
30 

 

30 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, yang 

dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 4 SDN  Dukuh 02 

Salatiga yang dijadikan sebagai kelompok kontrol. Siswa pada kelas 4 SDN 

Dukuh 03 Salatiga berjumlah 20 siswa dan siswa kelas 4 SDN Dukuh berjumlah  

02 Salatiga berjumlah 23 siswa. Adapun gambaran umum subjek penelitian 

diuraikan pada table 4. 1  berikut di bawah ini: 

Tabel 4. 1 

Deskripsi Umum Subjek Penelitian 

 No  Sekolah Kelompok Jumlah siswa 

1 SDN Dukuh 03 Salatiga Eksperimen 20 

2 SDN Dukuh 02 Salatiga Kontrol 23 

Total 43 

Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah siswa kelas 4 pada 

SDN Dukuh 03 Salatiga yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen adalah 31 

dan siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga yang dijadikan sebagai kelompok 

kontrol berjumlah 37 siswa. 

 

4.2.  Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

4.2.1.  Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar  

a. Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A 

Match 

1) Pra Pembelajaran 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti selaku pengajar, meliputi 

beberapa kegiatan seperti yang telah didesain dalam rencana 

pembelajaran yaitu: mengecek kelengkapan siswa menyiapkan sumber 

dan alat belajar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinannya, mengecek kehadiran siswa dengan mengadakan presensi, 
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menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match, serta memberikan 

pretest.  

2) Kegiatan Inti 

Setelah siswa mengerjakan pretest, langkah berikut yang dilakukan ialah 

menyampaikan garis besar materi pelajaran Perubahan Kenampakan 

Bumi. Setelah memaparkan garis besar materi pelajaran, selanjutnya 

dibagi kartu dimana satu kartu berisi pertanyaan dan kartu yang lain 

berisi pertanyaan. Selanjutnya, meminta masing-masing siswa untuk 

menemukan pasangan berdasarkan kesesuaian antara pertanyaan dan 

jawaban, dengan menetapkan waktu yaitu selama 5 menit. Siswa secara 

keseluruhan berjumlah 20 siswa, karena itu pertanyaan dan jawaban 

didesain dalam empat pertanyaan dan jawaban, dimana dalam 

pengelompokkan siswa masing-masing beranggotakan 5 siswa. Setelah 

siswa terbagi dalam kelompok berdasarkan kesesuaian pertanyaan dan 

jawaban, guru memberikan soal dan meminta siswa untuk mendiskusikan 

soal yang diberikan. Sementara diskusi kelompok berlangsung, guru 

mengamati dengan berkeliling seisi kelas sambil memberikan petunjuk-

petunjuk tentang kemungkinan jawaban atas soal yang diajukan. Setelah 

waktu diskusi selesai, guru meminta kelompok untuk menyerahkan 

jawaban kepada tim penilai untuk dicocokan dengan jawaban yang 

dipegang oleh tim penilai. Sambil siswa menyerahkan hasil kerjanya, 

guru memberikan penghargaan dalam bentuk pujian dan motivasi kepada 

siswa yang mendapatkan anggota kelompoknya sebelum batas waktu 

yang ditetapkan; juga memberikan pujian dan motivasi kepada kelompok 

maupun anggota kelompok lain yang aktif dalam melakukan diskusi. 

3) Kegiatan Akhir 

Setelah memberikan penghargaan kepada kelompok maupun anggota 

kelompok yang aktif dalam proses pembelajaran, langkah berikut adalah 

mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran Perubahan 
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Kenampakan Bumi berdasarkan hasil diskusi kelompok yang dilakukan. 

Sebelum menutup pelajaran, guru meluruskan lebih dahulu beberapa 

pemahaman siswa yang masih keliru soal materi,berdasarkan kecocokan 

jawaban yang diserahkan kepada tim penilai, memberikan penguatan 

untuk terus belajar di rumah, dan memberikan posttest. 

Selama proses pembelajaran, peneliti selaku pengajar juga didampingi 

oleh guru kelas untuk melakukan pengamatan. Pengamatan yang 

dilakukan adalah proses pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match. Adapun 

hasil pengamatan disajikan melalui table 4. 2  berikut ini: 

Tabel 4. 2 

Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Make A Match 

Model Pembelajaran Materi 
Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 
Kriteria 

Cooperative Learning 

tipe Make A Match 

Perubahan 

Kenampakan 

Bumi 

66 82.5% Baik 

Data hasil observasi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match dalam 

pembelajaran, dinilai dengan rumus di bawah ini (Depdiknas, 2003): 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54%  = kurang 

Dengan mengacu pada hasil observasi diketahui bahwa total perolehan 

skor adalah 66 atau 82.5% dari keseluruhan skor yaitu 80 atau 100%. 

Berdasarkan pada acuan kriteria nilai yang disebutkan di atas, maka 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe make a match berada pada kategori baik. 
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b. Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe NHT 

1) Pra Pembelajaran 

Hal-hal yang dilakukan pada pra pembelajaran adalah sebagai berikut: 

mengecek kerapian siswa, mengecek kelengkapan siswa dalam 

menyiapkan sumber belajar dan alat belajar, mengajak siswa untuk 

berdoa menurut agama dan keyakinannya, melakukan presensi untuk 

mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada hari itu, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan model pembelajaran cooperative learning tipe NHT dan 

memberikan pretest. 

2) Kegiatan Inti 

Setelah siswa mengerjakan dan mengumpulkan pretest, langkah berikut 

yang dilakukan dalam proses pembelajaran adalah menyampaikan secara 

garis besar materi pelajaran tentang Perubahan Kenampakan Bumi. 

Langkah berikut yang dilakukan dalam proses pembelajaran adalah 

membagi kelompok. Agar benar-benar terjadi heterogenitas anggota 

dalam kelompok, guru membantu dengan membagi siswa berdasarkan 

pertimbangan jenis kelamin, usia siswa dan prestasi belajar yang 

diperoleh sebelumnya. Siswa dalam kelas berjumlah 23 siswa, dan dibagi 

menjadi empat kelompok, dimana ada tiga kelompok yang 

beranggotakan 6 siswa, dan satu kelompok beranggotakan 5 siswa. 

Setelah dibagi dalam kelompok dengan pertimbangan heterogenitas tadi, 

berikutnya adalah memberikan nama pada masing-masing kelompok 

dengan memberikan angka pada masing-masing kelompok. Karena 

kelompok berjumlah empat, maka diberikan nama kelompok A, B, C, D; 

dimana anggota kelompok diberikan nama A1, A2, A3, A4, A5, A6; B1, 

B2, B3, B4, B5, B6 dan C1, C2, C3, C4, C5, C6; serta D1, D2, D3, D4, 

D5. Setelah pemberian nama kelompok dan nama masing-masing 

anggota kelompok berikutnya adalah memberikan soal terkait dengan 

materi perubahan kenampakan bumi untuk didiskusikan dalam 

kelompok. Selama proses diskusi, guru terlibat membantu setiap 
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kelompok dengan cara berkeliling kelas dan memberikan petunjuk 

tentang kemungkinan jawaban yang benar dari soal yang diajukan untuk 

didiskusikan. Setelah waktu yang ditetapkan untuk diskusi selesai, yaitu 

8 menit, guru menyerukan untuk berhenti, sekaligus memanggil salah 

satu nama anggota dari masing-masing kelompok, dimulai dari nomor 3 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing anggota 

kelompok mendapatkan waktu 5 menit untuk menjelaskan hasil 

diskusinya di depan anggota kelas yang lain. Demi menguji pemahaman 

setiap anggota kelompok,  anggota yang lain dipanggil untuk 

memberikan presentasi yang sama. Namun demikian, karena waktu yang 

terbatas, tidak semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan 

memberikan presentasi hasil diskusinya. Mengingat waktu yang terbatas, 

sementara ada langkah-langkah pembelajaran yang belum dilakukan, 

maka guru tidak sempat memberikan penghargaan baik kepada kelompok 

maupun kepada individu sebagai anggota kelompok. 

3) Kegiatan Akhir 

Berkenaan waktu pelajaran hampir selesai, maka guru menyimpulkan 

materi secara terburu-buru,  dan tidak mengajak siswa bersama-sama 

untuk mengambil kesimpulan, guru tidak lagi memberikan penguatan dan 

langsung memberikan posttest pada siswa. 

Sama seperti penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe 

make a match, selama proses pembelajaran, peneliti selaku pengajar juga 

didampingi oleh guru kelas untuk melakukan pengamatan. Pengamatan 

yang dilakukan adalah proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe NHT Adapun 

hasil pengamatan disajikan melalui tabel 4. 3  berikut ini: 
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Tabel 4. 3 

Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT 

Model 

Pembelajaran 
Materi 

Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 
Kriteria 

Cooperative 

Learning tipe NHT 

Perubahan 

Kenampakan 

Bumi 

45 56.25% Cukup Baik 

Dengan mengacu pada hasil observasi diketahui bahwa total perolehan 

skor adalah 45 atau 56.25% dari keseluruhan skor yaitu 80 atau 100%. 

Berdasarkan pada acuan kriteria nilai yang disebutkan di atas, maka 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe NHT berada pada kategori  cukup baik. 

 

4.2.2. Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

a. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar setelah diberikan 

perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Make A Match, perlu dilakukan distribusi frekuensi perolehan hasil belajar siswa 

SDN kelas 4 Dukuh 03 Salatiga. Untuk melihat distribusi frekuensi perlu 

dilakukan kategori dengan mengacu pada kategori dari SDN Dukuh 03 Salatiga 

sendiri. Acuan kategori perolehan nilai pada SD ini adalah sebagai berikut: 

kurang, hampir cukup, cukup, baik dan sangat baik. Agar mengetahui perolehan 

hasil belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, berada pada kategori apa, 

perlu dilakukan interval terlebih dahulu. Interval nilai siswa digunakan rumus 

yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi dengan banyaknya kategori 

yang ditetapkan dari sekolah (kurang, hampir cukup, cukup, baik dan sangat 

baik). 

         
                            

                  
 

         
     

 
 

            
Interval yang di dapatkan adalah 20, maka nilai terendah atau kurang 

berada pada interval 0 – 20, hampir cukup berada pada interval 21 – 40, cukup 
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berada pada interval 41 – 60, baik berada pada interval 61 – 80 dan sangat baik 

berada pada interval 81 – 100. Adapun perolehan hasil belajar siswa berdasarkan 

kategori dapat dilihat pada tabel 4. 4 berikut ini: 

Tabel 4. 4 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

No Interval Kategori 

Hasil Belajar 

Pretest Posttest 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 0 – 20 Kurang - - -  

2 21 – 40 Hampir cukup 5 25 -  

3 41 – 60 Cukup 13 65 2 10 

4 61 – 80 Baik 2 10 4 20 

5 81 – 100 Sangat baik - - 14 70 

                       Total 20 100 20 100 

Berdasarkan data pada tabel 4. 4, diketahui bahwa hasil belajar pretest 

pada siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai pada interval 0 – 20 atau pada kategori kurang. Siswa yang mendapatkan 

nilai pada interval 21 – 40 atau pada kategori hampir cukup adalah 5 siswa atau 

prosentasenya 25%. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 41 – 60 atau 

berada pada kategori cukup, berjumlah 13 siswa dengan prosentase 65 %; siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval 61 – 80 atau masuk pada kategori baik 

sebanyak 2 siswa dengan prosentase sebesar 10 %, dan tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval 81 – 100 atau yang berada pada kategori sangat 

baik. Dari hasil distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

pretest siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, sebagian berada pada kategori 

cukup. 

Hasil belajar posttest siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, berdasarkan 

pada tabel distribusi frekuensi di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval antara 0 – 40 atau yang berada pada kategori 

kurang dan hampir cukup. Sebanyak 4 siswa yang mendapatkan nilai pada 

interval 61 – 80 atau masuk pada kategori baik, dengan prosentase sebesar 20% 

dan sebanyak 14 siswa yang mendapatkan nilai pada interval 81 – 100 atau 

masuk pada kategori sangat baik dengan prosentase 70%.  

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

posttest pada kelompok eksperimen masuk dalam kategori sangat baik. 
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b. Rata-Rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Setelah dipaparkan distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas 4 SDN 

Dukuh 03 Salatiga, berikut ini akan dipaparkan rata-rata hasil belajar kelas 4 

SDN Dukuh 03 Salatiga, baik rata-rata hasil belajar pretest maupun posttest. 

Adapun hasilnya disajikan pada tabel 4. 5 berikut ini: 

Tabel 4. 5 

Rata-rata Hasil Belajar Eksperimen 

Rata-rata Hasil Belajar 
Perubahan 

Pretest Posttest 

56.10 82.25 26.15 

Dari tabel 4. 5, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar pretest adalah 56.10, 

kemudian rata-rata hasil belajar posttest yaitu 82.25. Itu berarti, setelah diberikan 

pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe make a 

match pada siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, terjadi kenaikan hasil belajar 

yaitu 30.33.  

 

4.2.3. Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

a. Distribusi Hasil Belajar Kelompok Kontrol.  

Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar setelah diberikan 

perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

NHT, perlu dilakukan distribusi frekuensi perolehan hasil belajar siswa SDN 

kelas 4 Dukuh 02 Salatiga. Untuk melihat distribusi frekuensi perlu dilakukan 

kategori dengan mengacu pada kategori dari SDN Dukuh 02 Salatiga sendiri. 

Acuan kategori perolehan nilai pada SD ini adalah sebagai berikut: kurang, 

hampir cukup, cukup, baik dan sangat baik. Agar mengetahui perolehan hasil 

belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, berada pada kategori apa, perlu 

dilakukan interval terlebih dahulu. Interval nilai siswa digunakan rumus yaitu 

skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi dengan banyaknya kategori yang 

ditetapkan dari sekolah (kurang, hampir cukup, cukup, baik dan sangat baik). 
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Interval yang di dapatkan adalah 20, maka nilai terendah atau kurang 

berada pada interval 0 – 20, hampir cukup berada pada interval 21 – 40, cukup 

berada pada interval 41 – 60, baik berada pada interval 61 – 80 dan sangat baik 

berada pada interval 81 – 100. Adapun perolehan hasil belajar siswa berdasarkan 

kategori dapat dilihat pada tabel 4. 6  berikut ini: 

Tabel 4. 6 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

No Interval Kategori 

Hasil Belajar 

Pretest Posttest 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 0 – 20 Kurang - - -  

2 21 – 40 Hampir cukup 5 22 1 4 

3 41 – 60 Cukup 12 52 7 30 

4 61 – 80 Baik 6 26 13 57 

5 81 – 100 Sangat baik - - 2 9 

                Total 23 100 23 100 

Berdasarkan data pada tabel 4. 6, diketahui bahwa hasil belajar pretest 

pada siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai pada interval 0 – 20 atau pada kategori kurang. Siswa yang mendapatkan 

nilai pada interval 21 – 40 atau pada kategori hampir cukup adalah 5 siswa atau 

prosentasenya 22 %. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 41 – 60 atau 

berada pada kategori cukup, berjumlah 12 siswa dengan prosentase 52 %; siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval 61 – 80 atau masuk pada kategori baik 

sebanyak 6 siswa dengan prosentase sebesar 26 %, dan tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval 81 – 100 atau yang berada pada kategori sangat 

baik. Dari hasil distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

pretest siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, berada pada kategori cukup. 

Hasil belajar posttest siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, berdasarkan 

pada tabel distribusi frekuensi di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval antara 0 – 20 atau yang berada pada kategori 

kurang. Ada 1 siswa yang mendapatkan nilai pada interval antara 21 – 40, atau 

berada pada kategori hampir cukup, dengan prosentase 4 %. Sebanyak 7 siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval 41 – 60 atau masuk pada kategori cukup, 

dengan prosentase sebesar 30 % dan sebanyak 13 siswa yang mendapatkan nilai 

pada interval 61 – 80 atau masuk pada kategori baik dengan prosentase 57 %, 
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sebanyak 2 siswa yang mendapatkan nilai pada interval 81 – 100 atau masuk pada 

kategori sangat baik dengan prosentase 9 %. 

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

posttest pada kelompok eksperimen masuk dalam kategori  baik. 

b. Rata-Rata Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Setelah dipaparkan distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas 4 SDN 

Dukuh 02 Salatiga, berikut ini akan dipaparkan rata-rata hasil belajar kelas 4 

SDN Dukuh 02 Salatiga, baik rata-rata hasil belajar pretest maupun posttest. 

Adapun hasilnya disajikan pada tabel 4. 7  berikut ini: 

Tabel 4. 7 

Rata-rata Hasil Belajar Siswa Kelompok Kontrol 
Rata-rata Hasil Belajar 

Perubahan 
Pretest Posttest 

66.35 71.76 5.41 

Dari tabel 4. 7, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar pretest adalah 66.35, 

kemudian rata-rata hasil belajar posttest yaitu 71.76. Itu berarti, setelah diberikan 

pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe NHT pada 

siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, terjadi kenaikan hasil belajar yaitu 5.41. 

 

4.2.4. Perbandingan Rata-Rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Untuk mengetahui bahwa model pembelajaran cooperative learning tipe 

make a match berpengaruh atau tidak dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA materi perubahan kenampakaan permukaan bumi, 

berikut dilakukan perbandingan rata-rata hasil belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 

03 Salatiga sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 

sebagai kelompok kontrol. Adapun hasil perbandingannya dapat dilihat pada 

tabel 4. 8 yang disajikan di bawah ini: 

Tabel 4. 8 

Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 
Rata-rata Hasil Belajar 

Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Perubahan Pretest Posttest Perubahan 

56.17 82.25 26.15 66.35 71.76 5.41 
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 Berdasarkan tabel 4. 8, dapat diketahui bahwa perubahan perolehan rata-rata 

hasil belajar pada kelompok eksperimen setelah diberikan pembelajaran dengan 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match adalah 30.33, 

sedangkan perubahan perolehan rata-rata hasil belajar pada kelompok kontrol 

setelah diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning 

tipe NHT adalah 5.41. Berdasarkan perbedaan hasil rata-rata belajar siswa ini, 

dapat disimpulkan bahwa dengan demikian model pembelajaran dengan model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match, berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga, pada mata 

pelajaran IPA materi Perubahan Kenampakan Bumi. 

 

4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dibantu dengan alat bantu SPSS 18.0 for Windows. 

Pengujian normalitas dengan menggunakan teknik one sample Kolmogorov 

Smirnov Z. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut Analyze – 

nonparametric test – one sample kolmogorov Smirnov.  Adapun hasil 

pengujiannya dipaparkan melalui tabel 4. 9 berikut ini: 

Tabel 4. 9 

Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 MakeAMatch NHT 

N 20 23 

Normal Parameters
a,b

 Mean 73.68 63.95 

Std. Deviation 12.566 14.101 

Most Extreme Differences Absolute .142 .214 

Positive .142 .102 

Negative -.113 -.214 

Kolmogorov-Smirnov Z .617 .933 

Asymp. Sig. (2-tailed) .841 .349 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan tabel 4. 9, diketahui bahwa signifikansi 2 tailed pada 

kelompok eksperimen yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match adalah 0.841 atau lebih besar dari 0.05 dan signifikansi 2 tailed 

pada kelompok kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT adalah 0.349 atau lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka dikatakan data hasil belajar dari kedua kelompok tersebut, berdistribusi 

normal. 

 

4.3.2. Uji Homogenitas Data  

Langkah berikut yang dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis adalah 

melakukan uji homogenitas. Jika varian sama, maka uji t menggunakan Equal 

Variance Assumed, dan jika varian berbeda, menggunakan Equal Variance Not 

Assumed (Priyatno, 2009: 76). Uji homogenitas data hasil belajar siswa kelas 4 

baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, digunakan dengan 

alat bantu SPSS 18.0 for windows yaitu dengan menggunakan Levene’s test. 

Sebelum melakukan uji homogenitas, perlu dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1) Ho: Kelompok data hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol memiliki varian yang sama. 

2) Ha: Kelompok data hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol memiliki varian yang berbeda.  

Adapun kriteria pengujiannya berdasarkan pada signifikansi, yaitu: 

1) Jika signifikansi > 0.05 maka Ho diterima. 

2) Jika signifikansi < 0.05, maka Ha ditolak. 

Hasil pengujian homogenitas dapat dilihat pada tabel 4. 10 di bawah ini: 
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Tabel 4. 10 

Uji Homogenitas Data 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

HasilBelajar Equal variances 

assumed 

.062 .804 

Equal variances 

not assumed 
  

Berdasarkan tabel 4. 10, diketahui bahwa signifikansi F adalah 0.804  atau 

lebih besar dari 0.05. Dari hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa Ho yang 

menyatakan  bahwa hasil belajar antara kelompok eksperimen maupun pada 

kelompok kontrol memiliki variansi atau homogenitas yang sama diterima. Oleh 

karena itu, uji t (independet samples test) menggunakan equal variance assumed.  

. 

4.3.3. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah dengan membandingkan 

hasil belajar pada kelompok eksperimen yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dan kelompok kontrol yang 

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, untuk melihat 

perbedaan hasil belajar pada kedua kelompok ini, sekaligus melihat apakah model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match memberikan pengaruh pada hasil 

belajar. Untuk melakukan uji hipotesis, digunakan Independent sampel test, untuk 

melihat ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran cooperative 

learning tipe Make A Match dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sebelum 

melakukan uji t, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1) HO : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe make a match dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 Sekolah Dasar Dukuh 03 Salatiga. 

2) H1  : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe make a match dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 

Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03 Salatiga. 



43 

 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut, (Priyatno, 2009: 77): 

1) Jika t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima 

2) Jika t tabel < t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4. 11 berikut ini: 

Tabel 4. 11 

Uji Hipotesis Penelitian 
Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

HasilBelajar Equal variances 

assumed 

2.011 40 .034 9.336 4.261 .724 17.949 

Equal variances 

not assumed 

2.224 39.9

26 

.032 9.336 4.199 .850 17.823 

Berdasarkan tabel 4. 11 diketahui bahwa thitung (equal variances assumed) 

adalah 2.011.  

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0.05 : 2 = 0.025 

(uji dua sisi) dengan derajat kebebasaan (df) = n-2 atau 42-2 = 40. Hasil yang 

diperoleh untuk t tabel dengan df  = 40 adalah 2.021 (lihat lampiran t tabel). 

Karena nilai t hitung < dari t tabel (2.011 < 2.021) dan signifikansi < 0.05 (0.034 

< 0.05), maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03 

Salatiga. 

. 

4.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa nilai t hitung < dari t 

tabel (2.011 < 2.021) dan signifikansi < 0.05 (0.034 < 0.05). Berdasarkan hasil 

penghitungan yang diacu dari tabel tersebut, maka dengan hasil ini dapat 

dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan: tidak terdapat pengaruh penerapan 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match dalam 
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meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar Dukuh 03 Salatiga, 

ditolak; sementara hipotesis penelitian (hipotesis alternatif) yang menyatakan 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make 

a match dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar 

Negeri Dukuh 03 Salatiga, diterima. 

Selain hasil analisis dengan uji perbedaan menggunakan independent 

sample test di atas, dilihat berdasarkan perubahan rata-rata hasil belajar baik pada 

kelompok eksperimen maupun perubahan rata-rata hasil belajar pada kelompok 

kontrol, memberikan penguatan bahwa model belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match, terbukti efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN dukuh 03 Salatiga. Hal 

ini dibuktikan dengan rata-rata perubahan hasil belajar setelah diberikan 

pembelajaran dengan model pembelajaran coopeartive learning tipe make a 

match, nilai rata-rata siswa meningkat  dari 56.17 pada pretest menjadi 82.25 

pada posttest atau meningkat sebesar 26.15. 

Peningkatan hasil belajar ini, tentu sesuai dengan dasar dan tujuan 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match, dimana siswa 

dikondisikan untuk belajar dalam suasana aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Selain itu, peningkatan hasil belajar siswa juga dimungkinkan 

terjadi karena siswa diberikan kesempatan untuk saling belajar bersama dengan 

rekan sekelasnya. Dalam situasi semacam itu, secara psikologis, siswa menjadi 

lebih terbuka untuk menyerap pelajaran yang diberikan. Siswa dikondisikan 

untuk lepas dari ketakutan, baik terhadap materi pelajaran maupun terhadap guru 

yang memberikan pelajaran. Akibatnya, dalam suasana semacam itu siswa lebih 

mudah menyerap pembelajaran dan berkontribusi pada hasil belajar yang 

diperoleh. 

Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT, belum dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam pembelajaran IPA disebabkan oleh kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. Pertama, dominasi anggota kelompok yang 

pandai dalam diskusi untuk menemukan jawaban yang benar, sehingga tampak 
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bahwa jawaban dipaksakan sebagai jawaban benar. Kedua, guru kurang dalam 

melakukan pengawasan serta mengkoordinir jalannya diskusi, sehingga keaktifan 

dari tiap-tiap anggota kelompok belum tampak. Ketiga, model pembelajaran 

cooperative learning tipe NHT merupakan model pembelajaran yang baru 

diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, sehingga guru tampak menjadi kaku 

dalam menjelaskan langkah-langkah serta menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran tersebut. Jadi, pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT belum dapat memberikan hasil yang 

signifikan dalam memberikan pengaruh pada hasil belajar IPA, bukan karena 

hakikat model pembelajaran cooperative learning tipe NHT itu sendiri, namun 

lebih kepada teknis operasional pelaksanaan pembelajaran yang masih perlu 

diperbaiki. 

 


