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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Pemasaran SMK PGRI 2 Salatiga 
yang beralamat di Jln. Nakula Sadewa 01 Kembangarum, Kec. Sidomukti, 
Salatiga. Program keahlian Pemasaran di SMK PGRI 2 dibagi menjadi dua yaitu 
Pemasaran G dan Pemasaran H dengan jumlah siswa di kedua kelas adalah 68 
siswa yaitu 34 siswa kelas Pemasaran G dan 34 siswa kelas Pemasaran H. Kelas 
Pemasaran tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelas X Pemasaran G dan 
kelompok kontrol  adalah kelas X Pemasaran H. Pembagian kelompok 
dilakukan dengan melihat nilai rata – rata pretest siswa. Siswa kelas H yaitu 
kelas eksperimen dengan nilai rata – rata 56,91 dan kelas H menjadi kelas 
kontrol dengan nilai rata – rata 55,59. Daftar jumlah siswa pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol terdapat dalam Tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1. Data Subyek Penelitian SMK PGRI 2 SALATIGA 

Sekolah Kelas Kelompok Rata – rata  Jumlah 

SMK PGRI 2 
SALATIGA 

X – G  Eksperimen 56,91 34 

X – H  Kontrol  55,59 34 

Jumlah keseluruhan 68 

Guru kelas X SMK PGRI 2 Salatiga, dalam pembelajaran matematika masih 
belum melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Proses 
pembelajaran yang berlangsung di kelas cenderung terpusat pada guru, 
sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru. Siswa cenderung pasif dan siswa kurang dilibatkan dalam proses 
pembelajaran, sehingga menyebabkan siswa kurang memahami materi 
pelajaran dan siswa yang belum memahami materi yang diajarkan oleh guru 
cenderung tidak memperhatikan materi pelajaran. Siswa yang belum 
memahami materi tidak mau bertanya kepada guru, sehingga pada saat 
pemberian tugas atau tes, menyebabkan kebanyakan siswa tidak bisa 
mengerjakan dan berakibat rata – rata hasil belajar siswa masih rendah.  

 
B. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X Pemasaran G dan kelas X 
Pemasaran H SMK PGRI 2 Salatiga. Jumlah siswa kelas X Pemasaran G adalah 
34 siswa dan kelas X Pemasaran H 34 siswa sehingga jumlah dari kedua kelas 
adalah 68 siswa. Kelas Pemasaran SMK PGRI 2  dibagi menjadi dua kelompok, 
yaitu kelas X Pemasaran G sebagai kelas eksperimen dan kelas X Pemasaran H 
sebagai kelas kontrol. Kedua kelompok ini sudah diuji kesamaan varians yang 
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menunjukkan bahwa keadaan kedua kelas homogen, artinya data berdistribusi 
normal dan memiliki varians yang tidak berbeda secara signifikan. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa sebelum diberi perlakuan, kedua kelas mempunyai 
kemampuan awal yang sama, sehingga kelas eksperimen dapat diberi 
perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 
kelas kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Perlakuan yang diberikan kepada kedua kelas dalam bentuk tes pilihan ganda.  

 
C. Hasil pretest 

 Pretest diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 
kedua kelas tersebut mendapat perlakuan pada pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD. Hasil 
yang diperoleh adalah rata – rata nilai pretest kelas eksperimen adalah 56,91, 
sedangkan pada kelas kontrol adalah 55,59.  
1. Uji Normalitas data awal kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji normalitas dilakukan pada data awal atau hasil belajar awal kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dan dilakukan pada nilai pretest siswa 
sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD. Perhitungan hasil 
analisis uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows 
version 16.0. Hasil uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dapat dilihat di bawah ini. 

Tabel 4.2 Normalitas data awal kelas eksperimen 
dan kelas kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PRETEST_EKSP
ERIMEN 

PRETEST_KONT
ROL 

N 34 34 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 56.91 55.59 

Std. Deviation 12.852 13.638 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .146 .127 

Positive .146 .075 

Negative -.097 -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z .850 .740 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 .645 

a. Test distribution is Normal.   

Berdasarkan Tabel 4.2 yaitu One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di 
atas, yaitu hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 diperoleh 
hasil nilai kelas eksperimen adalah 0,465 dan nilai dari kelas kontrol yaitu 
0,645. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal yaitu dengan 
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nilai signifikansi > 0,05. Kurva yang menyatakan bahwa kedua kelas 
berdistribusi normal juga dapat terlihat dibawah ini. 

 
Gambar 4.1 Kurva normalitas pretest 

2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan pada nilai awal atau hasil belajar dari tes yang 
diperoleh dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum 
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan STAD. Data hasil analisis uji homogenitas 
menggunakan SPSS for windows version 16.0 terlihat pada Tabel 4.3 di 
bawah ini. 

Tabel 4.3. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen  
dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.117 1 66 .734 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada nilai akhir tes 
siswa, diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,734 yang artinya tingkat  
signifikan atau nilai probailitas lebih dari 0,05 (0,734  >  0,05 ), sehingga 
dapat dikatakan bahwa varians yang dimiliki tidak jauh berbeda, atau 
dengan kata lain sampel – sampel tersebut homogen. 

3. Uji beda pretest 
Perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
siswa sebelum diadakan perlakuan pada pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TGT. Hasil 
tersebut dilakukan dengan melakukan perhitungan menggunakan 
independent sampel t-test pada SPSS for windows version 16.0. Hasil 
perhitungan uji – t dapat dilihat di bawah ini. 
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Tabel 4.4 Hasil Beda Rata-rata Hasil Belajar 
Matematika (PRETEST) 

Independent Samples Test 

 PRETESTS 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 
not 
assumed 

Levene’s 
test for 
equality 
of 
variances 

F .000  

Sig .985  

t- test 
for 
equality 
of means 

T .412 .412 

Df 66 65.769 

Sig (2 – tailed) .682 .682 

Mean difference 1.324 3.214 

Std eror difference 3.214 3214 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower -5.903 -5094 

 Upper 7740 7.741 

Berdasaran Tabel 4.4 yaitu hasil beda rata – rata hasil belajar matematika 
(pretest), diketahui bahwa hasil tabel Fhitung  levene test sebesar 0.000, 
probabilitas (sig) sebesar 0.985. Analisis uji beda t-test terlihat bahwa nilai 
thitung dibagian equal variance assumed dengan nilai t sebesar 0,412 
dengan probabilitas signifikansi (2-tailed) sebesar 0.682, karena P > 0.05, 
maka dapat diketahui bahwa nilai rata – rata siswa pada pretest hampir 
sama. 
 

D. Hasil posttest 
Posttest diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

kedua kelas tersebut mendapat perlakuan pada pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD.  
Rata-rata nilai hasil belajar siswa setelah pemberian tes terlihat dalam Tabel 
4.5 di bawah ini.  

Tabel 4.5. Rata-rata Nilai Siswa pada Kelas Eksperimen  
dan Kelas Kontrol 

Kelompok Perlakuan Rata-rata Nilai hasil belajar setelah tes 

Kelas  Eksperimen 83,38 

Kelas Kontrol 72,79 

Kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT memperoleh nilai rata-rata 83,38 dengan 
nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60, sedangkan pada kelas kontrol yang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD memperoleh nilai 
rata-rata 72,79 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 55.  
1. Uji normalitas data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji normalitas dilakukan pada data akhir atau nilai hasil belajar akhir 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan dilakukan pada nilai 
akhir tes siswa setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD. Perhitungan hasil 
analisis uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows 
version 16.0. Hasil uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dapat dilihat di bawah ini. 

Tabel 4.6. Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTTEST_E
KSPERIMEN 

POSTTEST_K
ONTROL 

N 34 34 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 83.38 72.79 

Std. 
Deviation 

10.278 8.721 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .136 .139 

Positive .129 .106 

Negative -.136 -.139 

Kolmogorov-Smirnov Z .792 .811 

Asymp. Sig. (2-tailed) .558 .527 

a. Test distribution is Normal.   

 Berdasarkan Tabel 4.6 yaitu One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
diatas, diketahui bahwa nilai pada kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol adalah berdistribusi normal baik pada nilai pretest maupun 
posttest. Kurva yang menyatakan bahwa kedua kelas berdistribusi 
normal juga dapat terlihat di bawah ini. 

 

Gambar 4.2 Kurva Normalitas Posttest 
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Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0 diperoleh hasil nilai 
kelas eksperimen adalah 0,558 dan nilai dari kelas kontrol yaitu 0,527. 
Berdasarkan nilai yang diperoleh pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal yaitu dengan 
nilai signifikan > 0,05. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol tersebut, maka disimpulkan bahwa 
nilai hasil belajar matematika yang diperoleh siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih baik 
daripada nilai hasil belajar matematika yang diperoleh siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan pada nilai akhir atau nilai hasil belajar dari tes 
yang diperoleh dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah 
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan STAD. Data hasil analisis uji homogenitas 
menggunakan SPSS for windows version 16.0 terlihat pada Tabel 4.7 di 
bawah ini. 

Tabel 4.7. Uji Homogenitas Kelas Eksperimen  
dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

POSTTEST    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.050 1 66 .309 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada nilai akhir tes siswa, 
diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,309 yang artinya tingkat  signifikan 
atau nilai probailitas lebih dari 0,05 (0,309  >  0,05 ), sehingga dapat 
dikatakan bahwa varians yang dimiliki tidak jauh berbeda, atau dengan 
kata lain sampel-sampel tersebut homogen. 

3. Uji Beda Rata-rata Hasil Belajar Matematika Dengan TGT dan STAD. 
Perhitungan dilakukan pada nilai hasil belajar akhir siswa kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol yaitu dengan menggunakan 
independent sampel t-test. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat 
perbedaan hasil belajar matematika pada pembelajaran  kedua kelas baik 
kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperati tipe 
TGT pada proses pembelajaran maupun kelas kontrol yang menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil perhitungan uji-t dapat 
dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini. 
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Tabel 4.8. Hasil Beda Rata-rata Hasil Belajar Matematika  
Menggunakan TGT dan STAD 
Independent Samples Test 

 POSTTEST 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances not 
assumed 

Levene’s 
test for 
equality of 
variances 

F 1.050  

Sig .309  

t- test for 
equality of 
means 

T 4.580 4.580 

Df 66 64.295 

Sig (2 – tailed) .000 .000 

Mean difference 10.588 10.588 

Std eror difference 2.312 2.312 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower 5.973 5.971 

 Upper 15.204 15.206 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui berdasarkan 
tabel Independent Samples Test. Berdasarkan tabel diatas dapat  
diketahui bahwa hasil tabel Fhitung  levene test sebesar 1.050, probabilitas 
(sig) sebesar 0.309. Analisis uji beda t-test terlihat bahwa nilai thitung 

dibagian equal variance assumed dengan nilai t sebesar 4.580 dengan 
probabilitas signifikansi (2-tailed) sebesar 0.000, sehingga P < 0,05. 
Dengan adanya hasil yang menyatakan bahwa P < 0,005, maka dapat 
dikatakan H0 ditolak dan menerima H1. 

 Nilai thitung sebesar 4.580 dan ttabel dapat dicari dengan tabel distribusi 
t pada taraf kepercayaan 95% (𝛼= 5%). Untuk uji t yang bersifat dua sisi, 

nilai a adalah 
𝛼

2
=

5%

2
= 0,025 dan derajat bebas (df) = n – 1 = 68 – 1 = 67, 

sehingga ttabel  =  t(0,025;67) =  1.996. Nilai thitung  >  ttabel  = 4.580 > 1.996, 
maka diputuskan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, atau dapat dikatakan 
bahwa kedua kelas mempunyai nilai rata-rata yang berbeda atau tidak 
sama. 

 Berdasarkan hal itu, maka terdapat efektifitas model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil 
yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya, menunjukkan bahwa nilai 
rata – rata siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT lebih baik  daripada yang menggunakan tipe STAD, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif TGT 
lebih efektif digunakan pada pembelajaran. 
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E. DISKRIPSI DATA 
Analisis peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat diketahui dengan dilakukan uji n – gain.  Hasil analisis data dapat 
dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini. 

Tabel 4.9 
Hasil Analisis Nilai Rata-Rata 

 Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
No Kelas Rata – rata Gain 

Pretest Posttest 

1 Eksperimen  56,91 83,38 26,47 

2 Kontrol  55,59 72,79 17,20 

Berdasarkan Tabel 4.9 yaitu hasil analisis nilai rata-rata pretest dan posttest 
kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlihat bahwa pada kelas eksperimen 
nilai rata – rata pretest sebesar 56,91, nilai rata –rata posttest sebesar 83,38 
dan nilai gain sebesar 26,47. Pada kelas kontrol nilai rata – rata pretest sebesar 
55,59, nilai rata – rata posttest sebesar 72,79 dan nilai gain sebesar 17,20. 
Selanjutnya,  nilai pretest dan posttest akan dilanjutkan uji n – gain untuk 
melihat tingkat pemahaman siswa. Hasilnya analisis n – gain untuk kelas 
eksperimen yaitu indeks gain siswa adalah 0,61. Hal tersebut dapat dilihat 
pada  Tabel 4.10 di bawah ini. 

Tabel 4.10 
         Frekuensi Kategori Hasil Uji Normalitas Gain Kelas Eksperimen 

Nilai n-gain 

Kelas Eksperimen 

Keterangan Jumlah siswa persentase (%) 

𝑥 ≤ 0,0 2 5,9 Penurunan HB 

𝑥 > 0,0 32 94,1 Peningkatan HB 

Jumlah 34 100   

Rata-rata poin 0,61   

Hasilnya analisis n – gain untuk kelas kontrol yaitu indeks  gain siswa 
adalah 0,38. Hal tersebut dapat dilihat pada  Tabel 4.11 di bawah ini. 

Tabel 4.11 
  Frekuensi Kategori Hasil Uji Normalitas Gain Kelas Kontrol 

Nilai n-gain 

Kelas Eksperimen 

Keterangan Jumlah siswa persentase (%) 

𝑥 ≤ 0,0 9 26,5 Penurunan HB 

𝑥 > 0,0 25 73,5 Peningkatan HB 

Jumlah 34 100   

Rata-rata poin 0,38 
 

F. PROSES PEMBELAJARAN 
1. Kelas eksperimen 

Pretest diberikan sebelum siswa mendapat perlakuan. Pretest pada 
kelas eksperimen diadakan pada tanggal 26 Maret 2013. 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat membuat siswa cukup aktif 
dalam pembelajaran. Siswa belajar dalam kelompok dan berdiskusi serta 
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bekerja sama dalam menyelesaikan serta memahami tugas yang 
diberikan guru. Kesan awal siswa ketika mengetahui akan belajar dalam 
kelompok, siswa kurang antusias dikarenakan kelompok sudah ditentukan 
oleh guru dan mereka tidak berada dalam satu kelompok dengan teman 
yang akrab. Dengan pengarahan guru, akhirnya siswa mengikuti arahan 
guru untuk bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Selama 
diskusi dalam kelompok, siswa terlihat bekerja sama dan berdiskusi 
dengan teman kelompok, meskipun demikian masih ada beberapa siswa 
yang sibuk sendiri dan tidak mau berdiskusi dengan kelompoknya. Guru 
berkeliling dan menghampiri siswa yang tidak fokus serta memberikan 
bimbingan jika siswa mengalami kesulitan. Terlebih pada materi perkalian 
matriks, siswa terlihat kesulitan dalam memahami dam mengerjakan 
tugas guru, hal tersebut membuat  siswa banyak bertanya kepada guru 
dan guru membimbing  siswa. 
 Turnamen diadakan pada pertemuan terakhir pada kelas TGT. 
Siswa terlihat ramai ketika guru menyampaikan bahwa akan diadakan 
turnamen/kompetisi, namun guru memotivasi siswa agar siswa mampu 
mengerjakan soal dengan baik agar kelompok mereka dapat menjadi 
kelompok yang terbaik. Guru menginformasikan bahwa siswa akan 
menjadi perwakilan kelompok dalam turnamen dan akan menempati 
meja – meja turnamen yang telah ditentukan oleh guru.  

Siswa diminta untuk menjawab soal-soal yang tersedia di meja 
tournament secara bergantian, salah satu dari mereka sebagai pembaca 
soal dan satu lagi sebagai pembaca kunci jawaban, yang dapat menjawab 
pertanyaan dengan benar berhak mendapat poin. Apabila soal sudah 
dijawab atau semua anggota kelompok tidak dapat menjawab soal 
tersebut. Pada saat siswa melakukan turnamen, guru mengawasi jalannya 
turnamen. Ketika turnamen berlangsung, ada beberapa siswa siswa yang 
kurang antusias. Setelah turnamen selesai, guru mengumpulkan lembar 
penilaian kelompok dan siswa kembali ke tempat duduk masing – masing. 
Guru mengumumkan skor masing – masing kelompok dan memberikan 
penghargan kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Ketika kelompok 
siswa menjadi kelompok super, tim sangat baik dan tim baik, terlihat 
siswa sangat senang.  

Posttest pada kelas eksperimen diadakan pada tanggal 9  April 2013 
yaitu pada akhir pertemuan. 

2. Kelas kontrol 
Pretest diberikan sebelum siswa mendapat perlakuan. Pretest pada 

kelas kontrol diadakan pada tanggal 26 Maret 2013. 
Proses pembelajaran pada kelas kontrol yaitu dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membuat siswa cenderung aktif 
dalam pembelajaran. Siswa belajar dalam kelompok dan berdiskusi serta 
bekerja sama dalam menyelesaikan serta memahami tugas yang 
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diberikan guru. Kesan awal siswa ketika mengetahui akan belajar dalam 
kelompok, siswa kurang antusias dikarenakan kelompok susdah 
ditentukan oleh guru dan mereka tidak berada dalam satu kelompok 
dengan teman yang akrab. Begitu pula pada pertemuan kedua dan ketiga, 
ketika siswa berada dalam kelompok yang sama. Hal tersebut membuat 
siswa merasa bosan dikarenakan berada dalam kelompok yang sama, 
namun dengan pengarahan guru, akhirnya siswa mengikuti arahan guru 
untuk bergabung dengan kelompok. Selama diskusi dalam kelompok, 
siswa terlihat bekerja sama dan berdiskusi dengan teman kelompok, 
meskipun demikian masih ada beberapa siswa yang sibuk sendiri dan 
tidak mau berdiskusi dengan kelompoknya. Guru berkeliling dan 
menghampiri siswa yang tidak fokus serta memberikan bimbingan jika 
siswa mengalami kesulitan. Terlebih pada materi perkalian matriks, siswa 
terlihat kesulitan dalam memahami dam mengerjakan tugas guru, hal 
tersebut membuat  mau bertanya kepada guru dan guru membimbing  
siswa. 

Akhir pertemuan pembelajaran, guru memberikan kuis kepada siswa. 
Siswa cukup antusias dalam mengerjakan kuis, meskipun masih ada 
beberapa siswa yang kurang tertarik untuk mengerjakan. Setelah selesai 
guru bersama dengan siswa menghitung skor siswa dan menentukan 
kelompok terbaik. Siswa terlihat antusias ketika guru manyampaikan 
kelompok – kelompok terbaik. Posttest diadakan pada akhir pertemuan 
yaitu pada tanggal 23 April 2013. 

 
G. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X Pemasaran SMK PGRI 2 
Salatiga semester II tahun ajaran 2012/2013. Alasan pemilihan sekolah untuk 
dijadikan sebagai objek penelitian karena sekolah ini belum menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD dalam proses 
pembelajaran. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan pada kelas X 
khususnya kelas X Pemasaran SMK PGRI 2 adalah berpusat pada guru, artinya 
dalam pembelajaran guru cenderung lebih berperan aktif yaitu dengan guru 
menjelaskan dan memberikan materi pembelajaran pada siswa dan memberi 
tugas untuk dikerjakan siswa, sehingga gurulah yang mempunyai peran penuh 
dalam pembelajaran. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi siswa, 
siswa cenderung pasif masih kurang dilibatkan secara aktif dalam proses 
pembelajaran, sehingga menyebabkan siswa yang belum memahami materi 
pelajaran cenderung pasif dalam proses pembelajaran atau tidak memiliki 
kemauan untuk mencari tahu  dan bertanya hal yang belum dipahami  dan ini 
menyebabkan nilai hasil belajar matematika untuk beberapa siswa masih 
kurang baik.  

Pelaksanakan penelitian pada kelas ini dilakukan dengan terlebih dahulu 
meminta ijin dari pihak sekolah yaitu kepada Kepala SMK PGRI 2 dan setelah 
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mendapatkan ijin, maka dilakukan wawancara dengan pihak sekolah yang 
diwakili oleh guru pengampu mata pelajaran matematika kelas  X. Wawancara 
dilakukan untuk mengetahui keadaan sekolah, terlebih kondisi kelas X pada 
saat proses pembelajaran di dalam kelas. Proses yang selanjutnya dilakukan 
setelah wawancara adalah melakukan observasi di dalam kelas pada saat 
pembelajaran dilakukan oleh guru kelas X. Observasi dilakukan untuk 
mengetahui kondisi siswa dalam menerima pelajaran di dalam kelas. Observasi 
yang dilakukan selama satu kali pertemuan. 

Jumlah siswa pada kelas Pemasaran adalah 68 siswa yaitu 34 siswa kelas 
Pemasaran G dan 34 siswa Pemasaran H. Kelas tersebut dibagi menjadi dua 
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembagian siswa kedalam dua 
kelompok yang berbeda dilakukan dengan melihat nilai hasil belajar awal siswa 
sebelum mendapat perlakuan. Proses pembelajaran yang dilakukan pada 
kedua kelas Pemasaran SMK PGRI 2 adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD. Kelas eksperimen diajar 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, sedangkan kelompok 
kontrol  diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Pelaksanaan perlakuan (treatment) untuk kelompok eksperimen 
menggunakan model kooperatif tipe TGT. Siswa dibagi dalam kelompok – 
kelompok kecil dimana masing – masing kelompok terdiri dari 5 – 6 siswa. 
Awalnya siswa kurang begitu tertarik dikarenakan siswa harus mengubah 
posisi duduk mereka serta siswa dalam anggota dalam kelompok yang kurang 
akrab bagi siswa, namun kemudian guru memberikan pengarahan kepada 
siswa, sehingga pada akhirnya mereka mengikuti arahan guru untuk 
berkelompok dengan kondisi yang telah ditentukan oleh guru. Kegiatan belajar 
dalam kelompok yang sedang berlangsung dengan baik dan siswa cukup aktif 
dalam pembelajaran, meskipun demikian masih ada beberapa siswa dalam 
suatu kelompok yang tidak fokus dalam mengerjakan soal kelompok yang 
diberikan guru. Ada beberapa siswa yang sibuk sendiri dan tidak mau bekerja 
sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Guru kemudian menghampiri 
kelompok tersebut dan membimbingnya siswa dalam mengerjakan soal 
kelompok dengan teman-teman kelompoknya. Turnamen diadakan selama 2 
jam pelajaran dan dibagi menjadi 2 game yaitu game I dan game II. Ketika 
masuk dalam turnamen siswa cukup antusias, namun yang menjadi kendala 
adalah ada beberapa siswa yang kurang antusias dengan diadakannya 
turnamen. Beberapa siswa kurang tertarik dengan turnamen/kompetisi karena 
siswa harus mengerjakan soal secara individu dalam meja turnamen, sehingga 
mengakibatkan terdapat 1 – 2 siswa pada meja turnamen yang tidak bisa 
mengerjakan soal turnamen dengan benar. 

Pembelajaran pada kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran 
STAD. Proses pembelajaran pada kelompok ini membuat siswa cukup aktif 
dalam proses pembelajaran. Awal pembelajaran siswa masih kurang tertarik 
pada proses pembelajaran dikarenakan siswa harus belajar dalam kelompok. 
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Demikian juga pada pertemuan berikutnya, siswa kurang tertarik dikarenakan 
harus belajar dalam kelompok yang sama. Dari 6 kelompok yang terbentuk, 
pasti ada siswa yang tidak mau mengerjakan dan hanya mengandalkan teman 
lain dalam kelompok mereka. Kekompakan kelompok dalam kelas ini juga 
masih sangat kurang, karena siswa yang kurang pandai cenderung kurang 
memperhatikan materi yang diajarkan pada saat proses pembelajaran. 

Pokok bahasan perkalian matriks merupakan materi yang dianggap sulit 
oleh siswa. Siswa sedikit bingung ketika harus mengerjakan perkalian matriks. 
Namun dengan bimbingan guru, siswa mampu memahaminya. Pelaksanaan 
tes pada kelompok ini berlangsung dengan baik, karena para siswa antusias 
dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru meskipun masih ada 
beberapa siswa yang kurang antusias dan kurang tertarik dalam mengerjakan 
tes. Soal-soal tes yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 20 
item soal. Soal tes yang diberikan pada kelas eksperimen sama dengan soal 
yang diberikan pada kelas kontrol.  

Hasil pretes pada kelas eksperimen menunjukkan rata – rata siswa adalah 
56,91, sedangkan pada kelas kontrol rata – rata siswa yaitu 55,59. Nilai  rata-
rata tes yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen setelah diberikan 
perlakuan (treatment) sebesar 83,38, sedangkan nilai rata-rata tes yang 
diperoleh siswa pada kelas kontrol setelah diberikan perlakuan (treatment) 
sebesar 72,79. 

Berdasarkan hasil akhir yang diperoleh dari nilai tes kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, diketahui bahwa nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 
pelaksanaan pembelajaran lebih tinggi daripada kelas kontrol yang 
menggunakan model pembelajaran STAD untuk mata pelajaran matematika 
pada pokok bahasan operasi matriks. Hal ini disebabkan karena pada kelas 
eksperimen siswa lebih mudah memahami konsep-konsep operasi matrik 
sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Proses pembelajaran 
yang melalui diskusi dan kerja sama dalam kelompok akan terjalin komunikasi 
dan interaksi dengan siswa yang lain, sehingga terjadi pertukaran ide dan 
kebersamaan dalam berdiskusi mengerjakan tugas yang diberikan guru dari 
masing-masing siswa dalam suatu kelompok. Hasil eksperimen menunjukkan 
taraf signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti ada perbedaan signifikan antara 
hasil belajar matematika pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa hasil akhir kelas eksperimen 
yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih tinggi 
daripada kelas kontrol dengan tipe STAD. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 
perubahan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. Kelas yang menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki nilai pretest siswa yaitu 
56,91 dan posttest 83,38 dan terdapat kenaikan sebesar 26,47 dengan indeks 
gain sebesar 0,61. Hal tersebut menunjukkan bahwa TGT efektif digunakan 
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dalam pembelajaran. Berdasarkan analisis dan perhitungan uji normalitas 
gain, hasil menunjukkan bahwa gain kelas eksperimen lebih tinggi dari gain 
kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT lebih efektif daripada tipe STAD. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil menunjukkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih efektif digunakan dalam 
pembelajaran. Hal itu terlihat berdasarkan hasil belajar siswa setelah 
mengerjakan pretest dan posttest, yaitu kenaikan hasil belajar pada 
pembelajaran dengan tipe TGT adalah 26,47 dan indeks gain sebesar 0,61. 
Berdasarkan proses pembelajaran di kelas, siswa lebih menyukai materi yang 
diajarkan dan dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dapat belajar 
berdiskusi dan siswa dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok meskipun 
ada beberapa siswa yang kurang aktif, serta mampu berkompetisi menjadi 
yang terbaik dengan adanya turnamen antar kelompok, meskipun ketika 
dilakukan turnamen masih terdapat beberapa siswa yang kurang antusias 
dalam mengerjakan soal – soal turnamen yang diberikan. Terlihat rata – rata 
pretest yaitu 56,91 dan postest 83,38. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan 
hasil belajar siswa setelah mendapat perlakuan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Mardhiyah (2009) yang menyatakan bahwa TGT lebih efektif 
digunakan dalam meningkatkan hasil belajar matematika, serta penelitian oleh 
Achmad (2009) yang menjelaskan bahwa model TGT dan STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa namun fakta menunjukkan bahwa penerapan 
pembelajaran model TGT lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru, diketahui bahwa nilai 
rata-rata tes pada kelas eksperimen lebih baik daripada nilai rata-rata tes pada 
kelas kontrol. Secara umum, adanya perbedaan hasil belajar siswa antara kelas 
eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT dan kelas kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran pada waktu proses pembelajaran, sehingga 
pada waktu guru memberikan tes yang dikerjakan secara individu, ada 
beberapa siswa yang memperoleh nilai yang masih kurang baik. 


