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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 Penelitian ini dilakukan di SD Gugus Abiyoso dengan populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Gugus Abiyoso Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang yang berjumlah 121 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Rogomulyo 01 sejumlah 18 siswa, 

SD Negeri Rogomulyo 02 sejumlah 23 siswa, dan SD Negeri Kaliwungu 02 

sejumlah 30 siswa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2016. 

 Uji coba instrumen soal dilakukan di SD Negeri Mukiran 04 dan uji 

validitas serta uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Anates V.4. Hasil uji 

instrumen penelitian menunjukan 22 soal signifikan dari 30 soal yang diujikan 

dengan tingkat reliabilitas sebesar 0,85 > 0,7. Penelitian dilakukan menggunakan 

dua variabel, yaitu variabel bebas adalah pembelajaran dengan menggunakan 

model kooperatif tipe TGT (X1.1) dan NHT (X1.2), sedangkan variabel terikat 

adalah hasil belajar Matematika siswa setelah menggunakan model kooperatif tipe 

TGT (Y1) dan NHT (Y2). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik deskritif dan teknik analisis statistik.  

 Bab IV dalam penelitian ini akan memaparkan hasil pengolahan data serta 

pembahasan yang meliputi hasil penelitian pada implementasi pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai kelompok 

eksperimen 1 dan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai kelompok 

eksperimen 2. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Implementasi Pembelajaran Matematika menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT sebagai Kelompok Eksperimen 1  

   Sebelum dipaparkan secara detail tentang hasil penelitian, terlebih 

dahulu dikemukakan upaya-upaya untuk mengontrol variabel yang dapat 

mengganggu perlakuan. Upaya untuk memenuhi validitas internal dalam 
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 penelitian menggunakan model kooperatif tipe TGT antara lain sebagai 

berikut.  

a. Interaction/ interaksi 

Interaksi faktor-faktor sangat berpengaruh terhadap validitas internal, 

dalam hal ini kelompok yang dilibatkan dalam penelitian eksperimen 

memiliki usia yang sama, namun tingkat kematangannya berbeda. 

Perihal tersebut menjadi masalah dalam seleksi dan kematangan serta 

dapat mempengaruhi ketidakvalidan eksperimen, oleh sebab itu 

interaksi antar faktor-faktor sangat diperlukan dalam mengontrol 

validitas internal. 

b. History/ sejarah 

Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di lingkungan pada saat 

variabel eksperimental dilakukan. Peristiwa yang terjadi pada saat 

eksperimentasi dilakukan adalah penataan ruang kelas yang dilakukan 

oleh guru jauh sebelum pelaksanaan penelitian.  Hasil uji perlakuan 

mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan eksperimentasi 

melainkan terdapat faktor historis atau peristiwa luar. Keterbatasan 

yang ada pada faktor internal berdasarkan peristiwa yang terjadi dapat 

dikendalikan menggunakan kelompok kontrol dengan harapan 

memiliki pengalaman eksternal (history) yang sama selama 

pelaksanaan perlakuan.  

c. Maturation/ Kematangan 

Kematangan merujuk pada proses perubahan yang terjadi dalam diri 

subjek yang dijadikan kelompok eksperimen (Punaji Setyosari, 2013: 

159). Kematangan biologis dalam penelitian yang telah dilakukan 

terjadi karena siswa memperhatikan guru dalam periode waktu yang 

lama. Faktor kematangan ini dapat mempengaruhi hasil akhir siswa 

tanpa perlakuan eksperimen. Upaya untuk mengendalikan validitas 

internal dalam hal kematangan adalah peneliti sendiri yang melakukan 

eksperimen dan membuat kesimpulan tentang perlakuan yang 

diberikan. 
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d. Testing 

Pretest dalam penelitian ini dilakukan sebelum memberikan 

perlakuan, sedangkan posttest dilakukan setelah pemberian perlakuan. 

Jika kedua tes yang dilakukan adalah sama, maka pengalaman siswa 

dalam mengerjakan tes awal dapat mempengaruhi hasil tes atau 

posttest. Perubahan variabel hasil mempunyai kemungkinan sebagai 

akibat dari proses pengukuran sebelum pemberian perlakuan, bukan 

pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. Cara untuk terhindar 

dari hasil posttest sebagai akibat dari pemberian pretest  adalah 

dengan melakukan penataan struktur tes pada posttest. Penataan 

struktur dibuat melalui nomor-nomor soal yang diacak kembali. 

  Selain upaya untuk memenuhi validitas internal dalam penelitian 

peneliti juga telah memberikan upaya dalam memenuhi validitas eksternal 

yaitu dengan pengambilan sampel yang mewakili dari populasi dalam satu 

gugus. Tujuan pengambilan sampel adalah generalisasi yang dapat berlaku 

bagi populasi yang lebih luas.  

  Penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe TGT 

dilakukan di SD Negeri Rogomulyo 01 sebagai kelas eksperimen 1 yang 

dilaksanakan pada tanggal 24, 25 dan 28 Maret 2016 dengan jumlah 18 

siswa. Pembelajaran dilakukan di ruang kelas 5 SD Negeri Rogomulyo 01. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan selama 3x pertemuan dengan alokasi 

waktu pembelajaran adalah 6x35 menit. Mata pelajaran yang digunakan 

sebagai penelitian adalah Matematika dengan materi pembelajaranya yaitu 

“Sifat-sifat Bangun Datar”. Topik pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah materi “Sifat-sifat Bangun Datar” yang didasarkan 

pada Standar Kompetensi 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan 

hubunganya antar bangun. Kompetensi Dasar 6.1 Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar. Indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan 

Standar Kompetensi antara lain Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Segitiga, Menyebutkan sifat-sifat persegi, Menyebutkan sifat-sifat persegi 

panjang, Menjelaskan sifat-sifat persegi trapesium, Mengidentifikasi sifat-
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sifat jajar genjang, Menyebutkan sifat-sifat layang-layang, Menyebutkan 

sifat-siifat belah ketupat, Mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran. Penelitian 

ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan observernya Rustiyana selaku 

guru kelas 5 SD Negeri Rogomulyo 01. 

  Selain di SD Negeri Rogomulyo 01 penelitian dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT juga dilakukan di 

SD Negeri Kaliwungu 02 sebagai kelas eksperimen 1 yang dilaksanakan 

pada tanggal 1, 2, dan 4 april 2016 dengan jumlah 15 siswa. Pembelajaran 

dilakukan di ruang kelas 5 SD Negeri Kaliwungu 02. Pembelajaran 

dilakukan selama 3x pertemuan dengan alokasi waktu setiap pembelajaran 

adalah 6 x 35 menit. Mata pelajaran yang digunakan sebagai penelitian 

yakni Matematika dengan materi pembelajaranya “Sifat-sifat Bangun 

Datar”. Topik pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi “Sifat-sifat Bangun Datar” yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubunganya antar 

bangun. Kompetensi Dasar 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

Indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

antara lain Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar segitiga, Menyebutkan 

sifat-sifat persegi, Menyebutkan sifat-sifat persegi panjang, Menjelaskan 

sifat-sifat persegi trapesium, Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, 

Menyebutkan sifat-sifat layang-layang, Menyebutkan sifat-siifat belah 

ketupat, Mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran. Penelitian ini dilakukan 

sendiri oleh peneliti dengan observernya Aji Setyo Nugroho selaku guru 

kelas 5 SD Negeri Kaliwungu 02. 

4.1.1.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Matematika 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT sebagai 

Kelompok Eksperimen 1  

a. Pertemuan Pertama  

  Pertemuan pertama di SD Negeri Rogomulyo 01 (SD Imbas) 

dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 yang diikuti oleh 17 siswa dari 
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keseluruhan 18 siswa, dan terdapat satu siswa yang tidak masuk 

dikarenakan sakit. Penelitian penelitian dengan model kooperatif tipe TGT 

juga dilakukan di SD Negeri Kaliwungu 02 (SD Inti) Pada tanggal 1 April 

2016 yang diikuti oleh siswa kelas 5A dengan jumlah 15 siswa dan masuk 

semuanya. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2x35 menit.  

   Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang 

meliputi salam, berdoa dan absensi siswa sambil berkenalan dengan siswa, 

kemudian guru memberikan motivasi yang menarik dengan menyajikan 

gambar benda-benda di kehidupan sehari-hari yang bentuknya sesuai 

dengan bangun-bangun datar. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab kepada siswa mengenai gambar benda-benda dikehidupan sehari-

hari yang sesuai dengan macam-macam bangun datar. Guru 

membangkitkan minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang 

dipelajari. Selanjutnya guru menyampaikan kompetesi yang akan dicapai 

kemudian guru memberikan soal pretest.  

   Selanjutnya kegiatan inti yaitu proses pembelajaran menggunakan 

perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang terdiri dari 

sintagmatik yang pertama yaitu penyajian kelas, guru menyajikan gambar 

tentang berbagai macam bangun datar dan menjelaskan sifat-sifat dari 

berbagai macam bangun datar. Setiap siswa mendengarkan penjelasan 

guru serta menyimak lembar materi yang disajikan oleh guru. Sintak kedua 

yaitu pembentukan kelompok, guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa. Setiap kelompok 

diberikan Lembar Kerja Siswa yang yang berupa soal untuk menentukan 

sifat-sifat bangun datar. Setiap kelompok membahas jawaban secara 

bersama-sama dan masing-masing kelompok memastikan semua anggota 

kelompoknya sudah mengetahui jawabannya. Guru bersama siswa 

membahas LKS. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Diakhir pembelajaran siswa diberikan 

tugas untuk belajar tentang “Sifat-sifat Bangun Datar” yang sudah 

dijelaskan oleh guru. Guru juga menyampaikan kepada seluruh siswa 
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bahwa pada pertemuan selanjutnya akan diadakan tournament 

perkelompok.  

   Proses pembelajaran pada pertemuan pertama berjalan dengan 

lancar dan tanpa hambatan. Siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hasil observasi di SD Negeri Rogomulyo 

01 dan SD Negeri Kaliwungu 02 yang dilakukan oleh observer pada 

pertemuan pertama menandakan bahwa sintak penerapan model 

pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik.  

b. Pertemuan Kedua  

  Pertemuan kedua di SD Negeri Rogomulyo 01 dilaksanakan pada 

tanggal 25 Maret 2016 yang diikuti oleh 17 siswa dari keseluruhan 18 

siswa, dan terdapat satu siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit. 

Pertemuan kedua di SD Negeri Kaliwungu 02 dilaksanakan pada tanggal 2 

April 2016 diikuti oleh siswa kelas 5A yang berjumlah 15 siswa dan 

masuk semuanya.  Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 x 

35 menit.  

  Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang 

meliputi salam, berdoa dan persensi siswa. Selanjutnya guru melakukan 

apersepsi dengan mengulas kembali materi secara singkat tentang sifat-

sifat bangun datar yang telah disampaiakan pada pertemuan sebelumnya, 

kemudian dilanjutkan dengan sintakmatik dari model kooperatif tipe TGT 

yang belum dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya yaitu akan 

diadakanya game tournamnet perkelompok. Guru menginformasikan 

kepada siswa bahwa pada pertemuan ini akan diadakan tournament.  

  Guru menjelaskan prosedur tournament. Guru membagi siswa 

menjadi kelompok baru dan tiap kelompok terdapat perwakilan dari 

masing-masing anggota kelompok. Siswa dibagi menjadi 3 meja 

tournament. Siswa dalam tournament ditetapkan sebagai pembaca soal, 

penantang I, penantang II. Tim Pembaca bertugas mengambil dan 

membaca soal yang telah disiapkan guru serta menjawab soal yang dibaca. 

Tim penantang I bertugas menyetujui atau menyanggah jawaban pembaca. 
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Tim penantang kedua bertugas menyetujui atau menyanggah jawaban 

pembaca atau penantang I dan membuka lembar jawaban. Kegiatan ini 

dilakukan secara bergilir sesuai arah jarum jam hingga semua mendapat 

kesempatan menjadi pembaca, penantang I dan penantang II. Guru 

memberikan soal pada kartu bernomor yang dimainkan pada tournament. 

Apabila jawaban salah maka mendapatkan skor 0 dan jika jawaban benar 

maka mendapat skor 10. Perolehan masing-masing-masing anggota 

dijumlahkan setelah tournament selesai.  

  Selanjutnya adalah rekognisi team yaitu guru menghitung jumlah 

poin yang diperoleh setiap anggota kelompok pada saat melakukan 

tournament. Kelompok yang mendapat mendapat poin paling banyak akan 

mendapatkan reward dari guru. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses pembelajaran berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan sintak. Siswa terlihat bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Diakhir pembelajaran guru 

memberitaukan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan posttest 

untuk mengukur ketercapaian hasil belajar ranah kognitif siswa. 

  Hasil observasi  di SD Negeri Rogomulyo 01 dan SD Negeri 

Kaliwungu 02 yang dilakukan oleh observer pada pertemuan kedua 

menandakan bahwa sintak penerapan model pembelajaran sudah 

dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat diketahui bahwa sintak model 

kooperatif tipe TGT sudah dilaksanakan secara runtut dan benar dalam 

proses pembelajaran.  

c. Pertemuan Ketiga 

  Pertemuan ketiga di SD Negeri Rogomulyo 01 dilaksanakan pada 

tanggal 28 Maret 2016 yang diikuti oleh 17 siswa dari keseluruhan 18 

siswa, dan terdapat satu siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit. 

Penelitian di SD Negeri Kaliwungu 02 dilaksanakan pada tanggal 4 April 

2016 yang diikuti oleh siswa kelas 5A yang berjumlah 15 siswa dan masuk 

semuanya. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit.  
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  Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang 

meliputi salam, berdoa dan absensi siswa. Selanjutnya guru melakukan 

apersepsi dengan mengulas kembali materi secara singkat tentang sifat-

sifat bangun datar yang telah disampaiakan guru sebelumnya. Guru 

menginformasikan kepada siswa bahwa pada pertemuan ini akan diadakan 

posttest. Guna mengukur kemampuan siswa, guru memanggil satu persatu 

siswa untuk maju kedepan mengerjakan soal yang telah dituliskan guru 

dipapan tulis. Diakhir pembelajaran siswa diberikan posttest  untuk 

mengukur ketercapaian hasil belajar kognitif siswa.  

  Hasil observasi di SD Negeri Rogomulyo 01 dan SD Negeri 

Kaliwungu 02  yang dilakukan oleh observer pada pertemuan ketiga 

menandakan bahwa sintak penerapan model pembelajaran sudah 

dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa  

dari pertemuan pertama hingga  ketiga sintak model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT sudah dilaksanakan secara runtut dan benar dalam 

proses pembelajaran dan berjalan sesuai rencana, baik di SD Negeri 

Rogomulyo 01 maupun di SD Negeri Kaliwungu 02.  

4.1.1.2 Tingkat Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 

 Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 01 Menggunakan Model 

 Kooperatif Tipe TGT sebagai Kelompok  Eksperimen 1 

  Tingkat hasil belajar Matematika siswa dipaparkan melalui 

pemaparan statistik deskriptif dari hasil pretest dan posttest yang terdiri 

dari rata-rata skor (mean), skor tertinggi (max), skor terendah (min), 

standar deviasi, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam bentuk grafik.  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Skor Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 1 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviasi 

Skor Pretest 32 30 85 54,375 13,365 

Skor Posttets 32 45 95 75,468 14,444 
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  Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa skor rata-rata kelas 

eksperimen 1 (skor pretest) sebelum proses pembelajaran dengan 

menerapkan model kooperatif tipe TGT sebesar 54,375 dengan standar 

deviasi 13,365. Setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model kooperatif tipe TGT didapatkan skor rata-rata (skor posttest) 

meningkat menjadi 75,468 dengan standar deviasi 14,444. Skor tertinggi 

yang dicapai pada pretest adalah 85 dan skor terendahnya adalah 30. 

Sedangkan pada posttest skor tertinggi yang dicapai adalah 95 dan niai 

terendahnya adalah 45. Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest 

sebanyak 32 siswa.  

  Jumlah data yang disajikan cukup banyak, sehingga peneliti 

menyusun data menggunakan tabel distribusi frekuensi agar penyajian 

lebih efisien.  Penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan kelas 

interval yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi skor minimal 

dibagi jumlah kelas. Penentuan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges 

(Sugiyono, 2013: 35) yaitu K= 1+ 3,3 log n. K adalah jumlah kelas dan n 

adalah banyaknya data/siswa. Melalui rumus dapat diperoleh K= 1+ 3,3 

.log 32 = 1+ 4,96 = 5,96 atau dibulatkan menjadi 6. Interval kelas pada 

skor pretest didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal pretest-skor 

minimal pretest) dibagi jumlah kelas yaitu 
     

 
  = 9,16 dibulatkan 

menjadi 9. Interval kelas pada skor posttest didapatkan dari hasil rentang 

(skor maksimal posttest-skor minimal posttest) dibagi jumlah kelas yaitu 

     

 
  = 8,3 dibulatkan menjadi 8.  

Hasil distribusi frekuensi skor pretest dan posttest kelompok eksperimen 1 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Skor Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 1 

No. 

Kelas 

Kelas 

Interval  

Skor Pretest Kelas 

Interval 

Skor Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 30-38 3 9,38% 45-52 3 9,38% 

2 39-47 6 18,75% 53-60 2 6,25% 
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3 48-56 12 37,5% 61-68 3 9,37% 

4 57-65 5 15,62% 69-76 8 25% 

5 66-74 4 12,5% 77-84 5 15,63% 

6 >75 2 6,25% >85 11 34,37% 

Jumlah 32 100%  32 100% 

 

  Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada skor pretest 

jumlah siswa yang memperoleh skor pada kelas interval 30-38 terdapat 3 

siswa dengan persentase 9,38%, pada kelas interval 39-47 terdapat 6 siswa 

dengan persentase 18,75%, pada kelas interval 48-56 terdapat 12 siswa 

dengan persentase 37,5%, pada kelas interval 57-65 terdapat 5 siswa 

dengan persentase 15,62%, kelas interval 66-74 terdapat 4 siswa dengan 

persentase 12,5%, dan pada kelas interval >75 terdapat 2 siswa dengan 

persentase 6,25%. 

  Pada skor posttest diketaui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan 

skor pada kelas interval 45-52 terdapat 3 siswa dengan persentase 9,38%, 

pada kelas interval 53-60 terdapat 2 siswa dengan persentase 6,25%, pada 

kelas interval 61-68 terdapat 3 siswa dengan persentase 9,37%, pada kelas 

interval 69-76 terdapat 8 siswa dengan persentase 25%, kelas interval 77-

84 terdapat 5 siswa dengan persentase 15,63% dan kelas interval >85 

terdapat 11 siswa dengan persentase 34,37%.  

  Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi perbedaan skor 

pretest dan posttest maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1  

Grafik Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelompok Eksperimen 1 SD 

Negeri Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 01 

 

 

Gambar 4.2 

Grafik Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kelompok Eksperimen 1 SD 

Negeri Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 01 

4.1.2  Hasil Implementasi Pembelajaran Matematika menggunakan Model 

 Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT sebagai Kelompok Eksperimen 2 

  Sama seperti perlakukan pada kelompok eksperimen 1, maka pada 

kelompok eksperimen 2 inipun dilakukan pengontrolan terhadap variabel 

yang dapat menggangu perlakuan. Upaya untuk memenuhi validitas 

internal dalam penelitian menggunakan model kooperatif tipe NHT antara 

lain sebagai berikut. 
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a. Interaction/ interaksi 

Interaksi faktor-faktor diluar variabel penelitian sangat berpengaruh 

terhadap validitas internal. Kelompok yang dilibatkan dalam penelitian 

kelompok kontrol memuliki usia yang sama, namun tingkat 

kematangannya berbeda. Hal ini menjadi sebuah masalah dalam seleksi 

dan kematangan serta dapat mempengaruhi ketidakvalidan eksperimen, 

dengan demikian interaksi antar faktor-faktor sangat diperlukan dalam 

mengontrol validitas internal. 

b. History/ sejarah 

Pengertian sejarah dalam penelitian ini merupakan suatu peristiwa yang 

terjadi di lingkungan pada saat variabel eksperimental dilakukan. 

Peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan adalah penataan 

ruang kelas yang dilakukan oleh guru jauh sebelum pelaksanaan 

penelitian.  Hasil uji perlakuan mempunyai kemungkinan terdapat 

faktor historis atau peristiwa luar. Keterbatasan yang ada pada faktor 

internal berdasarkan peristiwa yang terjadi dapat dikendalikan 

menggunakan kelompok kontrol dengan harapan memiliki pengalaman 

eksternal (history) yang sama selama pelaksanaan perlakuan.  

c. Maturation/ Kematangan 

Kematangan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri 

subjek yang dijadikan kelompok eksperimen (Punaji Setyosari, 2013: 

159). Kematangan biologis dalam penelitian terjadi karena siswa 

memperhatikan guru dalam periode waktu yang lama. Faktor 

kematangan ini dapat mempengaruhi hasil akhir siswa tanpa perlakuan 

eksperimen. Upaya untuk mengendalikan validitas internal dalam hal 

kematangan adalah peneliti sendiri yang melakukan eksperimen dan 

membuat kesimpulan tentang perlakuan yang diberikan. 

d. Testing 

Pretest dalam dilakukan sebelum memberikan perlakuan, sedangkan 

posttest dilakukan setelah pemberian perlakuan. Apabila kedua tes yang 

dilakukan adalah sama, maka pengalaman siswa dalam mengerjakan tes 
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awal dapat mempengaruhi hasil posttest. Perubahan variabel hasil 

mempunyai kemungkinan sebagai akibat dari proses pengukuran 

sebelum pemberian perlakuan, bukan pengaruh dari perlakuan yang 

telah diberikan. Salah satu cara untuk terhindar dari hasil posttest 

sebagai akibat dari pemberian pretest adalah dengan melakukan 

penataan struktur tes pada posttest. Penataan struktur dibuat melalui 

nomor-nomor soal yang diacak kembali. 

  Selain upaya untuk memenuhi validitas internal dalam penelitian 

peneliti  juga telah memberikan upaya dalam memenuhi validitas eksternal 

yaitu dengan berupa pengambilan sampel yang mewakili populasi agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.  

  Penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dilakukan di SD Negeri Rogomulyo 02 sebagai kelas eksperimen 2 yang 

dilaksanakan di kelas 5 pada tanggal 22 dan 23 Maret 2016 dengan jumlah 

23 siswa. Pembelajaran dilakukan di ruang kelas 5 SD Negeri Rogomulyo 

02. Pembelajaran dilakukan selama 2xpertemuan dengan alokasi waktu 

pembelajaran adalah 4x35 menit. Mata pelajaran yang digunakan sebagai 

penelitian yaitu Matematika dengan materi pembelajaranya yaitu “Sifat-

sifat Bangun Datar”. Topik pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah materi “Sifat-sifat Bangun Datar” yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubunganya antar 

bangun. Kompetensi Dasar 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

Indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

antara lain Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar segitiga, Menyebutkan 

sifat-sifat persegi, Menyebutkan sifat-sifat persegi panjang, Menjelaskan 

sifat-sifat persegi trapesium, Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, 

Menyebutkan sifat-sifat layang-layang, Menyebutkan sifat-sifat belah 

ketupat, Mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran. Penelitian ini dilakukan 

sendiri oleh peneliti dengan observernya Suyono selaku guru kelas 5 SD 

Negeri Rogomulyo 02. 
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  Selain di SD Negeri Rogomulyo 02 penelitian dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT juga dilakukan di 

SD Negeri Kaliwungu 02 sebagai kelas eksperimen 2 yang dilaksanakan di 

kelas 5B pada tanggal 29 dan 30 Maret 2016 dengan jumlah 15 siswa. 

Pembelajaran dilakukan di ruang kelas 5 SD Negeri Kaliwungu 02. 

Pembelajaran dilakukan selama 2x pertemuan dengan alokasi waktu 

pembelajaran adalah 4x35 menit. Mata pelajaran yang digunakan sebagai 

penelitian yakni Matematika dengan materi pembelajaranya “Sifat-sifat 

Bangun Datar”. Topik pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah materi “Sifat-sifat Bangun Datar” yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubunganya antar 

bangun. Kompetensi Dasar 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

Indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

antara lain Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar segitiga, Menyebutkan 

sifat-sifat persegi, Menyebutkan sifat-sifat persegi panjang, Menjelaskan 

sifat-sifat persegi trapesium, Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, 

Menyebutkan sifat-sifat layang-layang, Menyebutkan sifat-siifat belah 

ketupat, Mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran. Penelitian ini dilakukan 

sendiri oleh peneliti dengan observernya Aji Setyo Nugroho selaku guru 

kelas 5 SD Negeri Kaliwungu 02. 

4.1.2.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Matematika 

 Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT sebagai 

 Kelompok Eksperimen 2  

a. Pertemuan Pertama 

 Pertemuan pertama di SD Negeri Rogomulyo 02 (SD Imbas) 

dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 yang diikuti oleh 23 siswa dan 

masuk semuanya. Penelitian pada pertemuan pertama dengan 

menggunakan model kooperatif tipe NHT juga dilakukan di SD Negeri 

Kaliwungu 02 (SD Inti) pada hari selasa, 29 Maret 2016  yang diikuti oleh 
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siswa kelas 5B dengan jumlah 15 siswa dan masuk semuanya. 

Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2x35 menit.  

 Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang 

meliputi salam, berdoa dan absensi siswa sambil berkenalan dengan siswa, 

kemudian guru memberikan motivasi yang menarik dengan menyajikan 

gambar benda-benda di kehidupan sehari-hari yang bentuknya sesuai 

dengan bangun-bangun datar. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab kepada siswa mengenai gambar benda-benda dikehidupan sehari-

hari yang sesuai dengan macam-macam bangun datar. Guru 

membangkitkan minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang 

dipelajari. Selanjutnya guru menyampaikan kompetesi yang akan dicapai 

kemudian guru memberikan soal pretest.  

 Selanjutnya kegiatan inti yaitu proses pembelajaran menggunakan 

perlakuan model pembelajaran  kooperatif tipe NHT yang terdiri dari 

sintagmatik yang pertama yaitu persiapan, guru menyajikan gambar 

tentang berbagai macam bangun datar dan menjelaskan sifat-sifat dari 

berbagai macam bangun datar. Setiap siswa mendengarkan penjelasan 

guru serta menyimak lembar materi yang disajikan oleh guru. Sintak 

kedua yaitu penomoran atau pembentukan kelompok, guru membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa. Sintak 

ketiga yaitu diskusi masalah, setiap kelompok diberikan Lembar Kerja 

Siswa yang yang berupa soal untuk menentukan sifat-sifat bangun datar. 

Setiap anggota kelompok membahas jawaban secara bersama-sama dan 

masing-masing kelompok memastikan semua anggota kelompoknya sudah 

mengetahui jawabannya. Diakhir pembelajaran siswa diberikan tugas 

untuk belajar tentang Bangun Datar yang sudah dijelaskan oleh guru. Guru 

juga menyampaikan kepada seluruh siswa bahwa pada pertemuan 

selanjutnya akan dibahas LKS dan guru akan mengadakan posttest guna 

mengukur ketercapaian hasil belajar ranah kognitif siswa. 

  Proses pembelajaran pada pertemuan pertama berjalan dengan 

lancar dan tanpa hambatan. Siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam 
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mengikuti proses pembelajaran.  Hasil observasi di SD Negeri Rogomulyo 

02 dan SD Negeri Kaliwungu 02 yang dilakukan oleh observer pada 

pertemuan pertama menandakan bahwa sintak penerapan model 

pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. 

b. Pertemuan Kedua 

 Pertemuan kedua di SD Negeri Rogomulyo 02 dilaksanakan pada 

23 Maret 2016 yang diikuti oleh 23 siswa dan masuk semuanya. Penelitain 

pada pertemuan kedua di SD Negeri Kaliwungu 02 dilaksanakan pada 

tanggal 30 Maret 2016 yang diikuti oleh siswa kelas 5 yang berjumlah 15 

siswa dan masuk semuanya. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit.  

 Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang 

meliputi salam, berdoa dan absensi siswa. Selanjutnya guru melakukan 

apersepsi dengan mengulas kembali materi secara singkat tentang sifat-

sifat bangun datar yang telah disampaiakan guru sebelumnya. Guru 

menginformasikan kepada siswa bahwa pada pertemuan ini akan diadakan 

posttest, kemudian dilanjutkan dengan sintakmatik dari model kooperatif 

tipe NHT yang belum dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya yaitu 

pemberian jawaban atau memanggil nomor anggota, guru bersama siswa 

membahsas LKS, guru menyebutkan salah satu nomor anggota kemudian 

siswa yang merasa nomornya dipanggil harus mengangkat tangan. Guru 

memilih satu dari  anggota semua kelompok yang nomornya terpanggil. 

Ssiwa yang terpilih bertugas mempresentasikan jawabanya. begitu 

seterusnya sampai semua nomor terpanggil. Guru menyiapkan beberapa 

pertanyaan yang relevan dengan materi. Guru membacakan soal dan siswa 

menyatukan kepalanya untuk berfikir bersama. Semua anggota harus 

memastikan bahwa anggota kelompoknya sudah mengetahui jawabanya. 

Siswa yang merasa nomernya terpangil harus mengangkat tangan dan 

menjawab. Apabila jawabanya benar maka akan mendapatkan skor. Skor 

diakumulasikan tiap kelompok dan kelompok yang mendapatakan skor 

paling tinggi akan mendapatakan reward.  
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 Guna mengukur kemampuan siswa, guru meminta satu persatu 

siswa maju kedepan untuk mengerjakan soal yang telah dituliskan guru di 

papan tulis. Diakhir pembelajaran siswa diberikan posstes untuk mengukur 

ketercapaian hasil belajar siswa.  

 Hasil observasi di SD Negeri Rogomulyo 02 dan SD Negeri 

Kaliwungu 02  yang dilakukan oleh observer pada pertemuan kedua 

menandakan bahwa sintak penerapan model pembelajaran sudah 

dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa  

dari pertemuan pertama hingga kedua sintak model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT sudah dilaksanakan secara runtut dan benar dalam 

proses pembelajaran dan berjalan sesuai rencana, baik di SD Negeri 

Rogomulyo 02 maupun di SD Negeri Kaliwungu 02.  

4.1.2.2  Tingkat Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri    

  Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 02 Menggunakan Model  

  Kooperatif Tipe NHT sebagai Kelompok  Eksperimen 2 

  Tingkat hasil belajar Matematika siswa dipaparkan melalui 

pemaparan statistik deskriptif dari hasil pretest dan posttest yang terdiri 

dari rata-rata skor (mean), skor tertinggi (max), skor terendah (min), 

standar deviasi, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam bentuk grafik 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Skor Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 2 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviasi 

Skor Pretest 38 30 80 54,473 13,395 

Skor Posstes 38 40 95 72,105 12,446 

 

  Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa skor rata-rata kelas 

eksperimen 2 (skor pretest) sebelum proses pembelajaran sebesar 54,473 

dengan standar deviasi 13,395. Setelah pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model kooperatif tipe NHT didapatkan skor rata-rata (skor 

posttest) meningkat menjadi 72,105 dengan standar deviasi 12,446. Skor 

tertinggi yang dicapai pada pretest adalah 80 dan skor terendahnya adalah 
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30, sedangkan pada posttest skor tertinggi yang dicapai pada posttest 

adalah 95 dan skor terendahnya adalah 40. Jumlah siswa yang mengikuti 

pretest dan posttest sebanyak 38 siswa.  

  Jumlah data yang disajikan cukup banyak, sehingga peneliti 

menyusun data menggunakan tabel distribusi frekuensi agar penyajian 

lebih efisien. Penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan kelas 

interval yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi skor minimal 

dibagi jumlah kelas. Penentuan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges 

(Sugiyono, 2013: 35) yaitu K= 1+ 3,3 log n. K adalah jumlah kelas dan n 

adalah banyaknya data/siswa. Melalui rumus dapat diperoleh K= 1+ 3,3 

.log 38 = 1+ 5,21 = 6,21  atau dibulatkan menjadi 6. Interval kelas pretest 

didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal pretest-skor minimal pretest) 

dibagi jumlah kelas yaitu 
     

 
  = 8,3 dibulatkan menjadi 8. Interval kelas 

posttest didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal posttest-skor 

minimal posttest) dibagi jumlah kelas yaitu 
     

 
  = 9,1 dibulatkan 

menjadi 9. 

  Hasil distribusi frekuensi skor pretest dan posttest kelompok 

eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Skor Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

2 SD Negeri Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 02 

No. 

Kelas 

Kelas 

Interval  

Skor Pretest Kelas 

Interval 

Skor Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 30-37 4 10,52% 40-48   1 2,63% 

2 38-45 10 26,32% 49-57 3 7,89% 

3 46-53 3 7,89% 58-66 9 23,69% 

4 54-61 9 23,69% 67-75 12 31,58% 

5 62-69 5 13,15% 76-84 7 18,42% 

6 >70 7 18,42% >85 6 15,79% 

Jumlah 38 100%  38 100% 

 

  Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada skor pretest 

jumlah siswa yang memperoleh skor pada kelas interval 30-37 terdapat 4 
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siswa dengan persentase 10,52%, pada kelas interval 38-45 terdapat 10 

siswa dengan persentase 26,32%, pada kelas interval 46-53 terdapat 3 

siswa dengan persentase 7,89%, pada kelas interval 54-61 terdapat 9 siswa 

dengan persentase 23,69%, kelas interval 62-69 terdapat 5 siswa dengan 

persentase 13,15%, dan pada kelas interval >70 terdapat 7 siswa dengan 

persentase 18,42%. 

  Pada skor posttest diketahui bahwa jumlah siswa yang 

mendapatkan skor pada kelas interval 40-48 terdapat 1 siswa dengan 

persentase 2,63%, pada kelas interval 49-57 terdapat 3 siswa dengan 

persentase 7,89%, pada kelas interval 58-66 terdapat 9 siswa dengan 

persentase 23,69%, pada kelas interval 67-75 terdapat 12 siswa dengan 

persentase 31,58%, kelas interval 76-84 terdapat 7 siswa dengan 

persentase 18,42% dan kelas interval >85 terdapat 6 siswa dengan 

persentase 15,79%.  

  Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi perbedaan skor 

pretest dan posttest maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4.3 

Grafik Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelompok Eksperimen 2 SD 

Negeri Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 02  
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Gambar 4.4 

Grafik Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kelompok Eksperimen 2 SD 

Negeri Kaliwungu 02 dan SD Negeri Rogomulyo 02 

4.1.3 Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran 

  Deskripsi komparasi dalam penelitian ini memaparkan 

perbandingan hasil pengukuran dari kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 berdasarkan skor pretest dan posttest. Deskripsi 

komparasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik berikut. 

Tabel 4.5 

Tabel Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen 1  dan 

Kelompok Eksperimen 2  

Tahap 

Pengukuran 

Rata-rata skor (mean) kelompok Keterangan 

selisih skor Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Awal 54,370 54,473 0, 103 

Akhir 75,468 72,105 3,363 

  Berdasarkan  tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

skor rata-rata tahap pengukuran awal yang ditunjukkan oleh adanya selisih 

skor antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 sebesar 

0,103. Pada tahap pengukuran akhir juga terdapat perbedaan skor rata-rata 
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yang ditnjukkan adanya selisih skor antara kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 sebesar 3,260 dimana skor rata-rata kelompok 

eksperimen 1 lebih unggul. Secara singkat deskripsi komparasi hasil 

pengukuran dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 

Gambar 4.5 

Grafik Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok 

Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

4.1.4 Hasil Uji Perbedaan Rerata Hasil Belajar Matematika  Menggunakan 

Model Kooperatif Tipe TGT dan NHT  

   Hasil uji beda rertata dalam penelitian ini memaparkan tentang 

teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. 

Uji prasyarat terdiri atas uji normalitas dan uji homogenitas yang 

digunakan untuk mengetahui distribusi kenormalan dan tingkat kesetaraan 

data. Pengujian normalitas dan homogenitas data dianalisis menggunakan 

bantuan SPSS  16 for windows. 

4.1.4.1  Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas 

  Uji normalitas dilakukan dengan cara klik analyze-noneparametric 

tests-legacy dialogs-1sampleKS-pretest dan posttest digeser ke dalam test 

variable list-klik normal-OK. Pengujian normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan data dikatakan berdistribusi 
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normal jika skor signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas data-data yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Skor Pretest-Posttest Kelompok 

Eksperimen 1  dan Kelompok Eksperimen 2  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest 

TGT 

Posttest 

TGT 

Pretest 

NHT 

Posttest 

NHT 

N 32 32 38 38 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 54.38 75.47 54.47 72.11 

Std. 

Deviation 
13.365 14.445 13.396 12.446 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .138 .123 .129 .145 

Positive .138 .088 .129 .105 

Negative -.112 -.123 -.107 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z .778 .697 .793 .891 

Asymp. Sig. (2-tailed) .580 .717 .555 .405 

a. Test distribution is Normal. 

  Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

Asymp.Sig. (2-tailed) hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2  > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

populasi data hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 berdistribusi normal.  

.  Uji normalitas dilakukan dengan cara klik analyze-noneparametric 

tests-legacy dialogs- 1 sample KS- pretest dan posttest digeser ke dalam 

test variable list-klik normal-OK Setelah uji normalitas berupa distribusi 

kenormalan atas terpenuhi, selanjutnya peneliti melakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui tingkat kesetaraan.  

  Pengujian homogenitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, 

dengan ketentuan data dikatakan berdistribusi normal jika skor signifikansi 

> 0,05. Hasil uji homogenitas skor pretest yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Homogenitas Skor Pretest Kelompok Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2  

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest Based on Mean .037 1 68 .563 

Based on Median .022 1 68 .539 

Based on Median and with 

adjusted df 
.022 1 66.894 .539 

Based on trimmed mean .032 1 68 .572 

  

  Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil output test of 

homogeneity of variance skor pretest menunjukkan angka signifikansi 

untuk probabilitaas based on mean = 0,563, untuk angka signifikansi 

based on median = 0,539, kemudian untuk based on median and with 

adjusted df = 0,539 dan probabilitas based on trimmed mean = 0,572. Nilai 

probabilitas keseluruhan menunjukkan angka signifikansi > 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa populasi data skor pretest kelompok eksperimen 

1 dan eksperimen 2 memiliki varian yang sama atau homogen.  

  Selain hasil uji homogeneitas skor pretest, terdapat juga hasil uji 

homogenitas skor posttest yang dapat diamati melalui tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas Skor Posttest Kelompok Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

POSTTEST Based on Mean .007 1 68 .935 

Based on Median .049 1 68 .825 

Based on Median and 

with adjusted df 
.049 1 67.855 .825 

Based on trimmed mean .011 1 68 .915 
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  Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa skor posttest 

menunjukkan angka signifikansi pada based on mean = 0,935 , based on 

median = 0,825, based on median and with adjusted df = 0,825 dan 

probabilitaas based on trimmed mean = 0,915. Nilai probabilitas 

keseluruhan menunjukkan angka signifikansi > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa populasi data skor posttest kelompok eksperimen 1 

dan eksperimen 2 memiliki varian yang sama atau homogen. 

4.1.4.2  Hasil Uji Homogenitas Koefisien Regresi Linier 

  Berdasarkan hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa 

persebaran data pretest-posttest berdistribusi normal dan uji homogenitas 

menunjukkan bahwa data pretest adalah homogen serta data posttest 

adalah homogen, maka dengan demikian uji prasyarat telah terpenuhi. 

Selanjutnya populasi data pretest-posttest dilakukan uji homogenitas 

koefisien regresi linear sebagai acuan untuk menguji hipotesis yaitu 

ada/tidak perbedaan rata-rata skor posttest yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kontrol. Berikut tabel uji homogenites koefisien 

regresi linear. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas Koefisien Regresi Linear 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:POSTTEST      

Parameter B Std. Error T Sig. 

95% Confidence Interval Partial 

Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Intercept 38.659 5.538 6.981 .000 27.606 49.712 .421 

PRETEST .614 .097 6.358 .000 .421 .807 .376 

[MODEL=1] 3.424 2.557 1.339 .185 -1.680 8.528 .026 

[MODEL=2] 0a . . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant.   
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  Berdasarkan tabel 4.9 mengenai hasil uji homogenitas koefisien 

regresi linear pada Beta sebesar 0,614 atau > 0,60. Skor T 6,358 pada 

signifikansi atau probabilitas 0,00. Oleh karena skor 

signifikansi/probabilitas <0,05 dan Beta >0,06 maka dapat disimpulkan 

data homogen dan dapat diuji menggunakan Uji ANCOVA. Selanjutnya 

Uji ANCOVA dapat diamati melalui tabel berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji ANCOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: POSTTEST      

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 4786.971a 2 2393.486 21.075 .000 .386 

Intercept 6326.080 1 6326.080 55.703 .000 .454 

PRETEST 4590.447 1 4590.447 40.420 .000 .376 

MODEL 203.665 1 203.665 1.793 .185 .026 

Error 7609.100 67 113.569    

Total 392025.000 70     

Corrected Total 12396.071 69     

a. R Squared = ,386 (Adjusted R Squared = ,368)    

  Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa output SPSS.16 hasil 

uji coba ANCOVA pada coorrected model nampak bahwa F hitung 

sebesar 21,075 dengan taraf signifikansi hitung 0,000 < 0,050, maka 

dampak variabel independen secara simultan terhadap veriabel dependen 

signifikan. Kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT)  bersama-sama dengan kemandirian belajar 

simultan memiliki dampak yang berbeda secara signifikan terhadap 

kompetensi hasil belajar siswa, dibandingkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

Selanjutnya intercept menunjukkan bahwa F hitung sebesar 55,703 

dengan taraf signifikansi 0,00 atau < 0,05. Skor intercept adalah besaran 

konstanta besaran perubahan skor variabel independen. Pada kovariat 

pretest diperoleh data F hitung 40,420 dengan taraf signifikan 0,00 < 0,05 
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sehingga dampak kovariat signifikan. Maknanya bahwa ada perubahan 

pengaruh pretest terhadap kompetensi hasil belajar siswa. 

Sedangkan varian model pembelajaran, diperoleh skor F hitung 

sebesar 1,793 dan taraf signifikansi sebesar  0,185 atau > 0,05. Skor F 

hitung > 0,05 oleh sebab itu F tidak signifikan. Artinya bahwa dampak 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT tidak berbeda dari model 

kooperatif tipe  NHT. 

4.1.5 Hasil Uji Hipotesis 

  Hasil uji homogenitas regresi linear terhadap hasil skor posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dijadikan acuan untuk 

menguji hipotesis. Hipotesis yang telah dirumuskan adalah sebagai 

berikut. 

1) H0 : TGT = NHT 

Tidak ada perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan pada siswa 

kelas 5 dalam  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT  dan 

NHT di SD Gugus Abiyoso Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

2) Ha : TGT  NHT 

Ada perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan pada siswa kelas 

5 dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT di 

SD Gugus Abiyoso Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

 Berdasarkan perolehan F hitung pada varian model pembelajaran 

sebesar 0,185, pada taraf signifikansi/probabailitas 0,185 > 0,05 maka Ho 

diterima yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar Matematika yang 

signifikan pada siswa kelas 5 dalam  penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan NHT di SD Gugus Abiyoso Kaliwungu 

Kabupaten Semarang. 

4.2  Pembahasan Penelitian  

 Penelitian dilakukan di 3 SD di Gugus Abiyoso yaitu SD Negeri 

Kaliwungu 02 (SD inti) yang dilaksanakan di kelas 5A dan di SD Negeri 
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Rogomulyo 01 (SD Imbas) sebagai kelompok Eksperimen 1 dengan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Peneitian juga dilakukan di kelas 5B SD Negeri 

Kaliwungu 02 (SD inti) dan SD Negeri Rogomulyo 02 (SD Imbas) sebagai 

kelompok eksperimen 2 dengan menerpakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT pada kegiatan pembelajaran. Penelitian dilakukan 

pada mata pelajaran Matematika dengan materi “Sifat-sifat Bangun 

Datar”.  

 Penelitian difokuskan pada rumusan masalah seperti yang telah 

diuraikan pada bab I yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar Matematika 

yang signifikan pada siswa kelas 5 menggunakan model pembelajaran 

TGT dan NHT Gugus Abiyoso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang. 

Model kooperatif tipe TGT dan NHT mempunyai persamaan yaitu 

siswa dibagi kedalam beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 5-6 

siswa, dengan berkelompok akan memberikan kesempatan bagi anggota 

kelompok untuk saling bertukar pikiran. Selain itu, belajar dengan cara 

kelompok dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran karena lebih mengutamakan kerjasama dalam kelompok. 

 Setelah diberikan perlakuan yang berbeda pada kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2, kemudian dilakukan pengumpulan data 

untuk mengetahui perbedaan keefektifan dari model kooperatif tipe Teams 

TGT dan NHT. Pengumpulan data yang dimaksud adalah hasil belajar 

Matematika yang diukur menggunakan alat ukur tes (posttest) yang 

dilakukan setelah diberikan perlakuan.  

 Hasil uji prasyarat dari kedua kelompok penelitian diperoleh skor 

pretest kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 sebesar 0,563 atau > 

0,05 dan skor posttest sebesar 0,935 atau > 0,05. Kesimpulan dari hasil uji 

prasyarat adalah kedua varian tersebut (kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2) homogen. Sedangkan hasil uji normalitas pretest-posttest 



94 
 

 
 

secara keseluruhan melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan kelompok 1 

eksperimen dan eksperimen 2 berdistribusi normal. 

 Analisis deskriptif dari perolehan skor kelompok eksperimen 1 

dilihat dari hasil pretest-posttest sebesar 54,375 meningkat menjadi 

75,468. Sedangkan pada kelompok eksperimen 2 juga mengalami 

peningkatan yaitu perolehan skor pretest sebesar 54,473 dan hasil posttest 

sebesar 72,105.  

Distribusi Frekuensi menggunakan model kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) diperoleh bahwa pada skor pretest jumlah 

siswa yang memperoleh skor pada kelas interval 30-38 terdapat 3 siswa 

dengan persentase 9,38%, pada kelas interval 39-47 terdapat 6 siswa 

dengan persentase 18,75%, pada kelas interval 48-56 terdapat 12 siswa 

dengan persentase 37,5%, pada kelas interval 57-65 terdapat 5 siswa 

dengan persentase 15,62%, kelas interval 66-74 terdapat 4 siswa dengan 

persentase 12,5%, dan pada kelas interval >75 terdapat 2 siswa dengan 

persentase 6,25%. Pada skor posttest diketaui bahwa jumlah siswa yang 

mendapatkan skor pada kelas interval 45-52 terdapat 3 siswa dengan 

persentase 9,38%, pada kelas interval 53-60 terdapat 2 siswa dengan 

persentase 6,25%, pada kelas interval 61-68 terdapat 3 siswa dengan 

persentase 9,37%, pada kelas interval 69-76 terdapat 8 siswa dengan 

persentase 25%, kelas interval 77-84 terdapat 5 siswa dengan persentase 

15,63% dan kelas interval >85 terdapat 11 siswa dengan persentase 

34,37%.  Dari pemapaparan data skor pretest dan posttest dapat dikatahui 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperataif tipe TGT 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa.  

Distribusi Frekuesi menggunakan model koooperatif tipe NHT 

diperoleh bahwa pada skor pretest jumlah siswa yang memperoleh skor 

pada kelas interval 30-37 terdapat 4 siswa dengan persentase 10,52%, pada 

kelas interval 38-45 terdapat 10 siswa dengan persentase 26,32%, pada 

kelas interval 46-53 terdapat 3 siswa dengan persentase 7,89%, pada kelas 

interval 54-61 terdapat 9 siswa dengan persentase 23,69%, kelas interval 
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62-69 terdapat 5 siswa dengan persentase 13,15%, dan pada kelas interval 

>70 terdapat 7 siswa dengan persentase 18,42%. Pada skor posttest 

diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan skor pada kelas interval 

40-48 terdapat 1 siswa dengan persentase 2,63%, pada kelas interval 49-57 

terdapat 3 siswa dengan persentase 7,89%, pada kelas interval 58-66 

terdapat 9 siswa dengan persentase 23,69%, pada kelas interval 67-75 

terdapat 12 siswa dengan persentase 31,58%, kelas interval 76-84 terdapat 

7 siswa dengan persentase 18,42% dan kelas interval >85 terdapat 6 siswa 

dengan persentase 15,79%. Dari pemampaparan data skor pretest dan 

posttest dapat dikatahui bahwa dengan menggunakan model pembelajran 

kooperataif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa. 

  Analisis berikutnya yaitu uji homogenitas koefisien regresi linear 

dengan pemerolehan angka signifikansi pada beta sebesar 0,614 atau > 

0,60, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh adalah homogen 

dan dapat dilanjutkan menggunakan model uji ANCOVA 

 Hasil uji ANCOVA pada coorrected model nampak bahwa F 

hitung sebesar 21,075 dengan taraf signifikansi hitung 0,000 < 0,050, 

maka dampak variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen signifikan. Kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT  bersama-sama dengan kemandirian belajar simultan memiliki 

dampak yang berbeda secara signifikan terhadap kompetensi hasil belajar 

siswa, dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  

 Pada intercept menunjukkan bahwa F hitung sebesar 55,703 

dengan taraf signifikansi 0,00 atau < 0,05. Skor intercept adalah besaran 

konstanta besaran perubahan skor variabel independen. Pada kovariat 

pretest diperoleh data F hitung 40,420 dengan taraf signifikan 0,00 < 0,02 

sehingga dampak kovariat signifikan. Maknanya bahwa ada perubahan 

pengaruh pretest terhadap kompetensi hasil belajar siswa. 

 Varian model pembelajaran, diperoleh skor F hitung sebesar 1,793  

dan taraf signifikansi sebesar 0,185 atau > 0,05. Skor F hitung > 0,05 oleh 

sebab itu F tidak signifikan yang berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, 
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artinya tidak ada perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan pada 

siswa kelas 5 dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dan NHT di SD Gugus Abiyoso Kaliwungu Kabupaten Semarang. Karena 

tidak ada perbedaan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model 

kooperatif tipe TGT dan NHT efektif digunakan dalam pembelajaran 

Matematika di kelas 5. Dikatakan efektif karena berpengaruh terhadap 

hasil belajar Matematika siswa di SD Rogomulyo 01, SD Negeri 

Rogomulyo 02 dan SD Negeri Kaliwungu 02 setelah diberikan perlakuan.  

 Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh oleh Restu Heri Suryana (2013) tentang penggunaan 

pembelajaran tipe TGT dalam peningkatan pembelajaran Matematika. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya peningkatan dari hasil belajar Matematika setiap siklusnya 

yaitu data yang diperoleh nilai rata-rata kelas yaitu 70,1 pada siklus I, 

meningkat menjadi 75,6 pada siklus II, dan kembali meningkat menjadi 

81,7 pada siklus III. Sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan 

model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

siswa.  

  Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Yuliana 

(2013) tentang pengaruh penerapan model kooperatif tipe TGT terhadap 

hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di Kelas IV. 

Berdasarkan perhitungan statistik dari rata-rata hasil post-test kelas kontrol 

sebesar 66,94 dan rata-rata hasil post-test kelas eksperimen sebesar 83,42, 

dengan demikian maka Ha diterima. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

penerapan model kooperatif tipe TGT memberi pengaruh yang besar 

terhadap tingginya hasil belajar siswa.  

  Selain Model TGT, terdapat juga penelitian tentang NHT seperti 

yang penelitian yang dilakukan Juliana (2013) tentang pengaruh model 

kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukan pada perhitungan statistik nilai rata-rata post-test kelas 
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kontrol sebesar 62,17 dan kelas eksperimen sebesar 76,55 diperoleh 

thitung sebesar 2,216 dan ttabel sebesar 1,684, berarti thitung (2,216) > 

ttabel (1,684), maka Ha diterima.. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

kooperatif teknik kepala bernomor berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa.  

  Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana, penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Murtita Santiana, Dewa Nyoman Sudana 

dan Ni Nyoman Gaminah (2014) tentang pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar Matematika antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

degan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

Perbedaan tersebut dilihat dari skor hasil belajar Matematika siswa 

diperoleh hasil thitung sebesar 3,88 sedangkan ttabel  dengan db = n1 +n2 -2 = 

48 pada taraf signifikan 5% adalah 2,011. Hasil perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa thitung lebih besar ttabel (3,88 > 2,011). Adanya 

perbedaan yang signifikan menunjukan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berpengaruh positif terhadap hasil belajar Matematika 

siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

  Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti juga 

menunjukkan bahwa model pembelajan kooperatif tipe TGT dan NHT 

efektif digunakan dalam pembelajaran Matematika di SD Negeri 

Kaliwungu 02, SD Negeri Rogomulyo 01, dan SD Negeri Rogomulyo 02. 

Hal ini sekaligus membuktikan hasil penelitian terdahulu yang mengatakan 

bahwa model kooperatif tipe TGT dan NHT efektif berdampak terhadap 

hasil belajar Matematika.  

  Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Wulaningsih (2014) yang menyebutkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan NHT. Pengujian hipotesis menggunakan 
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independent sample t-test untuk taraf signifikan 5% dengan uji prasyarat 

yaitu: uji normalitas menggunakan uji Shaphiro-Wilk. Hasil analisis data 

menggunakan analisis independent sample t-test menunjukan nilai 

signifikansi sebesar 0,040< 0,05, sehingga terdapat perbedaan antara hasil 

belajar matematika siswa yang diajar melalui tipe TGT dengan tipe NHT, 

dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 1 yang diajar melalui tipe TGT 

yaitu 78,6 1dan rata-rata kelas eksperimen 2 yang diajar melaui tipe NHT 

68,43. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa yang diajar melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan siswa 

yang diajar melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Wulaningsih. Terjadinya perbedaan hasil penelitian 

karena adanya faktor yang mempengaruhi diantaranya perbedaan desain 

penelitian yang digunakan. Desain penelitian yang digunakan oleh Tri 

Wulaningsih adalah desain penelitian The Randomized Control Group 

Pretest-Posttests Design, sedangkan desain penelitian yang digunakan oleh 

peneliti menggunakan desain penelitian Nonequivalent Control Group 

Design.  

  Desain penelitian The Randomized Control Group Pretest-

Posttests Design dan Nonequivalent Control Group Design memiliki 

perbedaan validitas internal dan eksternal yang menjadi sumber perbedaan 

hasil penelitian. Desain penelitian The Randomized Control Group 

Pretest-Posttests Design mengontrol validitas internal mulai dari history, 

maturation, testing, instrumentation, regression, selection, mortality, 

selection interactions sedangkan validitas eksternal yang dikontrol adalah 

multiple-x interference (Gay, 1987: 285). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dengan desain penelitian Nonequivalent Control 

Group Design pengontrolan hanya dilakukan pada validitas internal berupa 

interaction, history, maturation, testing, sedangkan validitas eksternal 

yang dikontrol adalah multiple-x interference.  
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  Validitas internal pada interaction yaitu berkaitan dengan 

kelompok yang dilibatkan dalam penelitian eksperimen memiliki usia yang 

sama, namun tingkat kematangannya berbeda. Perihal tersebut menjadi 

masalah serta dapat mempengaruhi ketidakvalidan eksperimen, oleh sebab 

itu interaksi antar faktor-faktor sangat diperlukan sebelum melakukan 

penelitian. Selanjutnya dalam hal maturation/kematangan merujuk pada 

proses perubahan yang terjadi dalam diri subjek yang dijadikan kelompok 

eksperimen. Faktor kematangan ini dapat mempengaruhi hasil akhir siswa 

tanpa perlakuan eksperimen. Oleh sebab itu upaya untuk mengendalikan 

adalah peneliti sendiri yang melakukan eksperimen dan membuat 

kesimpulan tentang perlakuan yang diberikan. Selanjutnya testing yaitu 

berhubungan dengan pretest dan posstest dalam penelitian. Jika kedua tes 

yang dilakukan adalah sama, maka pengalaman siswa dalam mengerjakan 

tes awal dapat mempengaruhi hasil tes atau posttest. Perubahan variabel 

mempunyai kemungkinan sebagai akibat dari proses pengukuran sebelum 

pemberian perlakuan, bukan pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. 

Cara untuk terhindar dari hasil posttest sebagai akibat dari pemberian 

pretest adalah dengan melakukan penataan struktur tes pada posttest. 

Selanjutnya validitas internal dalam hal history/sejarah mempunyai arti 

bahwa peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang kadang-kadang 

dapat berpengaruh terhadap variabel keluaran (variabel terikat). Oleh 

karena itu terjadinya perubahan variabel terikat, kemungkinan bukan 

sepenuhnya disebabkan karena perlakuan atau eksperimen, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor sejarah atau pengalaman subjek penelitian 

terhadap masalah yang dicobakan, atau masalah-masalah lain yang 

berhubungan dengan eksperimen tersebut. Validitas eksternal Multiple -x 

interference yaitu berkaitan dengan teknik sampling yang dilakukan oleh 

peneliti. Kesalahan anggota sampel dapat mempengaruhi generalisasi hasil 

eksperimen. Upaya untuk mengontrol pada validitas eksternal adalah 

pengambilan sampel yang mewakili populasi, dengan tujuan agar 
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generalisasi yang dihasilkan tidak hanya berlaku bagi subjek sampel 

penelitian saja. 

  Meskipun hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan hasil 

belajar yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan NHT, namun bukan berarti kedua model tersebut tidak 

efektif atau penelitian tersebut gagal. Perlakuan dari kedua model tidak 

menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan, namun setelah 

menggunakan kedua model dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu 

dari rata-rata sebelum diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT adalah 54,37 setelah diberikanya perlakuan menjadi 

75,648 dan sebelum diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif NHT yaitu 54,47 setelah diberikanya perlakuan menjadi 72,105. 

Selain itu ada juga hasil penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh 

Penelitian Rahmawan dan Pramukantoro yang melakukan penelitian dalam 

bentuk eksperimen dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan rata-rata 

hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

4.1 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan yang mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian 

ini. Kekurangan tersebut meliputi, teknik pengambilan sampel yang tidak 

dapat dilakukan secara random tetapi menggunakan teknik cluster 

sampling. Alasan peneliti menggunakan teknik cluster sampling di dalam 

pengambilan sampel adalah keterbatasan peneliti dalam masalah biaya, 

waktu dan masalah ketelitian.  


