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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Analisis data uji prasyarat data yaitu uji normalitas dan homogenitas. Hasil 

pengujian normalitas data diuji menggunakan teknik kolmogorov smirnov 

sedangkan uji homogenitasnya menggunakan uji homogenitas varian 

menggunakan bantuan SPSS 16.0 yang mempunyai angka signifikan lebih besar 

dari 0,05. Hal ini ditunjukkan dari  Asymp. Sig.(2-tailed) > 0,05 maka data 

tersebut dikatakan berdistribusi normal dan homogen. Hasil pengujian normalitas 

untuk data post test kelas eksperimen sebesar 0,748 > 0,05 dan post test kelas 

kontrol 0,131. Karena nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 0,05 maka data hasil belajar 

kedua kelas tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas data 

nilai rapot matematika semester ganjil diperoleh nilai Sig. 0,792 > 0,05 sehingga 

data dinyatakan homogen. Karena uji prasyarat normalitas dan homogenitas telah 

dilakukan dengan hasil tersebut maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t-test dan Manova. 
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A. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Post Solution Posing 

Terhadap Minat Belajar Matematika Materi Bangun Datar Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 3 Bandung Tulungagung. 

Pada hasil penelitian di SMP Negeri 3 Bandung dengan menggunakan 

model pembelajaran problem posing tipe post solution posing menunjukkan 

hasil yang signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data pada hipotesis 

pertama yang menunjukkan rata-rata (mean) hasil nilai angket minat belajar 

dengan menggunakan model pembelajaran problem posing tipe post solution 

posing yaitu 65,60 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) 

kontrol yaitu 61,20. Hasil analisis data menunjukkan nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan minat belajar siswa antara siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran problem posing tipe post solution 

posing dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

Minat timbul dalam diri seseorang untuk memperhatikan, menerima, 

dan melakukan sesuatu tanpa ada yang menyuruh dan sesuatu itu dinilai 

penting atau berguna bagi dirinya. Minat juga sangat mempengaruhi hasil 

belajar seseorang. Minat yang tinggi dapat menuntun siswa untuk belajar 

lebih baik lagi. Seseorang yang mempunyai bakat dan minat terhadap sesuatu 

tentu akan lebih mudah mempelajarinya.
1
 Menurut Nini Subini minat bagi 

siswa begitu penting karena dapat mempengaruhi perilaku siswa dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

                                                           
1
 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, (Jogjakarta: Javalitera, 2011), hal. 

21 
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Minat merupakan suatu kekuatan bagi diri siswa untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.  

Dengan adanya model pembelajaran problem posing tipe post solution 

posing, minat siswa lebih tinggi terhadap pembelajaran matematika dan siswa 

lebih mudah dalam memahami materi yang telah dipelajari. Hal ini terbukti 

dengan nilai rata-rata (mean) kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan uraian penjelasan dan hasil analisis data penelitian, maka 

dapat dinyatakan bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran problem 

posing tipe post solution posing secara efektif dapat berpengaruh pada 

peningkatan minat belajar siswa pada proses pembelajaran matematika 

dengan begitu dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan bahwa “ ada 

pengaruh model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

terhadap minat belajar matematika materi bangun datar pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Bandung Tulungagung tahun ajaran 2018/2019” diterima.  

 

B. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Post Solution Posing 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Datar Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 3 Bandung Tulungagung. 

Pada hasil penelitian di SMP Negeri 3 Bandung yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan pada analisis data 

hasil belajar siswa pada nilai rata-rata (mean) post-test kelas eksperimen 
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adalah 79,78 sedangkan kelas kontrol adalah 68,64 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata (mean) post-test kelas eksperimen lebih 

besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) post-test kelas kontrol. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran 

problem posing tipe post solution posing terhadap hasil belajar siswa nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. 

Pelaksanaan proses pembelajaran tidak lepas dari melibatkan evaluasi 

pembelajaran. Untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan oleh 

seorang guru sudah dapat memaksimalkan potensi siswa diantaranya dapat 

dilihat dari hasil belajar dari siswa tersebut. Hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai oleh siswa, dimana siswa dapat menunjukkan seberapa tingkat 

kemampuannya dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Hasil belajar 

belajar dapat ditunjukkan dengan nilai angka yang diberikan dari guru. 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
2
 Hasil belajar 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya sikap dan 

tingkah laku, pemahaman, pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan 

keterampilan serta perubahan aspek lain yang ada pada diri individu belajar. 

Jadi, hasil belajar matematika dapat dirangkai dalam sebuah kesimpulan 

bahwa hasil belajar matematika adalah tolak ukur yang yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami 

pelajaran matematika setelah mendapatkan pengalaman belajar yang dapat 

                                                           
2
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 23 
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diukur melalui tes. Dari observasi dikelas, pada kelas yang diajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional kenyataannya hasil 

belajarnya menunjukkan rata-rata nilai dibawah nilai matematika kelas yang 

diajar dengan model pembelajaran problem posing tipe post solution posing. 

Hal ini dikarenakan model pembelajaran konvensional kurang begitu 

membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian penjelasan dan hasil analisis data penelitian diatas, 

maka dapat dinyatakan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 

problem posing tipe post solution posing secara efektif akan berpengaruh 

pada peningkatan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran matematika 

dengan begitu dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan bahwa “ada 

pengaruh model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

terhadap hasil belajar matematika materi bangun datar pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Bandung Tulungagung” diterima. 

 

C. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Post Solutian Posing 

Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Datar 

Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Bandung Tulungagung. 

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 3 Bandung dengan 

menggunakan model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data 

menggunakan uji manova yang menunjukkan rata-rata hasil angket minat 
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belajar dan tes hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

problem posing tipe post solution posing lebih tinggi dari siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil analisis data untuk minat dan hasil belajar yang menggunakan analisis 

Multivariate Of Varian (MANOVA)  yang diperoleh dari nilai Fhitung = 3,49 

sedangkan Ftabel = 3,18 pada signifikansi 0,05 dan nilai ke empat signifikansi 

untuk Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root 

sebesar 0,038. Jadi nilai signifikansi 0,038 < 0,05 taraf signifikansi artinya 

semua nilai signifikan. Karena Fhitung >  Ftabel ( 3,49 > 0,18) dan Sig. 0,038 < 

0,05 maka H1 diterima. Sehingga terdapat perbedaan rata-rata antara minat 

dan hasil belajar siswa secara bersama-sama pada pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

dengan pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan 

model pembelajaran problem posing tipe post solution posing lebih baik di 

bandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata minat dan hasil belajar siswa kelas VII A yang menggunakan 

model pembelajaran problem posing tipe post solution posing lebih tinggi 

dibandingkan kelas VII B yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

merupakan model pembelajaran yang mana siswa diajarkan mengajukan 

pertanyaan/soal dengan bahasanya sendiri yang sejenis dengan yang telah 

dicontohkan oleh guru. Dalam pembelajaran menggunakan model 
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pembelajaran Problem Posing Tipe Post Solution Posing ini cocok diterapkan 

kepada siswa karena akan membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Proses 

pembelajaran terpusat pada siswa dapat meningkatkan minat belajar 

matematika siswa sehingga dengan meningkatnya minat belajar matematika 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. English menjelaskan model 

pembelajaran problem posing dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

keyakinan dan kesukaan terhadap matematika, sebab ide-ide matematika 

siswa di uji cobakan untuk memahami masalah yang sedang dikerjakan dan 

dapat meningkatkan perfomanya dalam pemecahan masalah.
3
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Barep Andika Supriadi yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Problem Posing Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Materi Bangun Datar 

Kelas VII Mts Darussalam Ngentrong Tulungagung Tahun Ajaran 

2016/2017” menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran problem 

posing terhadap motivasi belajar siswa pada taraf signifikansi 5% adalah 

2,009 yang ditunjukkan dengan thitung = 2,219. Ada pengaruh model 

pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar siswa pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,009 yang ditunjukkan dengan thitung = 2,133. Dan 

ada pengaruh pembelajaran problem posing terhadap motivasi belajar dan 

                                                           
3
Tatag Yuli Eko Siswono, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajaun 

Masalah dan Pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif, (Surabaya : 

UNESA University Press, 2008), hal. 40 
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hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh hasil uji manova nilai fhitung = 3,798, 

sedangkan ftabel pada taraf signifikansi 5% adalah 3,186.
4
 

 Berdasarkan uraian penjelasan dan hasil analisis data penelitian diatas, 

dapat dinyatakan bahwa dengan penerapan model pembelajaran problem 

posing tipe post solution posing secara efektif akan berpengaruh pada 

peningkatan minat belajar dan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran 

matematika dengan begitu dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan bahwa 

“ada pengaruh model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

terhadap minat dan hasil belajar matematika materi bangun datar pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Bandung Tulungagung” diterima. 

 

  

 

                                                           
4
 Barep Andika, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar dan Hasil belajar Materi bangun datar kelas VII Mts Darussalam Ngentrong 

Tulungagung Tahun Ajaran 2016/2017, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. xv 


