
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian Quasi 

Eksperimental Design. Digunakannya jenis penelitian ini untuk mengetahui 

efektifitas pendekatan RME dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas VII MTs N 3 Buton Tengah dengan melihat hasil pretest sebelum dilakukannya 

treatment atau perlakuan berupa pendekatan RME dan posttest setelah dilakukannya 

treatment. Yang dimaksud hasil belajar disini yaitu hasil belajar kognitif siswa. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di MTs N 3 Buton Tengah tahun ajaran 

2021/2022 yang berada di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, 

Sulawesi Tenggara. 

3.2.2  Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dengan detail rentang waktu sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Waktu Penelitian 

No. Kegiatan 
Juli 

2021 

Agust-

Nov 2021 
Des 

2021 

Jan-Feb 

2022 

Maret-

Mei 

2022 

Juni 

2022 

1 
Pengajuan 

judul 

  
 

   

2 
Penyususna 

Proposal 

  
 

   

3 
Seminar 

Proposal 

  
 

   

4 Revisi 
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5 
Pengumpulan 

data 

      

6 
Analisis data 

dan hasil 

      

7. 
Seminar Hasil 

Penelitian 

      

8. Revisi 
      

9. Ujian Skripsi 
      

 

Keterangan : 

                : Telah terjadi 

 

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini yaitu Seluruh Siswa Kelas VII MTs N 3 Buton 

Tengah tahun ajaran 2021/2022 yang berjumlah 111 siswa yang terbagi menjadi 5 

kelas dan memiliki nilai rata-rata ulangan tengah semester seperti berikut. 

Tabel 2. Jumlah siswa kelas VII MTsN 03 Buton Tengah 

No Kelas 

Jumlah 

siswa 

Rata-rata 

hasil belajar 

1. VII 1 19 orang 61,58 

2. VII 2 23 orang 60,87 

3. VII 3 24 orang 60,83 

4. VII 4 22 orang 61,59 

5. VII 5 23 orang 60,43 

Jumlah 111 orang  
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3.3.2  Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Cluster Random 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan jika objek yang akan 

diteliti atau sumber data sangat luas. Tata cara pada pengambilan sampel ini yaitu 

dengan memperhatikan strata yang ada pada populasi. Strata yang dimaksud pada 

penelitian disini yaitu kemampuan siswa pada setiap kelas ditinjau dari hasil ulangan 

tengah semester. Setelah di ketahui bahwa populasi memiliki strata yang cenderung 

sama dan tidak jauh berbeda maka pengambilan sampel dilanjutkan dilakukan secara 

random. Cara yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan sistem lot. Kemudian 

didapatlah sampel dengan kelas eksperimen yaitu siswa kelas VII 2 dan kelas kontrol 

yaitu Siswa Kelas VII 1. 

Tabel 3. Sampel Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Keterangan 

VII 1 Kelas kontrol 

VII 2 Kelas eksperimen 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada penelitian ini yaitu : 

1. Realistic Mathematic Education adalah pendekatan dalam pembelajaran 

yang memanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik 

untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai 

tujuan pendidikan matematika secara lebih baik dibanding sebelumnya. 
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2. Hasil belajar adalah perubahan perilaku pada diri seseorang akibat tindak 

belajar yang salah satunya mencakup aspek kognitif. 

3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini yaitu : 

1. Realistic Mathematic Education adalah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan siswa untuk mengkaitkan hal-hal yang ada dikehidupannya dan 

dengan bimbingan orang dewasa atau guru mengkaitkan masalah tersebut ke 

konsep matematika yang kemudian akan dipakai lagi untuk memecahkan 

masalah di kehidupan sehari-hari atau dibidang lain. Langkah-langkah 

pelaksanaan yaitu memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah 

kontekstual tersebut dengan cara mereka sendiri, membandingkan dan 

mendiskusikan semua jawaban yang ada, dan menyimpulkan sekaligus 

memberikan arahan untuk perbaikan. 

2. Hasil belajar pada penelitian ini hasil belajar kognitif dimana adanya 

peningkatan kemampuan siswa terutama dari aspek kognitif. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1.1 Tes 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

tes tertulis. Karena aspek yang peneliti ingin teliti lebih ke hasil belajar kogntif maka 

peneliti mengambil tes tertulis berbentuk uraian. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan tes uraian untuk mengukur hasil belajar kognitif. Soal uraian adalah 

soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan 
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mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara 

mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. 

3.5.1.2 Non tes 

Pengumpulan data yang digunakan peneliti selain tes tertulis yaitu lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran. Pada lembar keterlaksanaan pembelajaran,  

observer tinggal memberi tanda ceklist pada gejala yang muncul selama proses 

pengamatan. Observasi model ini untuk menghindarkan subjektivitas dari pengamat. 

Melalui pengamatan model ini akan teridentifikasi suatu pola atau kecenderungan 

interaktif baik antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran ini kemudian akan di isi oleh 

pengamat/observer. 

3.5.2 Instrument Penelitian  

3.5.2.1 Tes Hasil Belajar Matematika 

Instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes uraian yang 

mengukur hasil belajar siswa yang terdiri dari indikator, kisi-kisi,dan soal. Kisi-kisi 

soal tes hasil belajar selanjutnya bisa dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Kisi-Kisi Soal Tes Intrumen Tes Hasil Belajar Siswa 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

Nomor 

Soal 

1.  3.11 Mengenal dan 

menganalisis berbagai 

situasi terkait aritmetika 

sosial (penjualan, 

pembelian, potongan, 

keuntungan, kerugian, 

bunga tunggal, pajak, 

potongan/diskon, bruto, 

netto, tara). 

3.11.1 Menentukan untung, rugi, 

dan persentasenya dari 

transaksi jual beli 

3.11.2 Menentukan potongan 

harga/diskon dari 

transaksi jual beli 

3.11.3 Menentukan hubungan 

antara, bruto, neto, tara, 

dan persentasenya 

1 

 

2 

3 
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3.11.4 Menentukan besar 

pinjaman dan waktu 

peminjaman terkait bunga 

tunggal 

3.11.5 Menentukan besaran 

pembayaran terkait pajak 

4 

 

5 

 

3.5.2.2 Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran 

Intrumen penelitian yang digunakan untuk non tes yaitu berupa lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dan dokumentasi.  

3.5.2.2.1 Kelas Eksperimen 

Kisi-kisi lembar keterlaksanaan pembelajaran RME dapat dilihat pada tabel 5 

sebagai berikut. 

Tabel 5. Kisi-Kisi Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran RME 

No  Indikator Deskripsi kegiatan Guru 

1.  Pendahuluan 

1. Memeriksa kesiapan proses 

pelaksanaan pembelajaran, 

menyampaikan tujuan. 

1. Guru masuk kedalam kelas 

dan memberi salam 

2. Guru membimbing siswa 

berdoa 

3. Guru mengecek kehadiran 

siswa 

4. Guru mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pelajaran 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2.  Inti kegiatan 

1. Memahami masalah 

kontekstual 

2. Menyelesaikan masalah dengan 

cara mereka sendiri 

3. Membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban yang 

ada 

6. Guru membentuk kelompok 

siswa  

Memahami masalah kontekstual 

7. Guru memberikan masalah 

kontekstual kepada siswa yang 

berkaitan dengan aritmatika 

sosial. 

8. Guru mempersilahkan siswa 

untuk membaca dan 

memahami mengenai masalah 

yang diberikan 

Menyelesaikan masalah dengan 



 

36 
 

cara mereka sendiri 

9. Guru kemudian 

mempersilahkan siswa 

menuliskan jawaban 

berdasarkan pemahaman 

mereka terhadap masalah 

kontekstual yang diberikan. 

Membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban yang 

ada 

10. Guru menunjuk beberapa 

siswa untuk mewakili teman-

temannya menyampaikan 

jawaban mereka 

11. Guru mengajak siswa untuk 

berdiskusi tentang jawaban-

jawaban siswa dan 

mengidentifikasi konsep dari 

aritmatika sosial. 

3.  Penutup  

Menyimpulkan sekaligus 

memberikan arahan untuk 

perbaikan 

 

Menyimpulkan sekaligus 

memberikan arahan untuk 

perbaikan 

12. Guru mempersilahkan kepada 

siswa untuk menyimpulkan 

apa yang dimaksud dengan 

aritmatika sosial. 

13. Guru memperbaiki sekaligus 

memberi kesimpulan akhir 

terkait aritmatika sosial. 

14. Guru memberikan tugas 

kepada siswa terkait materi 

yang dijelaskan 

15. Guru menutup kelas dengan 

membaca doa dan salam 
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3.5.2.2.2 Kelas Kontrol 

Kisi-kisi lembar keterlaksanaan pembelajaran kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel 6 sebagai berikut 

Tabel 6. Kisi-Kisi Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran Langsung 

No Indikator Deskripsi kegiatan Guru 

1. Pendahuluan 

1. Mempersiapkan siswa 

2. Menyampaikan tujuan  

1. Guru masuk kedalam kelas dan 

memberi salam 

2. Guru membimbing siswa berdoa 

3. Guru mengecek kehadiran siswa 

4. Guru mengkondisikan siswa untuk 

siap menerima pelajaran 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

6. Penyampaian Materi 

7. Pemberian soal latihan 

6. Guru menuliskan materi di papan 

tulis 

7. Guru menjelaskan materi di papan 

tulis 

8. Guru mempersilahkan siswa untuk 

bertanya 

9. Guru menjawab pertanyaan siswa 

10. Guru memberikan latihan soal 

3.  Penutup  

11. Menyimpulkan, memberi 

tugas, menutup kelas 

11. Guru memberikan apresiasi dan 

motivasi kepada siswa 

12. Guru memberikan tugas rumah atau 

PR kepada siswa 

13. Guru mengakhiri kelas dengan 

salam dan doa 

  

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1  Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validitas isi yang 

ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Kesepakatan ahli bidang studi atau sering 

disebut dengan domain yang diukur menentukan tingkatan validitas isi (content 

related). Hal ini dikarenakan instrument pengukuran, misalnya berupa tes atau angket 

dibuktikan valid jika ahli (expert) meyakini bahwa instrument tersebut mengukur 

penguasaan kemampuan yang didefinisikan dalam domain ataupun juga konstruk 
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psikologi yang diukur. Untuk mengetahui kesepakatan ini, dapat digunakan indeks 

validitas, diantaranya dengan indeks yang diusulkan oleh Aiken, yaitu sebagai 

berikut: 

𝑉 =
∑ 𝑠

𝑛(𝑐 − 1)
 

Keterangan : 

𝑉  : Indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir 

𝑠   : Skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam 

kategori yang dipakai (𝑠 = 𝑟 − 𝐼𝑜) dengan 𝑟 = skor kategori pilihan 

rater dan  𝐼𝑜 = skor terendah dalam kategori penyekoran. 

𝑛  : banyaknya rater 

𝑐  : banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

 

Kriteria kevalidan dapat dilihat pada tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Kriteria Kevalidan 

Nilai V Kategori kevalidan 

0 ≤ 𝑉 ≤ 0,20 Sangat tidak Valid 

0,20< 𝑉 ≤ 0,40 Tidak Valid 

0,40< 𝑉 ≤ 0,60 Kurang valid 

0,60< 𝑉 ≤0,80 Valid 

0,80< 𝑉 ≤1,00 Sangat valid 

          Sumber : Aikens’s dalam Azwar, (2013) 

 

 

 

 



 

39 
 

Berikut hasil uji validitas instrumen tes hasil belajar dengan total item 5 soal 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8.  Uji Validitas Soal Tes Hasil Belajar 

Butir Soal 

Validitas Keterangan 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Soal 1 0,92 0,83 Sangat Valid Sangat Valid 

Soal 2 0,83 1,00 Sangat Valid Sangat Valid 

Soal 3 1,00 1,00 Sangat Valid Sangat Valid 

Soal 4 1,00 0,92 Sangat Valid Sangat Valid 

Soal 5 0,92 0,92 Sangat Valid Sangat Valid 

     Sumber : Data hasil olahan validasi dengan Microsoft excel 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validasi tes hasil belajar diatas 

menunjukkan bahwa instrumen pada penelitian ini tergolong pada kategori sangat 

valid sehingga dapat digunakan keseluruhan untuk pengambilan data terkait hasil 

belajar siswa Kelas VII MTs N 3 Buton Tengah. Hal ini selanjutnya dapat dilihat 

lebih lanjut pada lampiran 11 halaman 191. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Alfa 

Cronbach. Rumus koefisien Reliabilitas Alfa Cronbach yaitu : 

𝑟11 =
𝑘

𝑘 − 1
{1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 } 

 

Keterangan : 

𝑟11 : Koefisien reliabilitas instrumen 

𝑘  : banyak butir pertanyaan dalam instrumen 

∑ 𝜎𝑖
2  : jumlah varian butir instrumen 

𝜎𝑡
2  : Varians skor Total 
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Kriteria reliabilitas yang digunakan dapat dilihat pada tabel 9 berikut : 

Tabel 9. Kriteria Reliabilitas 

Koefisien korelasi Keputusan 

r11 ≤ 0,20 Tidak reliable 

0,20< r11 ≤0,40 Reliable rendah 

0,40< r11 ≤0,70 Cukup reliable 

0,70< r11 ≤0,90 Reliable tinggi 

0,90< r11 ≤1,00 Reliable sangat tinggi 

    Sumber : Arikunto (2009) 

Berikut hasil uji reliabilitas instrumen tes hasil belajar dengan total item 5 

soal dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10. Uji Reliabilitas Tes Hasil Belajar 

Nilai r11 

 
Kriteria 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

0,89 0,96 Reliabel Tinggi 
Reliabel Sangat 

Tinggi 

        Sumber : Data hasil olahan dengan Microsoft excel 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas tes hasil belajar diatas 

menunjukkan bahwa instrumen pada penelitian ini untuk pretest tergolong pada 

kategori reliabel tinggi dan untuk posttest tergolong pada kategori reliabel sangat 

tinggi sehingga dapat digunakan keseluruhan untuk pengambilan data terkait hasil 

belajar siswa Kelas VII MTs N 3 Buton Tengah. Hal ini selanjutnya dapat dilihat 

lebih lanjut pada lampiran 12 halaman 192. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskrisptif 

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik mempelajari cara 

pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Dalam statistik 

deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data seperti penentuan rata-rata 

(mean), modus, median, varians, skor tertinggi, dan standar deviasi. 

3.7.1.1  Mean  

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata yaitu : 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑛
 

 

Keterangan : 

�̅�  : Rata-rata skor 

∑ 𝑋 : Jumlah Skor 

𝑛 : Jumlah Soal  

3.7.1.2  Median  

Bila nilai-nilai observasi 𝑋𝑖 sejumlah n disusun dari nilai terkecil hingga nilai 

terbesar sedemikian rupa sehingga  

𝑋1 ≤ 𝑋2 ≤ ⋯ ≤ 𝑋𝑛 

Maka median nila-nilai tersebut ialah nilai 𝑋𝑘 bila n merupakan jumlah ganjil 

dan dinyatakan 𝑛 = 2𝑘 − 1 

 

3.7.1.3  Modus 

Menghitung modus dari suatu data yaitu dengan cara mencari frekuensi 

tertinggi dari suatu nilai data yang telah diurutkan. 

 

3.7.1.4  Varians 

Pengukuran varians dirumuskan sebagai berikut : 

𝑆2 =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Dimana: 

𝑆2 = Varians 

𝑋𝑖 = Nilai data ke-i 
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�̅� = nilai rata-rata 

𝑛  = banyak data 

(Siregar, 2016) 

 

3.7.1.5 Standar Deviasi 

Standar Deviasi merupakan akar kuadrat dari varians. Dapat dicari dengan 

menggunakan rumus: 

𝑆𝐷 = √𝑆2 

Dimana: 

𝑆𝐷 = Standar deviasi 

𝑆2 = Varians 

(Siregar, 2016) 

 

3.7.1.6  Kategorisasi Ketuntasan Hasil Belajar 

Analisis data hasil belajar siswa yaitu dengan menghitung nilai dari skor tes 

dengan kriteria sebagai berikut : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

Kategorisasi kentutasan hasil belajar menggunakan kriteria seperti berikut: 

Tabel 11. Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif 

Rerataan hasil belajar Kategori 

Nilai ≥ 70 Tuntas   

Nilai < 70 Tidak tuntas  

     Sumber : MTs N 3 Buton Tengah 

3.7.1.7 Analisis Data Keterlaksanaan Pembelajaran RME 

Analisi dilakukan dengan memberikan tanda centang “Ya” atau “Tidak”. Jika 

pada kolom keterlaksanaan pembelajaran diberikan tanda centang pada pilihan “Ya” 

maka akan diberikan skor 1, namun jika pada kolom diberikan tanda centang pada 
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pilihan “Tidak” maka akan diberikan skor 0. Presentase keterlaksanaannya dihitung 

dengan mengguanakan rumus: 

𝑃 =
𝐼𝑝

𝐼𝑡
× 100% 

Dimana: 

𝑃 = Presentase keterlaksanaan pembelajaran 

𝐼𝑝 = Jumlah indikator yang terlaksana 

𝐼𝑡 = Jumlah indikator seluruhnya 

Keterlaksanaan pembelajaran yang diperoleh akan dikategorikan (Yamsari, 

2010) sebagai berikut: 

Tabel 12. Kategori Keterlaksanaan Pembelajaran 

Presentase 
Ketegori 

𝑃 > 85 Sangat Baik  

70 < 𝑃 ≤ 85 Baik 

50 < 𝑃 ≤ 70 Kurang baik 

𝑃 ≤ 50 Tidak baik 

 

3.7.2 Statistik Inferensial 

3.7.2.1 Uji Asumsi 

3.7.2.1.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas yang digunakan yang digunakan yaitu uji Kolmogrov-

Smirnov, sebagai berikut: 

𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑚𝑎𝑘𝑠|𝐹𝑎(𝑌) = 𝐹𝑒(𝑌)| 

Keterangan: 

𝐹𝑎 = Proporsi distribusi frekuensi setiap data yang sudah dirutkan 
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𝐹𝑒    = Proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis dari variabel Y 

Pada uji Kolmogrov-Smirnov, jika Kolmogrov-Smirnov hitung <Kolmogrov-

Smirnov tabel maka data berdistribusi normal. 

3.7.2.1.2  Uji Homogenitas  

Uji homogenitas untuk sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal, dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians 

homogen atau tidak. Uji homogen pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

perbandingan varians terbesar dengan varians terkecil, menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Dengan kriteria pengujiannya adalah: 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data dinyatakan tidak homogen 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data dinyatakan homogen 

3.7.2.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji t dua sampel 

bebas yang membandingkan rataan dua sampel berbeda. Dengan menentukan taraf 

signifikan 5% dan derajat kebebasan (df) = n1 + n2 – 2, adapun rumusnya yaitu : 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑝√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

Dengan 𝑆𝑝 

𝑆𝑝 = √
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
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Keterangan : 

  �̅�1 : rata-rata sampel 1 

�̅�2 : rata-rata sampel 2 

𝑛1 : jumlah sampel 1 

𝑛2 : jumlah sampel 2 

𝑆1
2 : standar deviasi sampel 1 

𝑆2
2 : standar deviasi sampel 2 

𝑆𝑝 : gabungan standar deviasi 

  (Soeprajogo & Ratnaningsih, 2020) 

 

Adapun hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut : 

𝐻0  :  𝜇1 ≤ 𝜇2 

𝐻1  : 𝜇1 > 𝜇2  

Keterangan : 

 

𝜇1 : rata-rata hasil belajar kelas yang diajar menggunakan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) 

𝜇2 : rata-rata hasil belajar kelas yang diajar menggunakan pembelajaran 

langsung 

 

Dasar pengambilan keputusan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-

rata dua kelompok yang diuji yaitu dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. 

Jika nilai t hitung > t tabel maka 𝐻0 ditolak, tetapi jika nilai t hitung < t tabel maka 

𝐻0 diterima atau jika menggunakan SPSS yaitu dengan melihat nilai signifikansinya 

dimana jika sig > 0,05 maka 𝐻0 diterima tetapi jika sig < 0,05.maka 𝐻0 ditolak. 

 


