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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V di SD Negeri Sumberejo 01 

yang berjumlah 21 orang dengan rincian 12 orang putra dan 9 orang putri dan 

siswa kelas V di SD Negeri Ujung-Ujung 02 yang berjumlah 21 orang dengan 

rincian 10 orang putra dan 11 orang putri. Jumlah siswa yang mengikuti penelitian 

ini dari SD Negeri Sumberejo 01 adalah 19 orang dan SD Negeri Ujung-ujung 02 

ada 19 orang. Siswa di SD Negeri Sumberejo 01 ditetapkan sebagai kelas 

Eksperimen 1 dan mendapatkan pengajaran dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning. Siswa di SD Negeri Ujung-Ujung 02 ditetapkan sebagai kelas 

Eksperimen 2 dan mendapatkan pengajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share. SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-

Ujung 02 merupakan SD yang Berada dalam Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas adalah model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share. Variabel Terikat adalah hasil belajar 

kognitif pada mata pelajaran matematika dengan materi sifat-sifat bangun datar. 

4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Pembelajaran Problem Based Learning 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: memberikan orientasi masalah kepada siswa, 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, mendukung kelompok infestigasi, 

mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya, dan menganalisis 

dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Penerapan pembelajaran model 

Problem Based Learning dikatakan berhasil apabila setiap langkah dalam model 

telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaan pembelajaran perlu adanya pengontrolan apakah semua langkah-

langkah pembelajaran sudah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, guru kelas 
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menjadi observer dalam kegiatan pembelajaran. Hasil pengamatan proses 

pembelajaran Problem Based Learning disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Pertemuan Pertama 

Kegiatan Guru Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Memberikan pretest kepada siswa   

Mengarahkan siswa untuk berkelompok   

Mengarahkan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok 

dan mengisi lembar kerja siswa 

 
 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu memecahkan 

permasalahan Tono, menjelaskan alat dan bahan dan 

memberi motivasi kepada siswa dalam aktivitas 

penyelesaian masalah mencari sifat sifat bangun datar 

  

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan pembelajaran agar sesuai dengan 

pemecahan masalah tentang mencari sifat bangun datar 

  

Mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, 

melakukan pengamatan dan mencari pemecahan 

masalah Tono tentang mencari sifat bangun datar 

  

Membantu siswa dalam perencanaan dan perwujudan 

artefak yang sesuai dengan tugas yang diberikan yaitu 

laporan tentang sifat bangun datar 

  

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Pertemuan Kedua 

Kegiatan Guru Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk 

mengemukakan hasil pengamatan mereka terhadap 

bangun datar 

  

Memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang 

sudah melaksanakan pengamatan 

  

Membahas bersama siswa hasil pengamatan yang telah 

dilaksanakan siswa 

  

Bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan tentang 

sifat-sifat bangun datar yang sudah diamati siswa 

  

Membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

  

Memberikan posttest kepada siswa   
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Tabel 4.3 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan Pertama 

Kegiatan Siswa Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Mengerjakan pretest   

Duduk Berkelompok   

Mengisi lembar kerja dari hasil pengamatan kelompok   

Mendengarkan penjelasan guru mengenai apa yang akan 

dipelajari. 

  

Mendengarkan penjelasan guru mengenai alat dan bahan 

yang digunakan dan juga apa yang harus dilakukan pada 

pembelajaran 

  

Mencari informasi dengan melakukan pengamatan pada 

bangun datar dengan menggunakan bantuan pengaris 

dan busur 

  

Merencanakan laporan yang akan dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya 

  

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan Kedua 

Kegiatan Siswa Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Mengemukakan hasil pengamatan terhadap bangun datar   

Memberikan apresiasi kepada setiap kelompok   

Mendengarkan dan memberi pendapat mengenai 

pembahasan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan 

  

Bersama guru menyimpulkan hasil pengamatan tentang 

sifat-sifat bangun datar yang sudah diamati siswa 

  

Dengan bantuan guru, melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

  

Mengerjakan posttest   

Dari hasil observasi yang dilaksanakan, dapat dilihat bahwa langkah-

langkah pembelajaran Problem Based Learning telah berhasil dilaksanakan 

dengan presentase 100% oleh guru dan siswa. 

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Pembelajaran Kooperatif Think Pair 

Share 

Pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair Share menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: siswa duduk berpasangan, guru melakukan 

presentasi dan kemudian mengajukan pertanyaan, mula-mula siswa diberi 

kesempatan berpikir secara mandiri, siswa kemudian saling berbagi bertukar 

pikiran dengan pasangannya untuk menjawab pertanyaan guru, guru memandu 
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pleno kecil atau diskusi dimana setiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya, 

guru memberi penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus dibahas dan 

menambahkan konsep atau pengetahuan yang luput dari perhatian siswa saat 

berdiskusi dengan pasangannya, simpulan dan refleksi. Penerapan pembelajaran 

model Kooperatif Think Pair Share dikatakan berhasil apabila setiap langkah 

dalam model telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu 

dalam pelaksanaan pembelajaran perlu adanya pengontrolan apakah semua 

langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, guru 

kelas menjadi observer dalam kegiatan pembelajaran. Hasil pengamatan proses 

pembelajaran Kooperatif Think Pair Share disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Pertemuan Pertama 

Kegiatan Guru Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Memberikan pretest kepada siswa   

Mengarahkan siswa untuk duduk berpasangan dengan 

teman sebangku 

 
 

Menyampaikan presentasi dan pertanyaan tentang sifat 

bangun datar 

 
 

Mengarahkan siswa untuk berpikir secara mandiri tentang 

pertanyaan yang sudah disampaikan tentang mencari sifat 

bangun datar dan mengarahkan siswa mengisi lembar kerja 

siswa 

  

Mengarahkan siswa untuk bertukar pikiran dengan 

pasangan tentang pertanyaan yang disampaikan guru 

tentang mencari sifat bangun datar dan mengarahkan siswa 

mengisi lembar kerja kelompok 

  

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Pertemuan Kedua 

Kegiatan Guru Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Memberikan kesempatan kepada tiap pasangan untuk 

mengemukakan hasil pengamatan mereka terhadap bangun 

datar dan membahas hasil pekerjaan tiap pasangan 

  

Memberikan apresiasi kepada setiap pasangan yang sudah 

melaksanakan pengamatan 

  

Memberikan tambahan pengetahuan atau konsep yang 

luput dari perhatian siswa saat berdiskusi. 

  

Membimbing siswa untuk membuat simpulan dan 

menyampaikan refleksi. 

  

Memberikan posttest kepada siswa   
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan Pertama 

Kegiatan Siswa Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Mengerjakan Pretest   

Duduk berpasangan dengan teman sebangku   

Mengamati dan memperhatikan presentasi dan 

pertanyaan tentang sifat bangun datar segitiga, persegi 

panjang, persegi, dan jajar genjang 

 
 

Berpikir secara mandiri tentang pertanyaan yang sudah 

disampaikan tentang mencari sifat bangun datar dan 

mengisi lembar kerja siswa 

  

Mengarahkan siswa untuk bertukar pikiran dengan 

pasangan tentang pertanyaan yang disampaikan guru 

tentang mencari sifat bangun datar dan mengisi lembar 

kerja kelompok 

  

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Pertemuan Kedua 

Kegiatan Siswa Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 

Mengemukakan hasil diskusi tentang sifat-sifat bangun 

datar dan membahas hasil pekerjaan tiap pasangan 

  

Memberikan apresiasi kepada pasangan lain   

Memperhatikan dan mendengarkan tambahan 

pengetahuan atau konsep yang diberikan oleh guru 

  

Bersama guru membuat simpulan dan mendengarkan 

refleksi dari guru 

  

Mengerjakan posttest   

Dari hasil observasi yang dilaksanakan, dapat dilihat bahwa langkah-

langkah pembelajaran Kooperatif Think Pair Share telah 100% berhasil 

dilaksanakan oleh guru dan siswa. 

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Hasil Belajar 

Pada variabel hasil belajar, digunakan teknik tes dengan bentuk pilihan 

ganda baik pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 melalui pretest dan 

posttest. Sebelum diberikan perlakuan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

diberikan pretest. Setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share, diberikan 

posttest pada masing-masing kelas. Rekapitulasi nilai pretest dan posttest 

ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest 

 Pretest Posttest 

Eksperimen 1 

Problem 

Based 

Learning 

Eksperimen 2 

Kooperatif 

Think Pair 

Share 

Eksperimen 1 

Problem 

Based 

Learning 

Eksperimen 2 

Kooperatif 

Think Pair 

Share 

Rata-Rata 54,53 52,58 73,26 74,47 

Tertinggi 86 73 100 91 

Terendah 21 17 43 52 

Keterangan Skor maksimal = 100 

Hasil pretes kelas eksperimen 1 yang akan menerima pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning rata-rata nilainya adalah 54,53. Nilai tertinggi 

adalah 86 dan nilai terendah adalah 21. Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning, nilai posttest yang didapat dari kelas eksperimen 

1 rata-ratanya adalah 73,26. Nilai tertingginya adalah 100 dan terendah 43. 

Hasil postes kelas eksperimen 2 yang nantinya akan mendapat 

pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair Share, rata-ratanya adalah 

52,58. Nilai tertinggi adalah 73 dan terendah 17. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair Share, didapatkan rata-rata 

nilai posttest adalah 74,47. Nilai tertinggi adalah 91 dan nilai terendah 52. 

Dapat dilihat bahwa rata-rata kelas eksperimen 2 lebih tinggi dibandingkan 

kelas eksperimen 1.  

4.3. Analisis Uji Prasyarat 

4.3.1. Hasil Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar 

Untuk mengukur hasil belajar siswa, disusun instrument dalam bentuk tes 

pilihan ganda. Kisi-kisi penyusun tes disajikan dalam tabel 4.10 berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal 

6. 

memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar 

bangun 

6.1 

mengidentifikasi 

sifat-sifat 

bangun datar 

6.1.1 Menyebutkan sifat-

sifat bangun datar C1 

1, 2, 3, 4, 26, 17, 

18, 30, 31, 32 

6.1.2 Memperkirakan 

bangun yang diketahui 

sifatnya C2 

5, 6, 7, 8, 11, 19, 

20, 21, 22, 25, 33, 

34, 35 

6.1.3 Mengurutkan bangun 

berdasar ciri tertentu C3 

9, 10, 23, 24 

6.1.4 Memecahkan 

masalah yang 

berhubungan dengan ciri 

bangun datar C4 

12, 13, 14, 26, 27 

6.1.5 Mereparasi 

pemecahan masalah yang 

kurang tepat tentang 

bangun datar C5 

15, 28, 29 

 

Soal yang telah disusun diujikan di SD Sumberejo 02 Pabelan Kabupaten 

Semarang dengan responden sebanyak 20 orang. Selanjutnya hasil pengujian 

diproses dengan aplikasi anatest untuk mengetahui soal mana saja yang valid dan 

tidak. Untuk menentukan soal valid atau tidak maka sitentukan bahwa soal yang 

valid signifikansinya diatas 0,30. Apabila signifikansi kurang dari 0,30 maka soal 

dianggap tidak valid. Berikut ditampilkan hasil pengujian validitas soal pada tabel 

4.11: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Soal 

Nomor 

soal 

Signifikansi  Nomor 

soal 

Signifikansi  Nomor 

soal 

Signifikansi 

1 0,741  13 0,073  25 0,540 

2 0,776  14 0,068  26 0,449 

3 0,481  15 0,481  27 0,318 

4 0,788  16 0,788  28 0,717 

5 0,545  17 0,788  29 0,437 

6 -0,090  18 0,588  30 NAN 

7 0,284  19 0,828  31 0,668 

8 -0,003  20 0,596  32 0,088 

9 0,351  21 0,621  33 NAN 

10 0,260  22 0,348  34 0,184 

11 0,636  23 0,636  35 0,115 

12 0,788  24 0,130    

 

Dari hasil penghitungan berhasil didapatkan dari 35 soal yang diuji 23 

diantaranya valid. Soal yang tidak valid berjumlah 12 soal. Hasil pengujian soal 

dan penggolongan soal yang valid dan tidak dapat dilihat pada tabel 4.11: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir 

Soal 

Hasil Uji 

Validitas 

Valid Tidak 

Valid 

6. 

memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar 

bangun 

6.1 

mengidentifikasi 

sifat-sifat 

bangun datar 

6.1.1 Menyebutkan 

sifat-sifat bangun 

datar C1 

1, 2, 3, 4, 

16, 17, 

18, 30, 

31, 32 

1, 2, 

3, 4, 

16, 

17, 

18, 31 

30, 32 

6.1.2 

Memperkirakan 

bangun yang 

diketahui sifatnya 

C2 

5, 6, 7, 8, 

11, 19, 

20, 21, 

22, 25, 

33, 34, 

35 

5, 11, 

19, 

20, 

21, 

22, 25 

6, 7, 

8, 33, 

34, 35 

6.1.3 Mengurutkan 

bangun berdasar 

ciri tertentu C3 

9, 10, 23, 

24 

9, 23 10, 24 

6.1.4 Memecahkan 

masalah yang 

berhubungan 

dengan ciri bangun 

datar C4 

12, 13, 

14, 26, 

27 

12, 

26, 27 

13, 14 

6.1.5 Mereparasi 

pemecahan 

masalah yang 

kurang tepat 

tentang bangun 

datar C5 

15, 28, 

29 

15, 

28, 29 
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Setelah diketahui soal mana saja yang valid, maka digunakan 23 soal yang 

valid untuk mengukur hasil belajar siswa. Sedangkan untuk soal soal yang tidak 

valid tidak digunakan. 

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar 

Pengujian Reliabilitas tes dilaksanakan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi anates. Hasil uji reliabilitas tes hasil belajar disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Tes 

Reliabilitas Tes 

 

Dapat dilihat reliabilitas tes sebesar 0,92 dan telah memenuhi batas 

minimal reliabilitas yang ditentukan yaitu 0,7. Sehingga dinyatakan bahwa 

instrument tes sudah reliabel. 

4.3.3. Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Tes Hasil Belajar 

Uji tingkat kesukaran tes dilakukan dengan bantuan aplikasi anates. 

Pengujian ini berdasarkan pengujian soal yang dilaksanakan di SD Negeri 

Sumberejo 02 dengan responden sebanyak 20 siswa. Berikut hasil uji tingkat 

kesukaran soal disajikan dalam tabel 4.14: 

Tabel 4.14 

Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Nomor Soal Jumlah 

Mudah 1, 2, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31 17 

Sedang 3, 5, 15, 26, 29 5 

Sulit 27 1 

Hasil pengujian tingkat kesukaran tes, terdapat 17 soal yang tergolong 

mudah. Selain itu terdapat 5 soal yang tergolong memiliki tingkat kesukaran 

sedang. Dan 1 soal dinyatakan sulit. 
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Pengujian tingkat kesukaran soal menunjukkan bahwa soal memiliki 

tingkat kesukaran yang beragam dan tidak hanya terdiri dari soal dengan tingkat 

kesukaran mudah saja. 

4.3.4. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilaksanakan dengan bantuan aplikasi SPSS yaitu dengan 

melihat pada hasil Test of Homogenity of Variance. Agar dapat dikatakan 

homogeny, signifikansi harus lebih daro 0,05. Hasil uji homogenitas pretest dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Homogenitas Pretes 
Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Skor Based on Mean .472 1 36 .496 

Based on Median .399 1 36 .532 

Based on Median and with 
adjusted df 

.399 1 35.999 .532 

Based on trimmed mean .478 1 36 .494 

Berdasarkan hasil uji homogenitas nilai pretes, data yang diperoleh pada 

pretes adalah homogen karena signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

homogenitas posttest dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Homogenitas Posttest 
Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Skor Based on Mean 1.591 1 36 .215 

Based on Median 1.169 1 36 .287 

Based on Median and with 
adjusted df 

1.169 1 34.069 .287 

Based on trimmed mean 1.600 1 36 .214 

Hasil uji homogenitas data posttest menunjukkan bahwa signifikansi yang 

diperoleh semuanya melebihi 0,05 sehingga data yang diperoleh adalah data yang 

homogen. 

4.3.5. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan 

uji Shapiro-Wilk yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Data 
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dikatakan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian 

normalitas data disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Uji Normalitas 

Kelas Eks 1 PBL Eks 2 TPS 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Pretest 0.200 0.789 0.160 0.139 

Posttest 0.200 0.360 0.200 0.103 

Dari data tersebut dapat disimpulkan distribusi data pretest kelas 

eksperimen 1 menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov signifikansinya sebesar 

0,200 dan hasil uji Shapiro-Wilk signifikansinya sebesar 0,789. Kedua hasil uji 

melebihi 0,05 sehingga data pretest pada kelas eksperimen 1 dinyatakan normal. 

Pada data pretest kelas eksperimen 2 menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov signifikansinya sebesar 0,160 dan hasil uji Shapiro-Wilk signifikansinya 

sebesar 0,139. Kedua hasil uji melebihi 0,05 sehingga data pretest pada kelas 

eksperimen 2 dinyatakan normal. 

Data posttest kelas eksperimen 1 menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

signifikansinya sebesar 0,200 dan hasil uji Shapiro-Wilk signifikansinya sebesar 

0,360. Kedua hasil uji melebihi 0,05 sehingga data posttest pada kelas eksperimen 

1 dinyatakan normal. 

Data posttest kelas eksperimen 2 menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

signifikansinya sebesar 0,200 dan hasil uji Shapiro-Wilk signifikansinya sebesar 

0,103. Kedua hasil uji melebihi 0,05 sehingga data posttest pada kelas eksperimen 

2 dinyatakan normal. 

4.3.6. Uji Kesamaan Dua Rata-rata nilai Pretest Kelas Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2 

Untuk menguji kesamaan dua rata-rata pretest di kelas Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2 digunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji Independent 

Samples T-Tes. Uji persamaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan siswa pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sama. Hasil 

uji kesamaan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Persamaan Dua Rata-rata Pretest 

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 

Skor Equal 
variances 
assumed 

.472 .496 .379 36 .707 1.947 5.139 -8.475 12.369 

Equal 
variances not 
assumed 

  

.379 35.453 .707 1.947 5.139 -8.480 12.375 

Uji kesamaan dua rata-rata nilai pretest menunjukkan signifikansi pada F 

tes sebesar 0,496 dan signifikansi pada T-test sebesar 0,707. Dari hasil pengujian 

dapat dilihat bahwa signifikansi pada F tes maupun T-test lebih besar dari 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan siswa pada kelas 

eksperimen 1 dengan rata-rata 54,53 dan kelas eksperimen 2 dengan rata-rata 

52,58. 

4.4. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini telah disusun hipotesis yang akan dibuktikan dengan 

menggunakan pengujian perbedaan dua rata-rata nilai postes di kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2. Sebelumnya telah disusun hipotesis sebagai berikut: 

H0:  Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas 

V SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 antara 

menggunakan model Problem Based Learning dan model Kooperatif 

Think Pair Share. 

Ha:  Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas V SD 

Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 antara 

menggunakan model Problem Based Learning dan model Kooperatif 

Think Pair Share. 

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji Independent Samples T-Test 

dengan bantuan aplikasi SPSS. 
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4.4.1. Uji Perbedaan Dua Rata-rata nilai Posttest Kelas Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2 

Pada akhir pembelajaran dilaksanakan posttest untuk menguji apakah ada 

perbedaan hasil belajar matematika siswa antara menggunakan model Problem 

Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share. Hasil post test dapat 

dilihat dalam histogram 4.1 berikut ini: 

Histogram 4.1 

Hasil Posttest 
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Eksperimen 1

Eksperimen 2

  

Dapat dilihat kelas eksperimen 1 memiliki nilai terendah 43 yang 

diperoleh 1 anak dan nilai tertinggi 100 yang diperoleh 1 anak. Untuk kelas 

eksperimen 2 nilai terendah adalah 52 yang diperoleh 3 anak dan nilai tertinggi 

adalah 95 yang diperoleh satu anak. Dari Histogram dapat dilihat rentang nilai 

kelas eksperimen 1 lebih luas dari kelas eksperimen 2. 

Untuk menguji perbedaan dua rata-rata posttest di kelas Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2 digunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji Independent 

Samples T-Tes. Uji perbedaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan siswa pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 berbeda 

setelah mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning dan 

model Kooperatif Think Pair Share. Hasil uji perbedaan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Posttest 

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 

Skor Equal 
variances 
assumed 

1.591 .215 -.235 36 .816 -1.211 5.152 -11.660 9.239 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.235 34.463 .816 -1.211 5.152 -11.676 9.255 

Dari hasil pengujian perbedaan nilai rata-rata posttest didapatkan 

signifikansi pada F tes adalah 0,215 dan signifikansi T-test adalah 0,816. Hasil F 

tes dan T-test signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan kemampuan siswa pada kelas eksperimen 1 yang 

mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning dan kelas 

eksperimen 2 yang mengikuti pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair 

Share. Rata-rata posttest kelas eksperimen 1 adalah 73,26 dan rata-rata posttest 

kelas eksperimen 2 adalah 74,47. 

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

antara hasil belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri Sumberejo 01 dan SD 

Negeri Ujung-ujung 02 antara menggunakan model Problem Based Learning dan 

menggunakan model Kooperatif Think Pair Share sehingga H0 diterima dan Ha 

ditolak 

4.5. Pembahasan 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri 

Ujung-Ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Siswa Kelas V SD 

Negeri Sumberejo 01 dipilih menjadi kelas eksperimen 1 yang mendapat 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning. Siswa Kelas V SD Negeri 

Sumberejo 01 terdiri dari 21 orang siswa dengan rincian 12 putra dan 9 putri. 

Namun dalam penelitian ini hanya 19 orang siswa SD Negeri Sumberejo yang 

digunakan dalam penelitian. Siswa Kelas V SD Negeri Ujung-ujung 02 dipilih 

sebagai kelas eksperimen 2 yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

Kooperatif Think Pair Share. Siswa Kelas V SD Negeri Ujung-Ujung 02 terdiri 
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dari 21 orang siswa dengan rincian 10 putra dan 11 putri. Sama seperti SD Negeri 

Sumberejo 01 hanya 19 orang dari SD Negeri Ujung-ujung02 yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh guru kelas menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model Problem Based Learning telah 

dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah Problem Based Learning. Guru dan 

siswa telah melakukan langkah-langkah dalam model Problem Based Learning 

yang meliputi memberikan orientasi masalah kepada siswa, mengorganisasikan 

siswa untuk belajar, mendukung kelompok infestigasi, mengembangkan dan 

menyajikan artefak dan memamerkannya, dan menganalisis dan mengevaluasi 

proses penyelesaian masalah. 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh guru kelas menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair Share 

telah dilaksanakan sesuai dengan langkah- model Kooperatif Think Pair Share. 

Guru dan siswa telah melakukan langkah-langkah dalam model Kooperatif Think 

Pair Share yang meliputi siswa duduk berpasangan, guru melakukan presentasi 

dan kemudian mengajukan pertanyaan, mula-mula siswa diberi kesempatan 

berpikir secara mandiri, siswa kemudian saling berbagi bertukar pikiran dengan 

pasangannya untuk menjawab pertanyaan guru, guru memandu pleno kecil atau 

diskusi dimana setiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya, guru memberi 

penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus dibahas dan menambahkan 

konsep atau pengetahuan yang luput dari perhatian siswa saat berdiskusi dengan 

pasangannya, simpulan dan refleksi. 

Uji kesamaan dua rata-rata nilai pretest yang dilakukan dengan uji 

Independent Sample T-Test menunjukkan signifikansi pada F tes sebesar 0,496 

dan signifikansi pada T-test sebesar 0,707. Dari hasil pengujian dapat dilihat 

bahwa signifikansi pada F tes maupun T-test lebih besar dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan siswa pada kelas eksperimen 

1 dengan rata-rata 54,53 dan kelas eksperimen 2 dengan rata-rata 52,58. 

Hasil posttest menunjukkan kelas eksperimen 1 memiliki skor terendah 43 

yang diperoleh 1 orang siswa dan skor tertinggi 100 yang diperoleh 1 orang siswa. 
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Kelas eksperimen 2 memiliki skor terendah 52 diperoleh 3 orang siswa dan skor 

tertinggi 95 diperoleh 1 orang siswa. Rentang nilai pada kelas eksperimen 1 lebih 

lebar dibandingkan rentang nilai kelas eksperimen 2. Rata-rata posttest kelas 

eksperimen 1 adalah 73,26 dan rata-rata posttest kelas eksperimen 2 adalah 74,47. 

Nilai rata-rata kelas eksperimen 2 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas eksperimen 

1. Dari hasil pengujian perbedaan nilai rata-rata posttest didapatkan signifikansi 

pada F tes adalah 0,215 dan signifikansi T-test adalah 0,816. Hasil F tes dan T-test 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan kemampuan yang signifikan siswa pada kelas eksperimen 1 yang 

mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning dan kelas 

eksperimen 2 yang mengikuti pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair 

Share.  

Pembelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun datar pada kelas V di 

SD Sumberejo 01 dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan 

pembelajaran dengan model Kooperatif Think Pair Share, siswa lebih terlibat 

secara langsung di dalam pembelajaran dengan melakukan pengamatan dan 

pengukuran di dalam kelompok beranggota 4-5 orang. Namun dalam pelaksanaan 

model Problem Based Learning di dalam kelompok terdapat anak yang justru 

kurang terlibat dalam pengamatan kelompok, selain itu apabila siswa belum 

terbiasa untuk meneliti, siswa bingung dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada 

baiknya sebelum melaksanakan model Problem Based Learning pastikan siswa 

mengetahui hal yang akan dilakukannya dalam pembelajaran. Selain itu 

penggunaan alat-alat untuk melakukan pengamatan seperti penggaris dan busur 

sebaiknya sudah dikuasai oleh siswa dengan baik agar siswa dapat melakukan 

pengamatan dengan lebih baik dan lebih teliti. 

Pembelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun datar pada kelas V di 

SD Negeri Ujung-ujung 02 dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif 

Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share presentasi yang disampaikan guru harus menarik 

minat siswa untuk belajar dan memecahkan masalah yang disampaikan guru. Pada 
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pembelajaran Kooperatif Think Pair Share, seluruh siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran karena masing-masing siswa memiliki kesempatan untuk berpikir 

secara mandiri dan mendiskusikan hasil pemikiran dengan pasangannya. Tidak 

ada siswa yang hanya berdiam diri dan menyerahkan pekerjaan pada temannya. 

Semua siswa bekerja sama dengan pasangannya untuk memecahkan 

permasalahan. 

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah disampaikan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model Problem Based Learning dan 

model Kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas V di SD Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-ujung 02. 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning membuat prestasi siswa 

meningkat, meningkatkan fokus siswa pada pembelajaran, membuat siswa lebih 

terdorong untuk berfikir dalam memecahkan masalah, membuat siswa mau 

bekerja secara berkelompok, dan membuat siswa termotifasi untuk belajar seperti 

pendapat yang diungkapkan M. Taufiq Amir (2010:27). Pembelajaran dengan 

model Kooperatif Think Pair Share membuat siswa terbiasa untuk berfikir secara 

mandiri dalam belajar, membuat siswa berdiskusi dengan pasangannya, dan 

membuat siswa menjadi aktif dan tidak hanya diam dalam mengikuti 

pembelajaran seperti yang diungkapkan Miftahul Huda (2014:136). Tidak ada 

perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share. 

Implikasi teoritis dan implikasi praktis dari hasil penelitian ini terhadap 

hasil belajar siswa dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis: 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share yang hasilnya dapat meningkatnkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD meskipun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penggunaan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan 
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referensi untuk mengembangkan penelitian yang menggunakan model Problem 

Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share. 

2. Implikasi Praktis: 

a. Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning dan 

model Kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan sehingga siswa dapat 

menjadi termotifasi dengan hasil belajarnya yang dapat membuat siswa lebih 

tekun untuk belajar. 

b. Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning dan 

model Kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu pembelajaran 

menjadi lebih bervariasi sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran. Pembelajaran yang membuat siswa aktif mengikuti 

pembelajaran dapat dikembangkan dengan menggunkan model Problem Based 

Learning dan model Kooperatif Think Pair Share sehingga kualitas pendidikan 

semakin meningkat dan hasil belajar semakin baik karena siswa menguasai 

materi pembelajaran yang diikutinya meskipun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penggunaan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share. 

Maka dari itu gunakan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share dalam membelajarkan matematika yang dapat 

membuat siswa aktif dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar meskipun tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan model Problem Based 

Learning dan model Kooperatif Think Pair Share, dengan begitu siswa akan lebih 

aktif dalam belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

 


