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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode eksperimen untuk 

membandingkan akibat dari suatu perlakuan. Tindakan yang dilakukan pada kelas 

kontrol yaitu menggunakan metode konvensional dan kelas eksperimen 

menggunakan alat peraga geometri bangun ruang. Alat peraga yang digunakan 

merupakan alat peraga bangun ruang yang dibuat oleh peneliti yang selanjutnya 

dijadikan sebagai penelitian.

4.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian kelompok 

homogen atau tidak. Jika varian sama atau homogen, ini yang harusnya terjadi, 

maka dikatakan ada homogenitas.

Tabel 4.1

Hasil Uji Homogenitas Kelompok Kontrol Dan Eksperimen

Independent Samples Test

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Differe
nce

Std. 
Error 
Differe
nce

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower Upper

Nila
i

Equal 
variances 
assumed

.009 .923 .568 38 .573 1.28788 2.26674
-
3.30089

5.87665

Equal 
variances not 
assumed

.560
33.9
93

.579 1.28788 2.29943
-
3.38515

5.96091
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Data populasi homogen jka signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak, berarti data 

populasi tidak homogen. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS dalam 

tabel tersebut, besarnya signifikansi 0,923 > 0,05, maka Ho diterima dan data 

yang diperoleh bersifat homogen.

Dalam penelitian ini sebelum dilakukan uji homogenitas terhadap 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen di SDN Badran 01, telah 

dilakukan uji validitas instrumen, uji reliabilitas dan analisis taraf kesukaran 

item instrumen yang diuji cobakan di SDN Dadapayam 02 Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. 

4.2.1 Uji Validitas

Menurut Sugiono (2007:348) hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada 

obyek yang diteliti. Untuk mengetahui validitas instrumen, maka instrumen 

terlebih dahulu diuji cobakan dikelas uji coba yaitu pada 24 siswa kelas V dengan 

jumlah 25 soal pilihan ganda di SDN Dadapayam 02, Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang. Untuk melihat hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

dalam lampiran 1. Untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak, nilai 

koefisien korelasinya sebagai berikut:

0,81 – 1,00 = validitas sempurna

0,61 – 0,80 = validitas tinggi

0,41 – 0,60 = validitas sedang

0,21 – 0,40 = validitas rendah

0,0 0– 0,20 = dianggap tidak ada validitas

Tabel 4.2

Hasil Validitas Instrumen Homogenitas

Bentuk 

instrumen
Valid Tidak valid Jumlah soal

Pilihan ganda 2,4,5,7,8,9,10

11,12,13,15,16

18,19,20,21,22

1,3,6,14,17 25
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23,24,25

4.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Susan Stainback 1988, (Sugiono 2010:364) menyatakan reliabilitas 

berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Hasil penelitian yang 

reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha, besarnya koefisien Alpha merupakan tolok ukur dari 

tingkat reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas ini menggunakan 

program SPSS:16.00. Untuk menentukan koefisien reliabilitas menggunakan 

kriteria sebagai berikut :

α  > 0,9 : reliabilitas memuaskan

0,8<    ≤ 0,9 : reliabilitas bagus

0,7<    ≤ 0,8 : dapat diterima

α≤ 0,7 : tidak dapat diterima

Untuk menguji reliabilitas instrumen, sama seperti menguji validitas. 

Penulis menggunakan hasil nilai siswa pada kelas uji coba yaitu SDN Dadapayam 

02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Hasil uji reliabilitas instrumen 

homogenitas yaitu koefisien reliabilitasnya (α) 0,811 (reliabel). Untuk hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1. 

4.2.3 Analisis Taraf Kesukaran Item

Uji tingkat kesukaran soal dilakukan guna mengetahui tingkat soal 

termasuk dalam kategori soal yang sukar, sedang, atau mudah. Butir soal yang 

banyak dikerjakan dengan benar oleh siswa termasuk butir soal yang mudah dan 

soal yang sulit adalah soal yang dikerjakan dengan benar oleh beberapa siswa. 

Untuk dapat melihat hasil perhitungan selengkapnya uji taraf kesukaran item 

dapat dilihat dalam lampiran 2. Berikut hasil akhir uji taraf kesukaran item 

instrumen dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.3

Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal Homogenitas

Soal pilihan ganda

mudah sedang sukar Jumlah soal

2,6,21 1,3,4,5,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,

20,22,23,24,25

25

4.3 Proses Pembelajaran

4.3.1 Pre Tes

Pre tes adalah tes yang diberikan sebelum proses pembelajaran. Pre tes 

bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang materi yang akan 

diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Soal pre tes yang diberikan kepada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ada 16 butir soal pilihan ganda.

Berikut ini adalah tabel deskripsi statistik untuk nilai pre tes kelas kontrol dan 

kelas eksperimen.

Tabel 4.4

Tabel Deskripsi Statistik Pre Tes Kedua Kelas

Kelas kontrol Kelas eksperimen

Nilai min 50 50
Nilai max 75 80

Rata – Rata 60,68 59,16
Standar 
Deviasi

7,12 8,61

Rata-rata nilai pre tes pada kelompok kontrol adalah 60,682 dan rata-rata 

nilai pada kelompok eksperimen adalah 59,16667. Nilai Minimal dari kedua 

kelas sama tetapi nilai maksimal dari kedua kelas berbeda. Nilai dari kedua 

kelompok menunjukkan bahwa rata-rata nilai pre tes kelompok kontrol lebih 
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tinggi dari kelompok eksperimen. Untuk melihat hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat dalam lampiran 7.

4.3.2 Pos Tes

Pos tes adalah tes yang diberikan setelah dilaksanakan proses 

pembelajaran. Pos tes bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi 

siswa. Tes ini berisi soal yang sama dengan soal pre tes. Pos tes dilakukan 

setelah kelompok kontrol mengikuti pembelajaran menggunakan metode 

konvensional dan kelompok eksperimen menggunakan alat peraga geometri 

bangun ruang. Berikut ini adalah tabel deskripsi statistik untuk nilai pos tes kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.

Tabel 4.5

Tabel Deskripsi Statistik Pos Tes Kedua Kelas

Kelas kontrol Kelas eksperimen

Nilai min 50 65
Nilai max 80 90

Rata – Rata 62,72 77,22
Standar Deviasi 8,41 7,90

Rata-rata nilai pos tes pada kelompok kontrol adalah 62,7273 dan rata-rata 

nilai pada kelompok eksperimen adalah 77,22222. Nilai dari kedua kelompok 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pos tes kelompok eksperimen lebih tinggi 

dari kelompok kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alat 

peraga geometri bangun ruang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Untuk 

melihat hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 8.
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4.4 Uji Normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Pos Tes

Kelompok Kontrol Dan Eksperimen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Kontrol Eksperimen

N 22 18

Normal Parametersa Mean 62.7273 77.2222

Std. Deviation 8.41304 7.90053

Most Extreme 
Differences

Absolute .184 .153

Positive .184 .153

Negative -.170 -.137

Kolmogorov-Smirnov Z .865 .649

Asymp. Sig. (2-tailed) .443 .793

a. Test distribution is Normal.

Dari uji normalitas hasil belajar post tes kelompok kontrol dan eksperimen 

didapat hasil sebagai berikut :
1. Nilai pos tes kelompok kontrol dengan teknik one sample kolmogorov-

smirnov test. Dari tabel diatas nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dengan taraf 

signifikansi 0,443. Jika nilai dari Asymp.Sig. (2-tailed) > nilai taraf 

signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 

0,443 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pos tes kelompok 

kontrol berdistribusi normal.

2. Nilai pos tes kelompok eksperimen dengan teknik one sample 

kolmogorov-smirnov test. Dari tabel diatas nilai Asymp.Sig. (2-tailed) 

dengan taraf signifikansi 0,793. Jika nilai dari Asymp.Sig. (2-tailed) > 

nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai Asymp.Sig. (2-

tailed) adalah 0,793 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pos tes 

kelompok eksperimen berdistribusi normal.



31

4.5 Uji Hipotesis dengan Uji Perbedaan Dua rerata

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata (mean) antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen secara signifikan antara dua populasi dengan melihat rata-

rata dua sampelnya, adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata nilai kelompok eksperimen = Rata-rata nilai kelompok kontrol.

Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh rerata hasil belajar siswa yang 

menggunakan alat peraga geometri bangun ruang.

Ha :   Nilai rata-rata eksperimen > Nilai rata-rata kontrol.

Artinya bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap rerata hasil 

belajar siswa yang menggunakan alat peraga geometri bangun ruang.

Tabel 4.7

Uji Perbedaan Nilai Pos Tes Kelompok Kontrol Dan Kelompok 

Eksperimen

Independent Samples Test

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Differe
nce

Std. 
Error 
Differe
nce

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower Upper

Nil
ai

Equal 
variances 
assumed

.237 .629
-
5.57
0

38 .000
-
14.4949
5

2.60223
-
19.7628
9

-
9.22701

Equal 
variances not 
assumed

-
5.60
6

37.2
33

.000
-
14.4949
5

2.58552
-
19.7326
1

-
9.25729

Dari hasil analisis uji beda bahwa pada tabel independent samples Test pada 

t-test for Equality of Means nilai sig. (2 tailed) 0,000 < 0,05 berarti sangat 
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signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dari data 

tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen sehingga terdapat pengaruh penggunaan alat peraga 

geometri bangun ruang terhadap hasil belajar. Dengan nilai rata-rata kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol lebih besar kelompok eksperimen.

4.6 Pembahasan

Hasil analisis persyaratan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah 

homogen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,923 > 0,05, maka 

didapat kesimpulan bahwa kedua varian tersebut (kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen) homogen, sehingga kelompok tersebut dapat dilakukan 

penelitian. Rata-rata nilai pre tes pada kelompok kontrol adalah 60,682 dan rata-

rata nilai pada kelompok eksperimen adalah 59,54545. Nilai dari kedua kelompok 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pre tes kelompok kontrol lebih tinggi dari 

kelompok eksperimen. Rata-rata nilai pos tes kelompok kontrol 62,7273 

sedangkan rata-rata nilai tes kelompok eksperimen 77,2222. Nilai dari kedua 

kelompok menunjukkan bahwa rata-rata nilai pos tes kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari kelompok kontrol. Untuk hasil uji beda nilai pos tes kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen, pada tabel terlihat nilai sig (2-tailed) 0,000 berarti 

sangat signifikan. 

Dari data hasil penelitian terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai pos tes pada 

siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dalam pembelajaran yang 

dilakukan pada kelompok eksperimen dengan menggunakan alat peraga geometri 

bangun ruang dalam pembelajaran matematika dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap siswa. Hal ini ditunjukkan yaitu seluruh siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlibat langsung dalam pembelajaran 

karena siswa dapat menggunakan alat peraga geometri bangun ruang dalam 

memahami konsep yang disampaikan oleh guru. Konsep yang disampaikan guru 

lebih konkret dan jelas dengan bantuan alat peraga geometri bangun ruang 

sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari. 
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Dari hasil penelitian di kelas IV SD Negeri Badran 01 mengindikasikan 

bahwa alat peraga geometri bangun ruang yang digunakan dalam menyampaikan 

materi pelajaran matematika pokok bahasan geometri berpengaruh positif 

terhadap pembelajaran yaitu pembelajaran lebih menarik, siswa lebih aktif, materi 

pelajaran tersajikan lebih konkret dan jelas, siswa lebih mudah dalam memahami 

materi pelajaran dan akan berpengaruh pada hasil belajar siswa sehingga hasil 

belajar siswa dapat tercapai secara maksimal.


