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BAB 4

HASIL PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 4 semester II SD Negeri

Candigaron 01 berjumlah 23 siswa sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri

Jubelan 01 berjumlah 20 siswa sebagai kelas kontrol. Kedua SD ini terletak di

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Latar belakang sosial dari kedua SD ini mayoritas sama yaitu dari keluarga

petani dan pedagang karena daerah pemukimannya terletak di daerah pegunungan.

Letak kedua SD ini berada jauh dari jalan raya sehingga tingkat kebisingan relatif

kecil.

Alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SD Negeri

Candigaron 01 dan Jubelan 01 adalah bahwa penelitian dengan topik Pengaruh

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) Dengan

Berbantuan Media Puzzle Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri

Candigaron 01 Tahun Pelajaran 2012/2013. Selain itu hasil nilai UTS mata

pelajaran IPA di kedua sekolah relatif sama.

1.2 Hasil Penelitian

1.2.1 Analisis Tahap Awal

a.   Tahap Deskripsi Data

Penelitian ini di dalamnya terdapat hasil pretes pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Deskripsi masing – masing data dijelaskan dalam uraian berikut.

Pretes atau tes awal pada kelompok eksperimen dilakukan pada tanggal 25

Maret 2013 pukul 08.05. Sedangkan pretest atau tes awal pada kelompok

kontrol dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 08.25. Pretest atau tes

awal dilakukan untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
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1. Data Pretes Kelas Eksperimen

Distribusi frekuensi skor pretest kelompok eksperimen adalah sebagai berikut.

Tabel 12
Distribusi Frekuensi Skor Pretes Kelas Eksperimen

Skor Frekuensi Presentase

40 2 8.7

50 6 26.1

55 3 13.0

60 4 17.4

65 4 17.4

75 3 13.0

80 1 4.3

Jumlah 23 100.0

Tabel 13
Deskriptif Statistik Skor Pretes Kelas Eksperimen

N Minimum Maksimum Rata - Rata

Pretest Eksperimen 23 40 80 58.70

Berdasarkan statistik deskriptif dengan bantuan komputer SPSS 18 for

windows, hasil pretest kelompok eksperimen didapatkan skor terendah 40,

skor tertinggi 80, dan skor rata – rata 58,70. Dari data frekuensi dibuat grafik

seperti Gambar 4 berikut. Hasil analisis statistic deskriptif selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran 3.
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Gambar 4 Grafik Batang skor Pretes Kelompok Eksperimen

1. Data Pretest Kelas Kontrol

Distribusi frekuensi skor pretest kelompok kontrol adalah sebagai berikut.

Tabel 14
Distribusi Frekuensi Skor Pretes Kelas Kontrol

Skor Frekuensi Presentase

40 1 5.0

45 2 10.0

50 5 25.0

55 2 10.0

60 5 25.0

65 2 10.0

75 2 10.0

80 1 5.0

Jumlah 20 100.0
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Tabel 15
Deskriptif Statistik Skor Pretes Kelas Kontrol

N Minimum Maksimum Rata – Rata

Pretest Eksperimen 20 40 80 57.50

Berdasarkan statistik deskriptif dengan bantuan komputer SPSS 18 for windows,

hasil pretest kelompok kontrol didapatkan skor terendah 40, skor tertinggi 80, dan

skor rata – rata 57,50. Dari data frekuensi dibuat grafik seperti Gambar 5 berikut.

Hasil analisis statistic deskriptif selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Gambar 5 Grafik Batang skor Pretes Kelompok Kontrol

Berdasarkan hasil deskripsi data, diketahui bahwa rata – rata siswa kelompok

eksperimen 58,70 dan kelompok kontrol 57,25. Jadi antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kemampuan awal yang sama.
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b. Tahap Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data

yang akan dianalisis.

Tabel 16
Hasil Uji Normalitas Data Pretest

Kel. Data Kolmogorov-Smirnova P Ket.

Eksperimen 0,20 P>0,05 Normal

Kontrol 0,20 P>0,05 Normal

Berdasarkan pada tabel 16, terlihat bahwa data baik kelompok eksperimen

maupun kelompok kontrol mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari nilai

alpha yang ditetapkan yaitu 5% (0,05). Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% data

populasi kelompok eksperimen berdistribusi normal. Hasil uji normalitas

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

c. Tahap Uji Homogenitas

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen

dengan kelas kontrol mempunyai varian yang sama atau tidak, yang dilakukan

dengan Levene fasilitas SPSS versi 18.0 for windows.

Tabel 17
Hasil Uji Homogenitas Pretes

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.018 1 41 .895

Dari output pada Test Homogeneity of Variance, kehomogenan data dilihat dari

kolom sig. karena skor kelas eksperimen dan kontrol mempunyai nilai signifikan

lebih besar dari alpha yang ditetapkan yaitu 5% (0,05), 0,895>0,05 maka Ho

diterima. Artinya data skor nilai kelas eksperimen dan kontrol adalah homogen.

1.2.2 Analisis Tahap Akhir

a. Tahap Deskripsi Data
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Penelitian ini di dalamnya terdapat hasil postes pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Deskripsi masing – masing data dijelaskan dalam uraian berikut.

Data hasil belajar IPA diambil dari hasil pelaksanaan postes pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Postes pada kelas eksperimen dilakukan pada

tanggal 30 Maret 2013 pukul 08.45. Sedangkan postes pada kelas kontrol

dilakukan pada tanggal 02 April 2013 pukul 09.00. Postes dilakukan untuk

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle, bila rata – rata hasil

posttest kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol maka

disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media puzzle efektif.

1. Data Postes Kelas Eksperimen

Distribusi frekuensi skor postest kelompok eksperimen adalah sebagai berikut.

Tabel 18
Distribusi Frekuensi Skor Postes Kelas Eksperimen

Skor Frekuensi Peresentase

70 1 4.3

75 3 13.0

80 5 21.7

85 5 21.7

90 5 21.7

95 2 8.7

100 2 8.7

Jumlah 23 100.0

Tabel 19
Deskriptif Statistik Skor Postes Kelas Eksperimen
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N Minimum Maksimum Rata - Rata

Pretest Eksperimen 23 70 100 85,22

Berdasarkan statistik deskriptif dengan bantuan komputer SPSS 18 for

windows, hasil postest kelompok eksperimen didapatkan skor terendah 70,

skor tertinggi 100, dan skor rata – rata 85,22. Dari data frekuensi dibuat grafik

seperti Gambar 6 berikut. Hasil analisis statistic deskriptif selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran 5.

Gambar 6 Grafik Batang Skor Postes Kelompok Eksperimen

2. Data Postes Kelas Kontrol

Distribusi frekuensi skor postest kelompok kontrol adalah sebagai berikut.
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Tabel 20
Distribusi Frekuensi Skor Postes Kelas Kontrol

Skor Frekuensi Presentase

60 1 5.0

65 1 5.0

70 6 30.0

75 4 20.0

80 4 20.0

85 2 10.0

90 2 10.0

Jumlah 20 100.0

Tabel 21
Deskriptif Statistik Skor Postes Kelas Kontrol

N Minimum Maksimum Rata - Rata

Pretest Eksperimen 20 60 90 75,75

Berdasarkan statistik deskriptif dengan bantuan komputer SPSS 18 for

windows, hasil postest kelompok eksperimen didapatkan skor terendah 60,

skor tertinggi 90, dan skor rata – rata 75,75. Dari data frekuensi dibuat grafik

seperti Gambar 7 berikut. Hasil analisis statistic deskriptif selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran 5.
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Gambar 7 Grafik Batang Skor Postest Kelompok Kontrol

Berdasarkan hasil deskripsi data, diketahui bahwa rata – rata siswa

kelompok eksperimen 85,22 dan kelompok kontrol 75,75. Jadi antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki hasil belajar yang berbeda. Kelompok

eksperimen yang hasil pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle

memiliki rata – rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok

kontrol yang menggunakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle.

Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle berpengaruh terhadap hasil

belajar IPA siswa SD. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 5.
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4.2.2.2 Tahap Uji Prasarat Analisis

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengukur soal posttest hasil belajar IPA pada

kedua kelompok.

Tabel 22
Hasil Uji Normalitas Data Postest

Kel. Data Kolmogorov-Smirnova P Ket.

Eksperimen 0,200 P>0,05 Normal

Kontrol 0,164 P>0,05 Normal

Berdasarkan tabel 22, terlihat bahwa data postes mempunyai nilai signifikansi

lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 5% (0,05). Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% data populasi kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Hasil uji normalitas

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.

b. Uji Homogenitas Data

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan

kelas kontrol mempunyai varian yang sama atau tidak, yang dilakukan dengan

menggunakan Levene fasilitas SPSS versi 18.0 for windows.

Tabel 23
Hasil Uji Homogenitas Postest

Postes

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.001 1 41 .973

Berdasarkan output pada Test Homogeneity of Variance, kehomogenan data

dilihat dari kolom sig. karena skor posttest mempunyai nilai signifikan (0,973)

lebih besar dari alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian

disimpulkan data skor posttest adalah homogen. Hasil uji homogenitas

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.

c. Tahap Pengujian Hipotesis
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Pengujian terhadap perbedaan pengaruh dari model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle dan

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa

berbantuan media puzzle dengan menggunakan uji t. pengambilan keputusan

dan penarikan kesimpulan terhadap uji hipotesis dilakukan dengan uji t pada

taraf signifikansi 5%. Secara lengkap hasil uji t dan rata – rata hasil belajar

pada tiap kelompok penelitian disajikan pada lampiran. Hasil analisis tersebut

disajikan dalam tabel 24 berikut.

Tabel 24
Rata – Rata Hasil Postest

Faktor N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Postes Eksperimen 23 85.2174 8.04508 1.67752

Kontrol 20 75.7500 7.99260 1.78720

Tabel 25
Hasil Analisis Uji t

Berdasarkan tabel 24 dan 25 di atas terlihat hasil F hitung levene test

sebesar   0,001 dengan probalitas 0,973 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa

Independent Samples Test

Levene's

Test for

Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig.

(2-

tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Postes Equal

variances

assumed

.001 .973 3.861 41 .000 9.46739 2.45230 4.51488 14.41991

Equal

variances not

assumed

3.862 40.247 .000 9.46739 2.45115 4.51438 14.42040
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kedua populasi memiliki variance sama atau dengan kata lain kedua kelas

homogen. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai t adalah 3,861 dengan probabilitas

signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan untuk pembelajaran kooperatif tipe Team game Tournament (TGT)

dengan berbantuan media puzzle dan pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle. Perbedaan rata – ratanya

berkisar antara 4,51 sampai 14,42 dengan perbedaan rata – rata 9,47.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka analisis hipotesisnya

adalah :

1. Ho : Hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

berbantuan media puzzle tidak lebih baik dibandingkan dengan siswa

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team

Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle.

Ha : Hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

berbantuan media puzzle lebih baik dibandingkan dengan siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle.

Berdasarkan analisis uji hipotesis, sig (2 tailed) (0,000) < α (0,05),

sehingga Ho ditolak. Keputusannya berarti Ho ditolak dan hipotesis yang

menyatakan “Hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

berbantuan media puzzle lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) tanpa berbantuan media puzzle” diterima.

Hal ini diperkuat dengan informasi pemaparan rata – rata nilai hasil belajar

IPA siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata – rata untuk kelas

eksperimen yaitu sebesar 85,22 dan rata – rata kelompok kontrol yaitu sebesar

75,75.

2. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan
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media puzzle terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Candigaron

01 tahun pelajaran 2012/2013..

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe

Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Candigaron 01 tahun

pelajaran 2012/2013.

Berdasarkan analisis uji hipotesis, sig (2 tailed) (0,000) < α (0,05),

sehingga Ho ditolak. Keputusannya berarti Ho ditolak dan hipotesis yang

menyatakan “Ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media

puzzle terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Candigaron 01 tahun

pelajaran 2012/2013” diterima.

Hal ini diperkuat dengan informasi pemaparan rata – rata nilai hasil belajar

IPA siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata – rata untuk kelas

eksperimen yaitu sebesar 85,22 dan rata – rata kelompok kontrol yaitu sebesar

75,75.

1.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan pembahasan terhadap hasil – hasil penelitian

yaitu hasil perhitungan uji t di dapat F hitung levene test sebesar 0,001 dengan

probalitas 0,973 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki

variance sama atau dengan kata lain kedua kelas homogen. Dari tabel di atas

terlihat bahwa nilai t adalah 3,861 dengan probabilitas signifikan 0,000 < 0,05.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa Ho ditolak dan

hipotesis yang menyatakan “Hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media puzzle lebih baik dibandingkan dengan siswa

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle dan ada pengaruh yang

signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament
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(TGT) dengan berbantuan media puzzle terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4

SD Candigaron 01 tahun pelajaran 2012/2013” diterima.

Hal ini diperkuat dengan informasi yang memaparkan nilai rata – rata hasil

belajar IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata – rata untuk kelompok

eksperimen yaitu sebesar 85,22 dan rata – rata kelompok kontrol yaitu sebesar

75,75 berarti rata – rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan

media puzzle dan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle berbeda.

Hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle lebih baik

daripada hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle.

Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle

terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD.

Terjadinya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol ini salah satunya disebabkan adanya penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle

pada kelompok eksperimen. Darri lembar observasi siswa terlihat bahwa

pembelajaran pada kelas eksperimen mendorong siswa untuk lebih aktif dan

antusias bekerja sama dalam kelompoknya. Pembelajaran yang dilakukan juga

mengajari siswa untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk

dapat menyelesaikaan tugas dengan benar dan tepat. Dengan bantuan media

puzzle siswa akan merasa senang dan tertarik dalam mengikuti pelajaran.

Penggunaan media ini kan mengajak siswa untuk berpikir kreatif, bagaimana

menyusun potongan – potongan puzzle sehingga membentuk suatu gambar yang

utuh dan menjelaskan mengenai gambar tersebut.  Hal ini dapat berdampak positif

terhadap hasil belajar siswa, sebab  dalam model pembelajaran kooperatif tipe

Team game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle siswa yang

lemah mendapat bantuan dari teman sekelompoknya yang lebih pandai untuk

memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Selain itu, model pembelajaran ini
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akan membuat siswa merasa senang dan tertarik mengikuti pelajaran karena

adanya permainan turnamen akademik dengan menggunakan media puzzle.

Walaupun turnamenya dimainkan oleh kelompok, namun ada persaingan

tersendiri antar individu sehingga dapat memunculkan motivasi belajar pada siswa

dan pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajarnya.


