dicapai. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan juga berfungsi sebagai 

pengetahuan dan panduan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. 

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Bernard, dkk (2018:81) menyimpulkan bahwa dengan persentase 53% langkah 

yang telah dikerjakan tergolong kurang dalam kemampuan pemecahan masalah 

matematika yaitu memahami masalah, perencanaan penyelesaian dan 

pemeriksaan kembali pada semua tahap yang sudah dikerjakan. Ini dikarenakan 

(1) peserta didik dalam mengerjakan operasi bilangan masih tertukar dimana yang 

mesti dikerjakan terlebih dahulu antara perkalian atau penjumlahan, (2) peserta 

didik dalam memahami konsep dasar dimaksudkan kurang mampu memecahkan 

atau mengerjakan masalah secara menyeluruh, (3) peserta didik kurang mampu 

dalam melakukan langkah-langkah pemecahaan masalah dan (4) materi dengan 

bentuk lain membuat peserta didik kurang mampu menerapkan ke dalam wujud 

nyata.  

2. Jurnal Pendidikan Universitas Garut yang berjudul “Pendekatan Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecehan Masalah Fisika Siswa pada Konsep Tekanan 

Hidrostatis” yang ditulis oleh Isti Fuji Lestari (2019). Kesimpulan berdasarkan 



30 

 

 

 

penelitian diatas adalah penerapan pendekatan STEM secara signifikan dapat 

lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika siswa pada konsep 

tekanan hidrostatis. Adapun besarnya peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah fisika siswa rata-rata yang ditunjukkan oleh N-Gain sebesar 0,67 dengan 

kategori sedang. Kemampuan pemecahan masalah pada konsep hidrostatis 

mengalami peningkatan paling tinggi pada indikator mendeskripsikan masalah 

yaitu sebesar 0,81 dan mengalami peningkatan paling rendah pada indikator 

mengevaluasi solusi yaitu sebesar 0,50. Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan STEM dan 

kemampuan pemecahan masalah sebagai variabel penelitian. Perbedaannya 

adalah mata pelajaran yang digunakan peneliti di atas, yaitu mata pelajaran IPA 

fisika materi tekanan konsep hidrostatis kelas XI sedangkan yang digunakan 

peneliti ini adalah mata pelajaran matematika materi barisan aritmatika kelas VIII. 

3. Wiwin, dkk (2016:234) menyimpulkan bahwa peserta didik dalam menyelesaikan 

soal kemampuan pemecahan masalah dengan rata-rata hitung termasuk baik. Ini 

menunjukkan bahwa terdapat 16 orang dari 24 peserta didik mampu 

menyelesaikan soal dengan baik. Peserta didik dapat (1) menentukan unsur yang 

diketahui, ditanyakan, dan unsur yang dibutuhkan tercukupi, (2) merumuskan 

persoalan matematika atau menyusun model matematik, (3) mengenakan cara 

untuk menyelesaikan masalah, serta (4) memaparkan atau memberikan pendapat 

tentang hasil dalam menyelesaikan masalah. 
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D. Kerangka Berpikir  

Kurikulum pada pembelajaran matematika dirancang untuk membekali 

kemampuan abad 21 kepada peserta didik. Salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah membuat peserta didik mampu untuk berpikir logis, kritis, dan 

sistematis hingga mendapatkan solusi yang tepat dari masalah yang ada. Masalah dan 

tantangan zaman yang terus berkembang menuntut peserta didik untuk siap dan 

mampu menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Namun, kemampuan 

masalah peserta didik masih sangat rendah khususnya dalam konsep matematika. 

Peserta didik seringkali tidak mampu mengkaitkan konsep yang sudah dipelajari 

dengan masalah yang diberikan.  

Salah satu konsep matematika yang kemampuan pemecahan masalahnya 

masih rendah adalah deretan aritmatika. Kegiatan pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional menyebabkan peserta didik tidak terlatih kemampuan pemecahan 

masalah. Gaya mengajar pendidik dengan metode ceramah tidak memberikan 

kesempatan peserta didik untuk mengeksplor pengetahuan secara mandiri. Peserta 

didik pun tidak tidak terbiasa dengan penerapan konsep di kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, peserta didik kesulitan mengkaitkan konsep matematika dengan 

masalah nyata. Salah satu model pembelajaran yang mampu mengkaitkan konsep 

matematika dengan masalah nyata adalah  model pembelajaran STEM (science, 

technology, engineering and mathematics). 
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Mengingat kemampuan pemecahan masalah sangat penting dan merupakan 

fokus utama dalam pembelajaran matematika maka guru sebaiiknya mencari solusi 

permasalahan ini. Dalam menyelesaikan khususnya masalah dalam matematika, 

peserta didik harus paham apa yang menjadi masalah dan menentukan rumus atau 

teorema yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah berdarkan data 

yang diberikan dalam soal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan guru dalam 

merecanakan proses pembelajaran adalah menentukan model pembelajaran. Model 

pembelajaran yang bisa digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran  STEM 

(science, technology, engineering and mathematics). Model pembelajaran STEM 

banyak diplih karena mudah dilaksanakan denga persiapan yang sederhana. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis atau  jawaban sementara dalam penelitian ini adalah Terdapat 

efektivitas Model Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematic) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik 

pada Materi Barisan Aritmatika Kelas VIII SMP Negeri 37 Medan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 37 Medan. Sekolah ini beralamat di Jl. 

Timor No.36B, Kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Sugiyono (2016:135) mendefenisikan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi (suatu 

kelompok) yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 37 Medan 

pada tahun pembelajaran 2022/2023 yang  berjumlah 32 orang perkelas.  

 

 

2. Sampel 

Sugiyono (2011:81) mendefenisikan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling, yaitu setiap kelas 

mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dari banyak kelas yang ada 
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dalam populasi, maka diplih 2 kelas yang dianggap memiliki kemampuan kognitif yang 

sama. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas, yaitu satu kelas eksperimen 

dan satu kelas kontrol. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi kemudian ditarik 

kesimpulan. 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas (Independent Variabel) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (sugiyono, 2017:39).  

Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas ���
 : Model Pembelajaran STEM (Science, Technology, Egineering 

and Mathematics) 

b. Variabel bebas		���
 :   Model Pembelajaran Konvensional 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk mendapatkan nilai y 

diukur dengan menggunakan pretest pada awal sebelum perlakuan dan posttest yaitu pada 

akhir sesudah perlakuan dengan menggunakan soal uraian. 

 

D. Jenis dan Desain Penelitian 



35 

 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Sugiyono (2017:8) bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian  yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme adalah filsafat 

yang memandang realitas/gejala/fenomena yang dapat diklasifikasikan, relaif tetap konkret, 

teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis penelitiannya adalah quasi 

experiment. Menurut Sugiyono (2017:77) bahwa penelitian quasi eksperiment merupakan suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang sengaja 

ditimbulkan, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen karena sulit mendapatkan kelompok kontrol yang 

digunakan untuk penelitian.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest Posttest Control Group 

Design. Pre-test digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum diberi 

perlakuan, dengan demikian pengetahuan akan diketahui secara akurat karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Post-test digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah diberi pelakuan. Pelaksanaan penelitian ini 

didahului dengan pengadaan pre-test terlebih dahulu pada kedua kelompok, kemudian diberi 

perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STEM pada kelas 

eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran dilangsungkan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. Setelah diberi perlakuan masing-masing kelompok diadakan post-
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test untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Untuk lebih jelas desain penelitian tersebut, 

maka dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelas Pre-Test Perlakuan Post-Test 

Eksprimen  � ��  � 

Kontrol  � ��  � 

 

Keterangan: 

O : Pretest dan Posttest meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

�� : Pemberian perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) 

�� : Pemberian perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi pada penelitian ini melibatkan pengamat, guru dan peserta didik. Pengamat 

mengisi lembar pengamatan tentang aktivitas peserta didik dan guru yang telah disediakan pada 

tiap pertemuan, data yang telah didapat dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

lembar pengamatan. 

2. Tes  

Menurut Amin Daien (Arikunto, 2009:32) menyatakan bahwa tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis atau objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan 



37 

 

 

 

yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk essay (uraian). Tes dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Tes dilakukan 

dengan cara memberikan post-test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

F. Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun 

instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Sebelum instrumen 

digunakan, instrumen tersebut dianalisis terlebih dahulu. Analisis butir instrumen terdiri atas uji 

validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan sebuah 

instrumen. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu mengetahui apa yang hendak 

diukur. Tes validitas perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas tes dalam kaitannya dengan hal 

yang  seharusnya diukur. Untuk mengetahui validitas soal digunakan rumus korelasi pearson 

product moment sebagai berikut: 

!"# = $∑�& − �∑�
�∑&

'($∑�� − �∑�
�)($∑&� − �∑&
�)							�Arikunto, 2010: 211
 

Dimana: 

!"# : Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 

$ : Banyaknya peserta tes 

∑� : Jumlah skor x 

∑& : Jumlah skor x 

� : Skor butir 

& : Skor total 
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Untuk mengetahui kevalidan butir soal maka harga !"# dibandingkan dengan !45678 sesuai 

dengan jumlah responden. Dengan taraf signifikan 9 = 5%, Jika !"# > !45678 maka butir soal 

tersebut dinyatakan valid, sebaliknya Jika !"# < !45678 maka butir soal tersebut dinyatakan tidak 

valid. Untuk menghitung =>?4@�A masing-masing tiap butir soal menggunakan rumus yang telah 

ditetapkan sebagai berikut: 

=>?4@�A = !"#B � − 21 − !�CD																	�Arikunto, 2009: 70
 
Keterangan:  

!"# : Koefisien korelasi 

� : Banyaknya peserta tes 

 

2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah suatu ukuran apakah tes tersebut dapat dipercaya dan bertujuan untuk 

melihat apakah soal yang diberikan tersebut dapat memberikan skor yang sama untuk setiap kali 

digunakan. Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji alpha, dengan alasan 

karena soal tes ini menggunakan bentuk uraian yang mana memiliki jawaban benar lebih dari 

satu. Rumus koefisien reliabilitas alpha adalah sebagai berikut:  

!�� = E FF − 1GH1 − ∑96
�

94� I															�Arikunto, 2016: 239
 
 

Keterangan: 

!�� : Reliabilitas yang dicari 

F : Banyaknya butir soal 

∑96� : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

94� : Varians total 
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Sebelum menghitung reliabilitas tes, terlebih dahulu dicari varians setiap soal dan varians 

total. Dengan menggunakan rumus alpha varians sebagai berikut: 

 9� = ∑J?�∑KL
MNO 																	�Arikunto, 2017: 123
 
Untuk menafsir harga reliabilitas tes maka harga tersebut dikonfirmasikan ke tabel harga 

kritik !		Product Moment dengan ∝= 5% (Sugyono, 2005). 

Tabel 3.2 Kriteria untuk Menguji Reliabilitas 

Kriteria Keterangan 0,00 < !"# < 0,20 Reliabilitas sangat mudah 0,20 < !"# < 0,40 Reliabilitas tes rendah 0,40 < !"# < 0,60 Reliabilitas tes sedang 0,60 < !"# < 0,80 Reliabilitas tes tinggi 0,80 < !"# < 1,00 Reliabilitas tes sangat tinggi 

 

3. Tingkat Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan karakteristik (sukar mudahnya) suatu soal disebut Indeks 

Kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar, soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang 

terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Untuk menentukan tingkat kesukaran 

dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

RS = ∑ST?U∑VW?$4X4 × 100%																		�Daryanto, 2005: 180
 
 

Keterangan: 

RS : Tingkat kesukaran 

∑ST? : Jumlah skor kelompok atas butir soal ke-i 
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∑S\] : Jumlah skor kelompok bawah butir soal ke-i 

$4 : 27% ×	banyak subjek × 2 

X4 : Skor maksimum per butir soal 

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Kriteria Keterangan 0,00 < TK < 0,29 Sukar 0,30 < TK < 0,73 Sedang 0,73 < TK < 1,00 Mudah 

 

4. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta 

didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan 

rendah). Untuk menghitung daya pembeda soal digunakan rumus sebagai berikut:  

        `a = bcbM
B∑KcMd∑KMMNc�Ncec


																					�Arikunto, 2017: 226
 

 

Keterangan:        

f� : Rata-rata kelompok atas 

f� : Rata-rata kelompok bawah 

∑��� : Jumlah kuadrat kelompok atas 

∑��� : Jumlah kuadrat kelompok bawah 

$� : 50% × N 

Untuk menentukan tiap-tiap soal signifikan atau tidak, dapat digunakan       tabel 

determinan signifikan of statistic dengan dk =	n-2 pada taraf 9	= 5%. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Interpolasi Daya Pembeda 

Nilai = Kategori 0,70 < = ≤ 1,00 Tinggi 0,40 < = ≤ 1,70 Sedang 
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0,20 < = ≤ 1,40 Cukup 0,00 < = ≤ 0,20 Rendah 

 

G. Teknik Analisis Data  

Rata-rata menganalisis data model pembelajaran STEM (X) dan data kemampuan 

pemecahan maalah (Y) dari hasil penelitian menggunakan statistik inferensial, yaitu 

mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa data. Analisa data dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 

 

1. Menghitung Nilai Rata-rata dan Simpangan Baku 

Rata-rata merupakan ukuran yang khas yang mewakili suatu himpunan data. Menghitung 

rata-rata untuk masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut: 

	�j = ΣJc� 																		�Sudjana, 2016: 67
  
Menghitung varians masing-masing variabel adalah dengan rumus sebagai berikut: 

X� = �ΣC]2 − �ΣC1
2��� − 1
 															�Sudjana, 2016: 94
 
Menentukan simpangan baku masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut: 

Xm = B�ΣC12 − �ΣC1
2��� − 1
 													�Sudjana, 2016: 95
 
Rumus ini digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan data dari 

masing-masing variabel. 

Keterangan : 

�n :  Rata-rata nilai variabel 

C :  Skor variabel 

X"� :  Varians tabel 

Xm :  Simpangan variabel 

� :  Jumlah siswa dalam tes 
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2.   Uji Persyaratan analisis Data 

 Sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan analisis data untuk uji prasyarat yaitu uji 

normalitas dan homogenitas. Pengujian persyaratan analisis ini bertujuan untuk menentukan 

jenis statistik yang akan digunakan untuk analisis data. Hasil uji normalitas data dan uji 

homogenitas akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas data dilakukan dengan memeriksa apakah data variabel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji liliefors (Sudjana, 2016:466) dengan 

langkah-langkah berikut : 

1. Pengamatan C�, C�, …	, C� dijadikan bilangan baku p�, p�, …	 , p� dengan menggunakan 

rumus p? = "L"̅r  (C	jdan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku 

sampel). 

2. Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian 

dihitung peluang s�t�
 = a�t ≤ t?
 
3. Selanjutnya dihitung proporsi p�, p�, p� yang lebih kecil atau sama dengan p?. Jika 

proporsi ini dinyatakan oleh X�p?
, maka X�p?
 = uv�wvx�wv		yc,yM,…	,yz		wv�{		|		yL�  

4. Hitung selisih s�p�
 = a�p ≤ p?
 kemudian tentukan harga mutlaknya. Mengambil harga 

mutlak yang paling besar antara tanda mutlak hasil selisih s�p�
 − X�p?
, harga terbesar 

ini disebut }�, kemudian harga }� dibandingkan dengan harga }45678 yang diambil dalam 
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daftar kritis uji Liliefors dengan taraf α= 0,05 kriteria pengujian adalah terima data 

berdistribusi normal jika }45678 < }�, dalam hal lainnya hipotesis ditolak. 

  Untuk mempermudah perhitungan, peneliti akan menggunakan SPSS 22,0 for windows. 

Berikut langkah-langkah untuk menghitung uji normalitas dengan SPSS 22,0 for windows : 

1. Aktifkan program SPSS 22,0 for windows 

2. Buat data pada Variable View 

3. Masukkan data pada data View 

4. Klik Analyze → Descriptive Statics →  explore, masukkan variabel ke dalam dependent 

list → klik Plots, centang steam and leaf, Histogram, dan Normality Plots with Teast → 

Continue → klik Both → klik OK. 

5. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas yaitu nilai signifikansi < 0.05 maka data 

tidak berdistribusi normal sedangkan nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. (Situmorang, 2020:44). 

 

b. Uji Homogenitas 

 Untuk melihat kedua kelas yang diuji memiliki kemampuan dasar yang sama terlebih 

dahulu diuji kesamaan varians digunakan uji-F sebagai berikut: 

~5: ��� = ���  kedua populasi mempunyai varians yang sama  

~�:	��� ≠ ���  kedua populasi mempunyai varians yang berbeda 

s = X��X�� 																										�Sudjana, 2016: 249
 
Keterangan: 

X�� :  varian terbesar 

X�� :  varian terkecil 
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Kriteria penguji adalah terima hipotesis ~� jika  

s���
��c�
 < s < s� �� ���c�,�M�
 
 Untuk taraf nyata α = 0,05, dimana s���,�
 didapat dari daftar distribusi F dengan 

peluang β, dk pembilang =	� dan dk penyebut =	�. Untuk mempermudah perhitungan, 

peneliti akan menggunakan SPSS 22,0 for windows. 

 Berikut langkah-langkah untuk menghitung uji homogenitas dengan SPSS 22,0  for 

windows: 

1. Aktifkan program SPSS 22,0 for windows 

2. Buat data pada Variable View 

3. Masukkan data pada data View 

4. Klik Analyze → Compare Means → One Way Anova → klik nilai dan 

pindahkan/masukkan pada Dependent List serta klik kelas dan pindahkan/masukkan pada 

Factor → klik options, dan pilih Homogenity of variance test → Continue → Klik OK.  

5. Kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas yaitu nilai signifikansi <0,05 maka data 

mempunyai varian yang tidak homogen sedangkan nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data 

mempunyai varian yang homogen (situmorang, 2020:46) 

 

 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Sesuai dengan 

judul penelitian, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian: 
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H�: 	μ� = μ� :  Model pembelajaran STEM kurang efektif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis peserta didik pada materi Barisan Aritmatika Kelas VIII 

SMP Negeri 37 Medan T.A 2022/2023. 

Hv :	μ� ≠  μ�:  Model pembelajaran STEM lebih efektif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis peserta didik pada materi Barisan Aritmatika Kelas VIII 

SMP Negeri 37 Medan T.A 2022/2023. 

Dimana: 

μ� : Rata-rata untuk kelas eksperimen  

μ� : Rata-rata untuk kelas konvensional 

 Adapun teknik yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu: 

a. Uji-t 

Jika data dari populasi yang berdistriusi normal dan homogen, maka digunakan uji-t 

(Sudjana, 2016:239). Adapun rumus yang berlaku adalah sebagai berikut: 

                     = = "cnnnn"Mnnnn
�� czcU czM

																									�Sudjana, 2016: 239
 
Dengan, 

X� = ��� − 1
��� + ��� − 1
����� + �� − 2 														�Sudjana, 2016: 239
 
Keterangan: 

C̅� : Rata-rata hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran       

  STEM 

C̅� : Rata-rata hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran  

  konvensional 

X� : Varians gabungan 

��  : Jumlah peserta didik kelas model pembelajaran STEM 

�� : Jumlah peserta didik kelas model pembelajaran konvensional 
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Selanjutnya harga =>?4@�Adibandingkan dengan harga =45678 yang diperoleh dari daftar 

distribusi t pada α= 0,05 dan dk = �� + �� − 2. 

Kriteria pengujian uji-t adalah sebagai berikut:  

Jika =>?4@�A < =45678 maka terima ~�, jika sebaliknya =>?4@�A > =45678 maka ~� ditolak. 

Untuk mempermudah perhitungan, peneliti akan menggunakan SPSS 22,0 for windows. 

Berikut langkah-langkah untuk menghitung uji-t dengan SPSS 22,0 for windows : 

1. Aktifkan program SPSS 22,0 for windows 

2. Buat data pada Variable View 

3. Masukkan data pada data View 

4. Klik Analyze → Compare Means → Paired Sample t-test → post-test dan 

pindahkan/masukkan pada Paired variables → Klik OK. 

Kriteria pengambilan keputusan uji-t yaitu nilai signifikansi < 0,05 maka adanya 

perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir ini menunjukkan 

terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada 

masing-masing variabel. (Suffren, 2013) 

 

b. Uji Mann-Whitney 

Apabila distribusi data tidak normal maka pengujian hipotesis menggunakan analisis tes 

nonparametrik dengan Uji Mann-Whitney. Prosedur Uji Mann-Whitney atau disebut juga 

Uji-U menurut Spiegel dan Stephens. Irawan (dalam Hutagalung, 2021) adalah sebagai 

berikut: 

1. Jumlah peringkat dari kelompok 2 dihitung dan diberi simbol �� 

2. Langkah selanjutnya menghitung ��dan �� dengan rumus : 
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�� = ���� + ����� + 1
2 − �� 

�� = ���� + ����� + 1
2 − �� 

3. Dalam penelitian ini, jika �� > 10 dan �� > 10 maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut : 

�@ = ���� 

�@� = ������� + �� + 1
12  

4. Menghitung z untuk uji statistik, dengan rumus : 

p = � − �@�@  

Dimana nilai U dapat simasukkan dari rumus �� dan �� karena hasil yang didapatkan 

akan sama. Nilai z disini adalah nilai p>?4@�A, kemudian cari nilai p45678. Bandingkanlah nilai 

p>?4@�A dengan p45678 
Apabila nilai –p>?4@�A ≤ p45678, maka ~�diterima, dan apabila di luar nilai tersebut, maka 

~� ditolak. 

Untuk mempermudah perhitungan, peneliti akan menggunakan SPSS 22,0 for windows. 

Berikut langkah-langkah untuk menghitung Uji Mann-Whitney dengan SPSS 22,0 for 

windows : 

1. Aktifkan program SPSS 22,0 for windows 

2. Pilih Variable View, pada bagian Name tuliskan Hasil kemudian pada bagian Label 

tuliskan hasil belajar siswa. Kemudian pada Name nomor 2 tuliskan kelas, pada bagian 

Label tuliskan kelas. 
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3. Pada bagian Values, klik None pada bagian kelas muncul kotak dialog pada bagian value 

tuliskan angka 1 menunjukkan pada kelas A. pada bagian label tuliskan kelas A. 

kemudian pilih Add dan diulang lagi diberikan kode 2 pada bagian label tuliskan kelas B. 

Pilih Add san klik OK. 

4. Masukkan data pada data View 

5. Klik menu Analyze → Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Independent 

Samples. Muncul kotak dialog Two Independent Sample Tests. 

Pada bagian hasil belajar masukkan ke Test Variable List. Kemudian untuk kelas 

masukkan ke grouping Variable. Pilih Define Groups. Beri angka 1 untuk Group 1 dan 

angka 2 untuk Group 2. Pilih Continue. Centang Mann-Whitney U. Pilih OK. 

Kriteria pengambilan keputusan Uji Mann-Whitney, yaitu: 

Jika nilai signifikan (2-tailed) < 0,05, maka ~� ditolak. 

Jika nilai signifikan (2-tailed) > 0,05, maka ~� diterima.(siringoringo, 2020:45). 
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