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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Instrumen Penelitian

4.1.1 Uji Validitas

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan terhadap 31 siswa di SD 

Bantal 01 Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, untuk soal evaluasi sebanyak 

50 soal, diperoleh 26 soal valid dan 24 soal tidak valid. Dengan ketentuan 

Corrected Item-Total Correlation kurang dari 0,3  tidak valid menurut Dwi 

Priyatno (2010). Tabel hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 7.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan di kelas VI SD Negeri Bantal 01 

didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil  Reliabilitas Di SDN Bantal 01 Kecamatan Bancak

Kabupaten Semarang Tahun 2012/2013

Instrumen yang digunakan dalam penelitian setelah uji validitas adalah uji 

reliabilitas. Berdasarkan teknik alpha, nilai reliabilitas yang dapat diterima harus 

lebih dari 0,7. Dari uji reliabilitas yang sudah dilakukan, nilai reliabilitasnya 

sebesar 0,814 > 0,7.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.883 25
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1.2 Analisis Data Deskripsi

Analisis data deskripsi hasil belajar Matematika ini diperoleh dari tes 

hasil belajar Matematika setelah dilakukan penerapan pembelajaran menggunakan 

Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional yang telah didesain 

sebelumnya pada kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02

dan kelompok kontrol yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01. Alat untuk 

menyajikan data hasil belajar Matematika dalam deskriptif data ini biasanya 

menggunakan diagram atau grafik.  Dalam deskripsi data akan disajikan Tabel

destribusi frekuensi hasil belajar Matematika dan diagram batang penyebaran data 

nilai hasil belajar Matematika.

Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar Matematika kelompok 

eksperimen disajikan secara deskriptif melalui Tabel 4.2 yang akan merangkum 

data empirik skor hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SDN Rembes 02

sebagai kelompok eksperimen setelah diterapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Belajar Penemuan. Tabel destribusi frekuensi skor hasil 

belajar Matematika kelompok eksperimen yang disusun dengan menggunakan 

banyak kelas dan interval kelas digunakan rumus seperti berikut:  

= (nilai maksimal− nilai minimal) + 1Banyaknya kelas
= (100 − 68) + 15 = 6,6 = 7

Berikut disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar Matematika

kelompok eksperimen dalam Tabel 4.2 :
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Tabel 4.2
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada 

Kelompok Eksperimen SD Negeri Rembes 02 Kecamatan Bringin 
Kabupaten Semarang

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

Pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa pada kelompok eksperimen siswa 

yang mendapat nilai hasil belajar Matematika dengan interval nilai antara 68 

sampai dengan 75 sebanyak 1 siswa atau 4,34% dari jumlah keseluruhan siswa 

kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 76 sampai dengan 83 sebanyak 6 orang 

atau 26,08% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai 

antara 84 sampai dengan 91 sebanyak 5 siswa atau 21,73% dari jumlah 

keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 92 sampai dengan 99

sebanyak 6 siswa atau 26,08% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang 

mendapat nilai 100 berjumlah 5 siswa atau 21,73% dari jumlah keseluruhan siswa 

kelas 5. Adapun penyebaran data hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 

Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen disajikan pada gambar 2 berikut ini:

No Interval Kelompok eksperimen
Frekuensi Persentase

1 100 5 21,73%
2 92-99 6 26,08%
3 84-91 5 21,73%
4 76-83 6 26,08%
5 68-75 1 4,34%



Gambar 4.1 Grafik Diagram Batang Data Nilai Hasil Belajar 

Selain pada kelompok eksperimen, 

belajar Matematika kelompok 

yang akan merangkum data empirik skor hasil belajar 

kelas 5 sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran denga

menggunakan metode konvensional

Matematika kelompok k

dan interval kelas digunakan rumus seperti berikut:  
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Gambar 4.1 Grafik Diagram Batang Data Nilai Hasil Belajar 
Matematika Kelompok Eksperimen

Selain pada kelompok eksperimen, Tabel destribusi frekuensi skor hasil 

kelompok kontrol disajikan secara deskriptif melalui 

yang akan merangkum data empirik skor hasil belajar Matematika pada siswa 

sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran denga

konvensional. Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar 

Matematika kelompok kontrol yang disusun dengan menggunakan banyak kelas 

dan interval kelas digunakan rumus seperti berikut:  

= (nilai maksimal − nilai minimal) + 1 Banyaknya kelas
= (96 − 56) + 1 5 = 8,2 = 9

76-83 84-91 92-99 100

Kelompok Eksperimen
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Gambar 4.1 Grafik Diagram Batang Data Nilai Hasil Belajar 

destribusi frekuensi skor hasil 

ontrol disajikan secara deskriptif melalui Tabel 

Matematika pada siswa 

sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan 

or hasil belajar 

ontrol yang disusun dengan menggunakan banyak kelas 

Kelompok Eksperimen
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Berikut disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar Matematika

kelompok kontrol dalam Tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada 

Kelompok Kontrol SD Negeri Rembes 01 Kecamatan Bringin 
Kabupaten Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

No Interval Kelompok  kontrol

Frekuensi Persentase

1 90-99 3 13,04%

2 80-89 8 34,78%

3 70-79 6 26,08%

4 60-69 4 17,39%

5 50-59 2 8,69%

Dapat terlihat pada Tabel 4.3, pada kelompok kontrol siswa yang 

mendapat nilai hasil belajar Matematika dengan interval nilai antara 50 sampai 

dengan 59 sebanyak  2 siswa atau 8,69% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. 

Siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai dengan 69 sebanyak 4 orang atau 

17,39% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 

70 sampai dengan 79 sebanyak 6 siswa atau 26,08% dari jumlah keseluruhan 

siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 80 sampai dengan 89 sebanyak 8 

siswa atau 34,78% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat 

nilai antara 90 sampai dengan 99 berjumlah 3 siswa atau 13,04% dari jumlah 

keseluruhan siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01. Adapun penyebaran data hasil 

belajar Matematika siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01 sebagai kelompok 

kontrol disajikan pada grafik berikut ini:



Gambar 4.2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil 

1.3 Analisis Data
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nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata
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Gambar 4.2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil 

Belajar Matematika Kelompok Kontrol 

Analisis Deskriptif

Data  disajikan secara deskriptif melalui Tabel yang akan menampilkan 

nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar 

pada siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok 

eksperimen setelah diterapkan pembelajaran dengan metode belajar penemuan 

SD Negeri Rembes 01 sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan 

pembelajaran dengan metode konvensional. Data deskriptif statistik hasil belajar 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tergambar pada 

di bawah ini: 

60-69 70-79 80-89 90-99

Kelompok Kontrol
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Gambar 4.2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil 

ara deskriptif melalui Tabel yang akan menampilkan 

rata dan standar deviasi skor hasil belajar 

sebagai kelompok 

belajar penemuan 

sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan 

statistik hasil belajar 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tergambar pada 

Kelompok Kontrol
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Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Skor Hasil Belajar Matematika 
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol SD Negeri Rembes 02 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester 2 
Tahun Pelajaran 2012-2013

Mengacu pada Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai terendah pada kelompok 

eksperimen yang merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 adalah 68 dan 

nilai tertinggi mencapai 100, sedangkan pada kelompok kontrol yang merupakan 

siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01 diperoleh nilai terendah sebesar 56 dan nilai 

tertinggi 96. Rata-rata hasil belajar kedua kelas tersebut juga menunjukkan hasil 

yang berbeda. Pada kelompok eksperimen rata-rata hasil belajar sebesar  88,35

dan Standart Deviation 9,566  sedangkan untuk kelompok kontrol rata-rata hasil 

belajarnya sebesar 76,52 dan Standart Deviation 10,808.

4.2.2 Uji Homogenitas

Dari hasil uji homogenitas yang telah dilakukan di kelas V SDN Rembes 02 

dan Rembes 01 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Homogenitas Data Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol 

SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01
Tahun 2012/2013

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Eksperimen 23 68 100 88.35 9.566

Kontrol 23 56 96 76.52 10.808

Valid N (listwise) 23

Test of Homogeneity of Variances

Nilai

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.078 1 44 .781
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Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output Test of Homogeneity of 

Variances pada tabel 4.5. Dapat diketahui bahwa signifikansi sebesar 0, 781. 

Karena signifikansi lebih dari 0,05 artinya Ho  diterima dan Ha ditolak,  maka 

dapat disimpulkan bahwa antara data nilai kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol memilliki varians yang sama.

1.3.2 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen

Dalam uji analisis tingkat taraf kesukaran item instrumen menunjukkan 

bahwa dalam uji Homogenitas soal yang sukar ada 10, sedang ada 10 dan mudah 

ada 5. Keterangan ada di lampiran 8.

1.3.3 Uji Normalitas Pretest

Uji prasyarat dari uji beda rerata adalah uji normalitas. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui data nilai pretest tersebut berdistribusi normal atau tidak. 

Adapun hasil uji normalitas dari data pretest untuk kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6  Hasil Uji Normalitas Pretest

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality

VAR00002

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Nilai kontrol .167 23 .094 .871 23 .007

eksperimen .138 23 .200* .971 23 .713

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa taraf signifikasi untuk kelas 

eksperimen adalah 0.200 dan untuk kelas kontrol adalah 0.094 dimana kedua nilai 

tersebut > 0.05 yang bermakna Ho diterima dan Ha ditolak, artinya nilai pretest

untuk kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 
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1.3.4 Uji Normalitas Posttest

Tabel 4.7  Hasil Uji Normalitas posttes

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Nilai .097 46 .200* .960 46 .114

Kelompok .339 46 .200* .637 46 .000

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Sebelum dilakukan uji beda atau rata-rata nilai posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol maka dilakukan uji normalitas posttest agar 

kedua kelompok terbukti normal atau tidaknya. Berdasarkan tabel diatas dapat 

dilihat bahwa taraf signifikasi untuk kelompok eksperimen adalah 0.200 dan 

untuk kelas kontrol adalah 0,200 dimana kedua nilai tersebut > 0.05 yang 

bermakna Ho diterima, artinya nilai postest untuk kelompok eksperimen dan 

kontrol berdistribusi normal.

1.3.5 Uji Beda

Hasil uji beda rerata dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji T-Test Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol

Group Statistics

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Nilai Control 23 76.52 10.808 2.254

Eksperimen 23 88.35 9.566 1.995
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Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat hasil nilai t hitung > t table (3,930 > 1,697) 

dan signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima,artinya ada 

pebedaan antara nilai rata-rata kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada 

table Group Statistics terlihat rata-rata(mean) kelompok eksperimen 88,35 dan 

untuk kelompok kontrol rata-ratanya (mean) 76,52, artinya nilai tes kelompok 

eksperimen yang menggunakan metode penemuan(discovery learning) lebih 

tinggi daripada nilai kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional.

1.4 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan dua kelompok yang telah diuji normalitasnya 

dengan instrumen pretest menghasilkan nilai dari Asimp. Sig (2tailed) adalah 

0,200  untuk kelompok eksperimen dan 0,94 untuk kelompok kontrol, dari kedua 

kelompok > 0,05 maka kedua kelompok tersebut berdistribusi normal. Rata-rata 

hasil  pretest dari antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol hampir 

sama yaitu 71,48 untuk kelompok eksperimen dan 71,13 untuk kelompok kontrol. 

Maka kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kemampuan yang 

sama.

Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

Nilai Equal 

variances 

assumed

.099 .754 3.930 44 .000 11.826 3.010 17.891 5.761

Equal 

variances 

not assumed

3.930 43.361 .000 11.826 3.010 17.894 5.758
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Dalam pelaksanaan penelitian, pokok bahasan yang disampaikan pada 

kelompok eksperimen dan kontrol sama. Metode pembelajaran yang digunakan 

sebagai penelitian adalah Metode Belajar Penemuan(Discovery Learning) dan 

Metode Konvensional dengan menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar pada 

mata pelajaran Matematika. Metode Belajar Penemuan dilakukan pada kelompok 

eksperimen yaitu kelas 5 SDN Rembes 02, sedangkan metode Konvensional 

dilakukan pada kelompok kontrol yaitu kelas 5 SDN Rembes 01.

Dilihat pada hasil yang menunjukkan dari hasil analisis uji t yang 

menunjukkan nilai Sig (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,000 berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak maka dapat dikatakan signifikan dan terdapat perbedaan nilai rerata siswa 

yang diberi Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional. Dibuktikan 

dengan adanya  nilai rata-rata kelompok eksperimen yang berjumlah 88,35 dan 

untuk kelompok kontrol adalah 76,52. Hasil belajar kelas kontrol dengan 

menggunakan metode Konvensional tidak terlalu mengalami peningkatan atau 

dapat dikatakan hampir sama. Dilihat dari nilai rerata pretest 71,13 dan rerata 

posttest 76,52. Sedangkan pada kelas eksperimen dengan menggunakan Metode 

Belajar Penemuan, hasil belajar pada kelas tersebut  mengalami peningkatan. 

Buktinya dapat dilihat dari nilai rerata pretest 71,48 dan rerata posttest 88,35. 

Melihat keadaan seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Metode 

Belajar Penemuan lebih baik dibandingkan dengan Metode Konvensional untuk 

diterapkan dalam pembelajaran Matematika khususnya sifat-sifat bangun ruang. 

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan dan dari hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan Metode Belajar Penemuan 

dan Metode Konvensional menunjukkan hasil belajar yang berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa  adanya perbedaan antara hasil belajar  dengan menggunakan  

Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional pada pelajaran Matematika 

materi sifat-sifat bangun ruang di kelas 5 SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01 

Kecamatan Bringin.



47



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



4.1 Analisis Instrumen Penelitian

4.1.1 Uji Validitas

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan terhadap 31 siswa di SD Bantal 01 Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, untuk soal evaluasi sebanyak 50 soal, diperoleh 26 soal valid dan 24 soal tidak valid. Dengan ketentuan Corrected Item-Total Correlation kurang dari 0,3  tidak valid menurut Dwi Priyatno (2010). Tabel hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 7.



4.1.2 Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan di kelas VI SD Negeri Bantal 01 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil  Reliabilitas Di SDN Bantal 01 Kecamatan Bancak

Kabupaten Semarang Tahun 2012/2013

		Reliability Statistics



		Cronbach's Alpha

		N of Items



		.883

		25















Instrumen yang digunakan dalam penelitian setelah uji validitas adalah uji reliabilitas. Berdasarkan teknik alpha, nilai reliabilitas yang dapat diterima harus lebih dari 0,7. Dari uji reliabilitas yang sudah dilakukan, nilai reliabilitasnya sebesar 0,814 > 0,7.







1.2 Analisis Data Deskripsi

Analisis data deskripsi hasil belajar Matematika  ini diperoleh dari tes hasil belajar Matematika setelah dilakukan penerapan pembelajaran menggunakan Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional yang telah didesain sebelumnya pada kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 dan kelompok kontrol yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01. Alat untuk menyajikan data hasil belajar Matematika dalam deskriptif data ini biasanya menggunakan diagram atau grafik.  Dalam deskripsi data akan disajikan Tabel destribusi frekuensi hasil belajar Matematika dan diagram batang penyebaran data nilai hasil belajar Matematika.

Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar Matematika kelompok eksperimen disajikan secara deskriptif melalui Tabel 4.2  yang akan merangkum data empirik skor hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SDN Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode Belajar Penemuan. Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar Matematika kelompok eksperimen yang disusun dengan menggunakan banyak kelas dan interval kelas digunakan rumus seperti berikut:  





Berikut disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar Matematika kelompok eksperimen dalam Tabel 4.2 :

















Tabel 4.2

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada 

Kelompok Eksperimen SD Negeri Rembes 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

		No

		Interval

		Kelompok eksperimen



		

		

		Frekuensi

		Persentase



		1

		100

		5

		21,73%



		2

		92-99

		6

		26,08%



		3

		84-91

		5

		21,73%



		4

		76-83

		6

		26,08%



		5

		68-75

		1

		4,34%











Pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa pada kelompok eksperimen siswa yang mendapat nilai hasil belajar Matematika dengan interval nilai antara 68 sampai dengan 75 sebanyak 1 siswa atau 4,34% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 76 sampai dengan 83 sebanyak 6 orang atau 26,08% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 84 sampai dengan 91 sebanyak 5 siswa atau 21,73% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 92 sampai dengan 99 sebanyak 6 siswa atau 26,08% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai 100 berjumlah 5 siswa atau 21,73% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Adapun penyebaran data hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen disajikan pada gambar 2 berikut ini:





Gambar 4.1 Grafik Diagram Batang Data Nilai Hasil Belajar Matematika Kelompok Eksperimen

	

Selain pada kelompok eksperimen, Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar Matematika kelompok kontrol disajikan secara deskriptif melalui Tabel  yang akan merangkum data empirik skor hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar Matematika kelompok kontrol yang disusun dengan menggunakan banyak kelas dan interval kelas digunakan rumus seperti berikut:  















Berikut disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar Matematika kelompok kontrol dalam Tabel 4.3 :

Tabel 4.3

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada 

Kelompok Kontrol SD Negeri Rembes 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013



		No

		Interval

		Kelompok  kontrol



		

		

		Frekuensi

		Persentase



		1

		90-99

		3

		13,04%



		2

		80-89

		8

		34,78%



		3

		70-79

		6

		26,08%



		4

		60-69

		4

		17,39%



		5

		50-59

		2

		8,69%







Dapat terlihat pada Tabel 4.3, pada kelompok kontrol siswa yang mendapat nilai hasil belajar Matematika dengan interval nilai antara 50 sampai dengan 59 sebanyak  2 siswa atau 8,69% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai dengan 69 sebanyak 4 orang atau 17,39% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 70 sampai dengan 79 sebanyak 6 siswa atau 26,08% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 80 sampai dengan 89 sebanyak 8 siswa atau 34,78% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Siswa yang mendapat nilai antara 90 sampai dengan 99 berjumlah 3 siswa atau 13,04% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01. Adapun penyebaran data hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01 sebagai kelompok kontrol disajikan pada grafik  berikut ini:



Gambar 4.2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar Matematika Kelompok Kontrol 

1.3 Analisis Data

1.3.1 Analisis Deskriptif

Data  disajikan secara deskriptif melalui Tabel yang akan menampilkan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 sebagai kelompok eksperimen setelah diterapkan pembelajaran dengan metode belajar penemuan dan kelas 5 SD Negeri Rembes 01 sebagai kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan metode konvensional. Data deskriptif statistik hasil belajar Matematika pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tergambar pada Tabel 4.4  di bawah ini: 















Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Skor Hasil Belajar Matematika 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol SD Negeri Rembes 02 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012-2013

		Descriptive Statistics



		

		N

		Minimum

		Maximum

		Mean

		Std. Deviation



		Eksperimen

		23

		68

		100

		88.35

		9.566



		Kontrol

		23

		56

		96

		76.52

		10.808



		Valid N (listwise)

		23

		

		

		

		



















Mengacu pada Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai terendah pada kelompok eksperimen yang merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 02 adalah 68 dan nilai tertinggi mencapai 100, sedangkan pada kelompok kontrol yang merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Rembes 01 diperoleh nilai terendah sebesar 56 dan nilai tertinggi 96. Rata-rata hasil belajar kedua kelas tersebut juga menunjukkan hasil yang berbeda. Pada kelompok eksperimen rata-rata hasil belajar sebesar  88,35 dan Standart Deviation 9,566  sedangkan untuk kelompok kontrol rata-rata hasil belajarnya sebesar 76,52 dan Standart Deviation 10,808.



4.2.2 Uji Homogenitas

Dari hasil uji homogenitas yang telah dilakukan di kelas V SDN Rembes 02 dan Rembes 01 didapatkan hasil sebagai berikut :

					Tabel 4.5

Hasil Homogenitas Data Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01

Tahun 2012/2013

		Test of Homogeneity of Variances



		Nilai



		Levene Statistic

		df1

		df2

		Sig.



		.078

		1

		44

		.781













	

Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output Test of Homogeneity of Variances pada tabel 4.5. Dapat diketahui bahwa signifikansi sebesar 0, 781. Karena signifikansi lebih dari 0,05 artinya Ho  diterima dan Ha ditolak,  maka dapat disimpulkan bahwa antara data nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memilliki varians yang sama.



1.3.2 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen

Dalam uji analisis tingkat taraf kesukaran item instrumen menunjukkan bahwa dalam uji Homogenitas soal yang sukar ada 10, sedang ada 10 dan mudah ada 5. Keterangan ada di lampiran 8.



1.3.3 Uji Normalitas Pretest

Uji prasyarat dari uji beda rerata adalah uji normalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui data nilai pretest tersebut berdistribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas dari data pretest untuk kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6  Hasil Uji Normalitas Pretest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

		Tests of Normality



		

		VAR00002

		Kolmogorov-Smirnova

		Shapiro-Wilk



		

		

		Statistic

		df

		Sig.

		Statistic

		df

		Sig.



		Nilai

		kontrol

		.167

		23

		.094

		.871

		23

		.007



		

		eksperimen

		.138

		23

		.200*

		.971

		23

		.713



		a. Lilliefors Significance Correction



		*. This is a lower bound of the true significance.





Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa taraf signifikasi untuk kelas eksperimen adalah 0.200 dan untuk kelas kontrol adalah 0.094 dimana kedua nilai tersebut > 0.05 yang bermakna Ho diterima dan Ha ditolak, artinya nilai pretest untuk kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 





1.3.4 Uji Normalitas Posttest

Tabel 4.7  Hasil Uji Normalitas posttes

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

		Tests of Normality



		

		Kolmogorov-Smirnova

		Shapiro-Wilk



		

		Statistic

		Df

		Sig.

		Statistic

		df

		Sig.



		Nilai

		.097

		46

		.200*

		.960

		46

		.114



		Kelompok

		.339

		46

		.200*

		.637

		46

		.000



		a. Lilliefors Significance Correction



		*. This is a lower bound of the true significance.





Sebelum dilakukan uji beda atau rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka dilakukan uji normalitas posttest agar kedua kelompok terbukti normal atau tidaknya. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa taraf signifikasi untuk kelompok eksperimen adalah 0.200 dan untuk kelas kontrol adalah 0,200 dimana kedua nilai tersebut > 0.05 yang bermakna Ho diterima, artinya nilai postest untuk kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal.



1.3.5 Uji Beda

Hasil uji beda rerata dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji T-Test Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol



		Group Statistics



		

		Kelas

		N

		Mean

		Std. Deviation

		Std. Error Mean



		Nilai

		Control

		23

		76.52

		10.808

		2.254



		

		Eksperimen

		23

		88.35

		9.566

		1.995



















		









Independent Samples Test



		

		

		Levene's Test for Equality of Variances

		t-test for Equality of Means



		

		

		

		

		95% Confidence Interval of the Difference



		

		

		F

		Sig.

		t

		df

		Sig. (2-tailed)

		Mean Difference

		Std. Error Difference

		Lower

		Upper



		Nilai

		Equal variances assumed

		.099

		.754

		3.930

		44

		.000

		11.826

		3.010

		17.891

		5.761



		

		Equal variances not assumed

		

		

		3.930

		43.361

		.000

		11.826

		3.010

		17.894

		5.758





 Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat hasil nilai t hitung > t table (3,930 > 1,697) dan signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima,artinya ada pebedaan antara nilai rata-rata kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada table Group Statistics terlihat rata-rata(mean) kelompok eksperimen 88,35 dan untuk kelompok kontrol rata-ratanya (mean) 76,52, artinya nilai tes kelompok eksperimen yang menggunakan metode penemuan(discovery learning) lebih tinggi daripada nilai kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional.



1.4 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan dua kelompok yang telah diuji normalitasnya dengan instrumen pretest menghasilkan nilai dari Asimp. Sig (2tailed) adalah 0,200  untuk kelompok eksperimen dan 0,94 untuk kelompok kontrol, dari kedua kelompok > 0,05 maka kedua kelompok tersebut berdistribusi normal. Rata-rata hasil  pretest dari antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol hampir sama yaitu 71,48 untuk kelompok eksperimen dan 71,13 untuk kelompok kontrol. Maka kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kemampuan yang sama.

Dalam pelaksanaan penelitian, pokok bahasan yang disampaikan pada kelompok eksperimen dan kontrol sama. Metode pembelajaran yang digunakan sebagai penelitian adalah Metode Belajar Penemuan(Discovery Learning) dan Metode Konvensional dengan menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika. Metode Belajar Penemuan dilakukan pada kelompok eksperimen yaitu kelas 5 SDN Rembes 02, sedangkan metode Konvensional dilakukan pada kelompok kontrol yaitu kelas 5 SDN Rembes 01.

Dilihat pada hasil yang menunjukkan dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai Sig (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,000 berarti Ha diterima dan Ho ditolak maka dapat dikatakan signifikan dan terdapat perbedaan nilai rerata siswa yang diberi Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional. Dibuktikan dengan adanya  nilai rata-rata kelompok eksperimen yang berjumlah 88,35 dan untuk kelompok kontrol adalah 76,52. Hasil belajar kelas kontrol dengan menggunakan metode Konvensional tidak terlalu mengalami peningkatan atau dapat dikatakan hampir sama. Dilihat dari nilai rerata pretest 71,13 dan rerata posttest 76,52. Sedangkan pada kelas eksperimen dengan menggunakan Metode Belajar Penemuan, hasil belajar pada kelas tersebut  mengalami peningkatan. Buktinya dapat dilihat dari nilai rerata pretest 71,48 dan rerata posttest 88,35. Melihat keadaan seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Metode Belajar Penemuan lebih baik dibandingkan dengan Metode Konvensional untuk diterapkan dalam pembelajaran Matematika khususnya sifat-sifat bangun ruang. 

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan dan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional menunjukkan hasil belajar yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa  adanya perbedaan antara hasil belajar  dengan menggunakan  Metode Belajar Penemuan dan Metode Konvensional pada pelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun ruang di kelas 5 SDN Rembes 02 dan SDN Rembes 01 Kecamatan Bringin.

Kelompok Eksperimen	68-75	76-83	84-91	92-99	100	1	6	5	6	5	Column1	68-75	76-83	84-91	92-99	100	Column2	68-75	76-83	84-91	92-99	100	





Kelompok Kontrol	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	2	4	6	8	3	Column1	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	Column2	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	





