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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada SD yang ada di Mlowokarangtalun, Kecamatan 

Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Gugus Mlowokarangtalun terdiri dari  SD Negeri 1 

Mlowokarangtalun, SD Negeri 2 Mlowokarangtalun, SD Negeri 3 Mlowokarangtalun, 

dan SD Negeri 4 Mlowokarangtalun. SD yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SD Negeri 1 Mlowokarangtalun dan SD Negeri 4 Mlowokarangtalun.  

 Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas IV SD Negeri 1 

Mlowokarangtalun sebagai kelas eksperimen 1 dengan menerapkan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dan SD Negeri 4 Mlowokarangtalun sebagai kelas 

eksperimen 2 menerapkan model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Tabel 7 

Subjek Penelitian 
No Kelas / Sekolah Kelompok model 

pembelajaran 

Jumlah peserta 

didik 

1 Kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun Eksperimen 1 23 

2 Kelas IV SD N 4 Mlowokarangtalun Eksperimen 2 21 

 

4.2 Analisis Validasi Instrumen 

 Sebelum digunakan sebagai instrument dalam pengambilan data, instrument 

Pretest dan Posttest terlebih dahulu dilakukan Validasi isi melalui expert yaitu validasi 

berdasarkan pendapat ahli (Sugiyono). Dalam penelitian ini, validasi isi instrument tes 

dilakukan oleh ibu Novisita Ratu selaku dosen pembimbing.  

 Hasil validitas instrument berupa tes, menunjukkan bahwa soal pretest yang 

berbentuk uraian, berjumlah lima belas butir soal tentang materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat telah memenuhi kriteria, karena kisi-kisi instrument yang 

disusun dengan butir-butir soal yang disusun sesuai. Hasil validitas instrument tes, 
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untuk posttes yang berbentuk uraian sebanyak lima belas butir soal tentang materi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama telah memenuhi kriteria, 

karena adanya kesesuaian kisi-kisi instrument yang disusun dengan butir soal yang 

dipakai dan kesesuaian dengan materi yang diajarkan, bahasa yang digunakan dalam 

penyusunan instrument tes mudah dipahami oleh peserta didik. 

4.2.1 Analisis Kemampuan Awal 

 1. Stastistik Deskriptif Pretest 

 Meningkatkan hasil belajar melalui pretest kemudian dihitung mean dan 

standart deviasi setiap variabel dalam penelitian. Data hasil pengolahan tersebut 

terlihat dalam tabel. 

Tabel 8 

Stastistik Deskriptif Pretest Meningkatkan Hasil Belajar  
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

eksperimen1 23 33 93 61.09 3.400 16.304 

eksperimen2 21 33 80 54.62 3.069 14.062 

Total 44 
33 93 57,85  16.000 

 Berdasarkan table 8 menunjukan bahwa jumlah sempel pada kelompok 

eksperimen 1 kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun adalah 23 peserta didik sedangkan 

jumlah sempel kelompok eksperimen 2 SD N 4 Mlowokarangtalun adalah 21 peserta 

didik. Nilai minimum dari kelas eksperimen 1 adalah 33, sedangkan nilai minimum 

kelas eksperimen 2 adalah 33. Nilai maksimum yang dicapai kelas eksperimen 1 adalah 

93, kelas eksperimen 2 memiliki nilai tertinggi adalah 80. Rata – rata kelas eksperimen 

1  adalah 61.09 lebih tinggi dari kelas eksperimen 2 yang memiliki rata – rata 54,62. 

tetapi standart deviasi tidak jauh berbeda, yaitu kelas eksperimen 1, 16.304 dan kelas 

eksperimen 2, 14.062. 
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 2. Uji Normalitas Pretest 

 Hasil uji normalitas data pretest dari kedua kelompok dapat dilihat pada tabel  

Tabel 9 

Hasil Uji Normalitas 

 

Kelompok 

Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

nilai eksperimen1 .933 23 .126 

eksperimen2 .938 21 .200 

  

 Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa nilai signifikan kelas eksperimen 1, 

kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun adalah 0,126 dan nilai signifikan kelas eksperimen 

2, SD N 4 Mlowokarantalun adalah 0,200. Nilai signifikan kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 masing – masing lebih dari 0,05 yang berarti 𝐻0 diterima, dengan kata 

lain masing – masing kelas berasal dari populasi yang distribusi normal. 

 3. Uji Homogenitas Pretest  

 Hasil uji homogenitas data pretest dari kedua kelompok dapat dilihat pada tabel 

Tabel 10 

Hasil Uji Homogenitas Pretest 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.257 5 14 .924 

 

Berdasarkan tabel 10, meninjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,929 yang lebih 

dari 0,05 bararti 𝐻0 diterima, dengan kata lain kedua kelas berasal dari populasi yang 

memiliki variansi yang sama atau homogen. 
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 4 Uji Beda Rata – rata Pretes 

 Hasil pengolahan uji beda rata-rata dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 11 

Uji Beda Rata – rata Pretest Meningkatkan Hasil Belajar Sebelum 

Menggunakan Model Pembelajaran Matematika Realistik dan  

Contextual Teaching and Learning 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

nil

ai 

Equal variances 

assumed 
.009 .929 .122 42 .903 .511 4.184 -7.933 8.955 

Equal variances 

not assumed 

  
.122 41.397 .903 .511 4.190 -7.947 8.970 

 Berdasarkan uji homogenitas kedua kelas, maka yang digunakan untuk analisis 

uji beda rerata adalah baris pada Equal variances. Dari tabel 11 terlihat bahwa nilai 

signifikansi 0,903 > 0,05, yang berarti 𝐻0 diterima atau tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan meningkatkan hasil belajar kelas eksperimen 1 SD N 1 Mlowokarangtalun 

dan kelas eksperimen 2 SD N 4 Mlowokarangtalun sebelum diberi tindakan. 

5. Deskripsi Hasil pretest  

 Penggambaran distribusi skor pretest meningkatkan hasil belajar kelas 

eksperimen 1 (SD N 1 Mlowokarangtalun) dan kelas eksperimen 2 (SD N 4 

Mlowokarangtalun) diklasifikasikan berdasarkan perolehan pretest. Interval dalam 

distribusi skor pretest peserta didik kelas ekperimen (ekperimen 1) dan kontrol 

(eksperimen 2) menggunakan rumus interval menurut Sudjono (Bayu, 2015), sebagai 

berikut: 
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Batas 1 = mean + 0,05.SD => batas atas 

Batas 1 = mean - 0,05.SD => batas atas 

 Setelah menentukan batas atas dan batas bawah maka didapat tiga kelas interval 

yang di kategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, tinggi. Interval skor 

pretest dan meningkatkan hasil belajar peserta didik sebagai berikut: 

 Batas 1 = mean + 0,5.SD 

   = 57,85 +  (0,5 . 16.000)     

   = 66 (pembulatan) 

 Batas 2 = mean – (0,5 . 16.000) 

   = 57,85 – (0,5 . 16.000) 

   = 50 (pembulatan) 

Maka interval kategori skor pretest hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut: 

 Tinggi = nilai > 66 

 Sedang = 50 ≤ nilai ≤ 66 

 Rendah = nilai < 50 

 Hasil pengukuran dan hasil belajar peserta didik terhadap subjek penelitian dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 12 

Kategori Pretest Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun 

dan SD N 4 Mlowokarangtalun 

 

Kategori 

Kelas Eksperimen 

1  

Kelas Eksperimen 

2 

F % F % 

Tinggi 5 21,73 4 19,04 

Sedang 10 43,47 10 47,61 

Rendah 8 34,78 7 33,33 
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Gambar 4  

 

 

 Berdasarkan  tabel diatas, menunjukan hasil belajar pretest peserta didik kategori 

tinggi kelas eksperimen 1 adalah 5 peserta didik dengan presentase kelas eksperimen 

(21,71%) dan kategori sedang adalah 10 peserta didik (43,47%) kategori rendah adalah 

8 peserta didik (3,78). Kategori tinggi pada kelas eksperimen 2 adalah 4 peserta didik 

(19,04%), kategori sedang adalah 10 peserta didik (47,61%) dan kategori rendah adalah 

7 peserta didik (33,33%). 

4.2.2 Analisis Kemampuan Akhir 

 1. Stastistik Deskriptif Posttest 

 Meningkatkan hasil belajar melalui posttest kemudian disbanding mean dan 

standart deviasi setiap variabel dalam penelitian. Data hasil pengolahan tersebut 

terlihat dalam tabel 13. 

Diagram Hasil Pretest 
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Tabel 13 

Stastik Deskriptif Meningkatkan Hasil belajar Melalui dari Hasil Posttes 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

eksperimen1 23 53 93 73.61 2.622 12.572 

eksperimen2 21 53 100 81.00 2.423 11.104 

Total 44 
53 100 77.30  11.838 

 Hasil pengolahan melaui SPSS 16 terlihat dalam tabel 13. Jumlah sampel pada 

kelas eksperimen 1 (kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun) 23 peserta didik dan kelas 

eksperimen 2 (kelas IV SD N 4 Mlowokarangtalun) 21 peserta didik. Nilai minimum 

kelas eksperimen 1 yaitu 53 dan kelas eksperimen 2 yaitu 53, sedangkan nilai 

maksimum yang dicapai kelas eksperimen 1 yaitu 93 dan kelas eksperimen 2 yaitu 100. 

Rata – rata kelas eksperimen 1 yaitu 73.61 dan kelas eksperimen 2 yaitu 81.00. Standar 

diviasinya kelas eksperimen 1 adalah 12.572 dan kelas eksperimen 2 adalah 11.104. 

 2. Uji Normalitas Hasil Postest 

 Hasil normalitas untuk  posttest dari kedua kelompok dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 14  

Hasil Uji Normalitas Data Postest  
 

 

Eksperimen 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

nilai eksperimen1 .923 23 .077 

eksperimen2 .918 21 .079 

  

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikan kelas eksperimen 1 

yaitu 0,077 dan kelas eksperimen 2 yaitu 0,079. Nilai signifikan dari data tersebut lebih 

besar dari 0,05 yang berarti 𝐻0 diterima, dengan kata lain kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 berditribusi normal 
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 3. Uji Homogenitas Hasil Postest  

  Hasil uji homogenitas untuk posttest dari kedua kelompok dapat dilihat pada 

tabel. 

Tabel 15 

Hasil Uji Homogebitas Data Postest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.907 1 42 .346 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikan kedua kelas adalah 

0,059. Nilai signifikan kedua kelas lebih dari 0,05 yang berarti 𝐻0 diterima, dengan 

kata lain kedua kelas mempunyai nilai variansi yang sama atau homogen. 

 4. Uji Beda Rata – rata Postest  

 Hasil pengolahan uji beda rata – rata posttest dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 16 

Uji Beda Rerata Postest Meningkatkan Hasil Belajar Setelah Menggunakan 

Model Pembelajaran Matematika Realistik dan Contextual Teaching and 

Learning 

  
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 

nilai Equal variances 

assumed 
.907 .346 2.059 42 .046 7.391 3.590 14.637 .145 

Equal variances 

not assumed 

  

2.070 41.960 .045 7.391 3.570 14.596 .187 

 Berdasarkan uji homogenitas kedua kelas homogen, maka yang digunakan untuk 

uji beda rerata adalah pada baris Equal variances assumed uji beda t-test adalah baris 

pertama. Dari tabel 4.10 terlihat bahwa nilai signifikan 0,046 yang berarti 𝐻0 ditolak, 

dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik kelas 
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IV SD N 1 Mlowokarangtalun dan SD N 4 Mlowokarangtalun setelah penggunaan 

model pembelajaran CTL dan PMR. 

 5. Deskripsi Hasil Posttest  

 Penggambaran distribusi skor Posttest hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen 1 (kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun) dan kelas eksperimen 2 (kelas IV 

SD N 4 Mlowokarangtalun) diklasifikasikan berdasarkan hasil posttest. Interval dalam 

distribusi skor posttest peserta didik kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 

menggunakan rumus interval menurut Sudijono (Bayu, 2015) sebagai berikut: 

 Batas 1 = mean + 0,5.SD => batas atas 

 Batas 2 = mean – 0,5.SD => batas bawah 

 Setelah menentukan batas atas dan batas bawah maka didapat tiga kelas interval 

yang dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Interval skor 

posttest  hasil belajar peserta didik sebagai berikut: 

Batas 1 = mean + 0,5 . SD 

  = 77,30 + (0,5 . 11,838) 

  = 83 (pembulatan) 

Batas 2 = mean – 0,5 . SD 

  = 77,30 – (0,5 . 11,838) 

  = 71 (pembulatan) 

 Maka interval kategori skor posttest hasil belajar peserta didik adalah sebagai 

berikut: 

 Tinggi = nilai > 83 

 Sedang = 71 ≤ nilai ≤ 83 

 Rendah  = < 71 

 Hasil pengukuran hasil belajar peserta didik terhadap subjek penelitian dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 17  

Kategori Posttest Hasil Belajar Peserta didik kelas IV  

Kategori 
Kelas Eksperimen 1  Kelas Eksperimen 2 

F % F % 

Tinggi 7 30,43 8 38 

Sedang 8 34,78 12 57,14 

Rendah 8 34,78 1 4,76 

 

 

Gambar 6 

 

 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Kegiatan pembelajaran pada kelompok eksperimen 1 kelas IV SD N 1 

Mlowokarangtalun menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL), 

sedangkan kelompok eksperimen 2 kelas IV SD N 4 Mlowokarangtalun menggunakan 

model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Kemampuan awal hasil belajar 

kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun dan SD N 4 Mlowokarantalun. kelas eksperimen 

1 dan eksperimen 2 dapat dilihat pada hasil pretest, nilai minimum dari kelas 

DDiagram Hasil Posttes 
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eksperimen 1 yaitu 33, sedangkan nilai minimum kelas eksperimen 2 yaitu 33. Nilai 

maksimum kelas eksperimen 1 yaitu 93, sedangkan kelas eksperimen 2 yaitu 80. Rata 

– rata kelas eksperimen 1 yaitu 61,09, sedangkan nilai rata – rata yang dicapai kelas 

eksperimen 2 yaitu 54,62 lebih rendah dari pada kelas eksperimen 1.Standar deviasi 

tidak jauh berbeda, yaitu kelas eksperimen 1, 16.304 sedangkan kelas eksperimen 2, 

14.062. 

 Hasil pengolahan nilai posttest, jumlah sampel pada kelas eksperimen 1 (SD N 

1 Mlowokarangtalun) 23 peserta didik dan kelas eksperimen 2 (SD N 4 

Mlowokarangtalun) 21 peserta didik. Nilai minimum yang dicapai kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 sama, yaitu 53, sedangkan nilai maksimum yang dicapai kelas 

eksperimen 1 yaitu 93 dan kelas eksperimen 2 yaitu 100. Rata – rata kedua kelas 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 yaitu 7 dan 78,81. Tetapi standar deviasi kelas 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 tidak jauh berbeda, 13.135 untuk kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 yaitu 12.691. 

 Penghitungan uji beda rata – rata dilakukan dengan menggunkan uji-t pada hasil 

posttest kelompok eksperimen dan kelompok eksperimen 2, diperoleh hasil nilai t 

adalah 2.059 dengan signifikansi 0.046 < 0,05, maka 𝐻0 ditolak yang berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 (SD N 1 Mlowokarangtalun) 

dengan kelas eksperimen 2 (SD N 4 Mlowokarangtalun). Dilihat pada tabel 4.6, 

terdapat perbedaan rata – rata yang dicapai oleh kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. Nilai rata – rata yang dicapai oleh kelas eksperimen 1 yaitu 73,61 atau 

yang mencapai KKM 91,30%, yang tidak mencapai KKM yaitu 8,69% dari 23 peserta 

didik, nilai rata – rata ini lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen 2 yaitu 81,00 

atau yang mencapai KKM 95,23%, peserta didik yang tidak mencapai KKM yaitu 

4,76% dari 21 peserta didik. Rata – rata yang dicapai setelah melakukan pembeajaran 

dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) dan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan. Pada hasil belajar awal peserta didik dari pretest rata – rata yang dicapai 
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kelas eksperimen 1 yaitu hanya 61,09, yang mencapai KKM yaitu 34,78, peserta didik 

yang belum mencapai KKM 65,21% dari 23 peserta didik dan kelas eksperimen 2 yaitu 

54,62, peserta didik yang mencapai KKM yaitu 38,09%, peserta didik yang belum 

mencapai KKM yaitu 61,90% dari 21 peserta didik. Disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan model CTL dan PMR. 

 Berdasarkan uraian dan perolehan hasil pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan (𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima) setelah menggunakan 

model pembelajaran CTL dan PMR pada kelas IV SDN 1 Mlowokarangtalun dan SDN 

4 Mlowokarangtalun. Sesuai dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan 

model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan Model 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)”. Dari data yang diperoleh, maka dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik lebih efektif menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 


