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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Salatiga 12 sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah kelas III 40 siswa dan SD Negeri Salatiga 8 sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah 37 siswa. Pada saat perlakuan diberikan 3 siswa dari 

kelas kontrol tidak mengikuti kegiatan karena tidak berangkat sekolah, sehingga 

jumlah subjek kelas kontrol adalah 37 siswa. Letak kedua sekolah berhadapan dan 

memiliki satu halaman yang sama, sehingga kegiatan yang menggunakan halaman 

dilakukan secara bergantian dan sesekali secara bersama. Baik kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen, keduanya merupakan sekolah yang menerima siswa 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), sehingga dalam 1 kelas terdapat beragam 

kemampuan. Adapun kelas kontrol diberikan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif, sedangkan kelas eksperimen diberikan perlakuan 

menggunakan model pembelajaran discovery. 

Penelitian ini mulai dilakukan pada minggu keempat bulan Februari dengan 

melakukan uji coba instrumen posttest. Uji coba dilakukan di kelas 4 SD Negeri 

Salatiga 12. Setelah dilakukan uji coba instrumen, dilakukan analisis data untuk 

mencari validitas dan reliabilitas soal. Dari 30 soal yang telah diujikan didapat 20 

soal yang memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Bentuk soal yang 

digunakan untuk uji kesetaraan adalah pilihan ganda dengan jumlah 20 item soal. 

Kemudian, soal yang telah disusun diujikan dalam postest pada kedua kelompok 

yang menjadi subjek penelitian. 

Uji kesetaraan dilakukan pada siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga 8 

(kelompok eksperimen) pada tanggal 7 Maret 2015. Sedangkan uji kesetaraan 

pada siswa kelas 3 SD Negeri 12 Salatiga (kelompok kontrol) pada tanggal 23 

Maret 2015. Hasil data yang diperoleh dari kedua kelompok selanjutnya 

dilakukan analisis data untuk menguji kesetaraan kedua kelompok. Analisis data 

yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas, dan uji beda (t) 

sebagai uji prasyarat. 
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4.1.1 Uji Normalitas Data  

Priyatno (2010:36) uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data hasil 

belajar yang berasal dari kedua kelas berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas data menggunakan uji One Sample Kolmogrov Smirnov. Kriterianya 

adalah apabila nilai signifikansi hasil perhitungan >0,05 berarti berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Posttest kelas 

kontrol 
Posttest kelas 
eksperimen 

N 37 37 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 50,2703 57,1622 
Std. Deviation 23,68620 25,15343 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,129 ,131 
Positive ,129 ,131 
Negative -,084 -,112 

Test Statistic ,129 ,131 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,127c ,111c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

Tabel 4.1 mendeskripsikan hasil uji normalitas terhadap sebaran data, hasil 

uji normalitas sebagai berikut : 

1. Posttest kelas kontrol dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Dari tabel tersebut tampak tingkat signifikan untuk hasil posttest 

kelas kontrol sebesar 0,127. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil posttest kelas kontrol berdistribusi normal. 

2. Posttest kelas eksperimen dengan teknik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Dari tabel tersebut tampak tingkat signifikan untuk hasil 

posttest kelas eksperimen sebesar 0,111. Karena signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil posttest kelas kontrol 

berdistribusi normal. 
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4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan gambaran umum 

responden berkaitan dengan variabel yang digunakan. Analisis deskriptif memuat 

nilai minimal, nilai maksimal, mean, dan standar deviasi dari nilai kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Posttest Kelas Kontrol 

Analisis deskriptif posttest kontrol merangkum data empirik hasil belajar 

siswa SDN Salatiga 12, dalam pembelajaran matematika setelah melakukan 

pembelajaran matematika pada materi keliling persegi dan persegi panjang dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Analisis deskriptif posttest kelas 

kontrol dilakukan dengan bantuan SPSS 22,0 for windows dapat dilihat pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 
Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Posttest kelas kontrol 37 15,00 95,00 50,2703 23,68620 

Valid N (listwise) 37     
Dari tabel 4.2 dapat diketahui variabel dengan jumlah data (N) sebanyak 37 

siswa yang ada di SDN Salatiga 12, yaitu memperoleh posttest dengan nilai 

terendah (minimum) 15,00 dan nilai tertinggi (maximum) 95,00 dengan rata-rata 

(mean) sebesar 50,2703 dan standar deviasi 23,68620.  

Dalam menentukan tinggi rendahnya hasil posttest kelas kontrol digunakan 

lima kategori yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah 

dengan menggunakan rumus seperti yang diungkapkan Sugiyono (2010) berikut: 

Interval   
 

 

푖 =
95− 15

5 = 16 

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui nilai interval sebesar 16, sehingga dapat 

dilihat distribusi frekuensi posttest kelas kontrol pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol SDN 12 Salatiga 

No. Nilai Frekuensi (f) Prosentase (%) Kategori 

1. 15-31 11 29,72% Sangat rendah 

2. 32-47 9 24,32% Rendah 

3. 48-63 6 16,21% Sedang 

4. 64-79 4 10,81% Tinggi 

5. 80-95 7 18,91% Sangat tinggi 

Jumlah 37 100%  

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui siswa yang mendapatkan nilai 15-31 

sebanyak 11 anak dengan prosentase 29,7%, siswa yang mendapat nilai 32-47 

sebanyak 9 anak dengan prosentase 24,32%, siswa yang mendapatkan nilai 48-63 

sebanyak 6 anak dengan prosentase 16,21%. Siswa yang mendapatkan nilai 64-79 

sebanyak 10 anak dengan prosentase 10,81%, dan siswa tang mendapatkan nilai 

80-95 sebanyak 7 anak dengan prosentase 18,91%. Berikut disajikan prosentase 

distribusi frekuensi nilai posttest kelas kontrol yang digambarkan pada diagram 

lingkaran yang terlihat seperti gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas 

Kontrol 

Dari gambar 4.1 diketahui bahwa siswa kelas III SD Negeri Salatiga 12, dari 

37 orang siswa dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa mendapat nilai 15-31 

sebesar 29,72 %.  

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Posttest Kelas Eksperimen 

Analisis deskriptif posttest kelas eksperimen merangkum data empirik 

hasil belajar siswa SDN Salatiga 8, dalam pembelajaran matematika setelah 

melakukan pembelajaran matematika pada materi keliling persegi dan persegi 

panjang dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Analisis deskriptif 

posttest kelas kontrol dilakukan dengan bantuan SPSS 22,0 for windows dapat 

dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Posttest kelas eksperimen 37 ,00 100,00 57,1622 25,15343 

Valid N (listwise) 37     
Dari tabel 4.4 dapat diketahui variabel dengan jumlah data (N) sebanyak 37 

siswa yang ada di SDN Salatiga 8, yaitu memperoleh posttest dengan nilai 

29,72 %

24,32 %
16,21 %

10,81 %

18,91 %

15-31

32-47

48-63

64-79

80-95
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terendah (minimum) 0 dan nilai tertinggi (maximum) 100 dengan rata-rata (mean) 

sebesar 57,1622 dan standar deviasi 25,15343.  

Interval   
 

 

푖 =
100− 0

5 = 20 

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui nilai interval sebesar 16, sehingga dapat 

dilihat distribusi nilai posttest kelas eksperimen pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen SDN 8 Salatiga 

No. Nilai Frekuensi (f) Prosentase (%) Kategori 

1. 0-20 4 10,81% Sangat rendah 

2. 21-40 10 27,02% Rendah 

3. 41-60 5 13,51% Sedang 

4. 61-80 11 29,72% Tinggi 

5. 81-100 7 18,91% Sangat tinggi 

Jumlah 37 100%  

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui siswa yang mendapatkan nilai 0-20 sebanyak 

4 anak dengan prosentase 10,81%, siswa yang mendapat nilai 21-40 sebanyak 10 

anak dengan prosentase 27,02%, siswa yang mendapatkan nilai 41-60 sebanyak 5 

anak dengan prosentase 13,51%. Siswa yang mendapatkan nilai 61-80 sebanyak 

11 anak dengan prosentase 29,72%, dan siswa tang mendapatkan nilai 81-100 

sebanyak 7 anak dengan prosentase 18,91%. Berikut disajikan prosentase 

distribusi frekuensi nilai posttest kelas kontrol yang digambarkan pada diagram 

lingkaran yang terlihat seperti gambar 4.2. 



62 
 

 

Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Posttest Kelas 

Eksperimen 

Dari gambar 4.2 diketahui bahwa siswa kelas III SD Negeri Salatiga 8, dari 

37 orang siswa dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa mendapat nilai 61-80 

sebesar 29,72 %.  
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4.1.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dalam penelitian ini menentukan apakah kedua kelompok 

homogen atau tidak, atau untuk mengetahui sama atau tidaknya varian populasi 

data. Dalam uji kesetaraan penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for windows 

version 22,00 yaitu dengan tabel F test. Menurut Priyatno (2010:115) kriteria 

pengujian uji homogenitas untuk menentukan kedua kelompok berasal dari 

kelompok homogen atau tidak adalah jika signifikansi hasil perhitungan > 0,05 

berarti data kedua kelompok berasal dari kelompok yang homogen. Uji 

homogenitas nilai post test antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 

disajikan dalam tabel 4.6.  

Tabel 4.6 

Uji Homogenitas Nilai Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 
NILAI   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,300 1 72 ,586 
Uji homogenitas yang terdapat pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai 

posttest mempunyai signifikansi sebesar 0,586. Karena nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai posttest antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki varian yang sama (homogen). Angka lavene statistic 

menunjukkan semakin kecil nilainya maka semakin besar homogenitasnya. df1= 

jumlah kelompok data-1 atau 2-1=1, sedangkan df2= jumlah data-jumlah 

kelompok data atau 74-2=72.  
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4.1.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dengan uji beda dilakukan menggunakan uji Independent 

Samples Test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara kedua 

kelompok sampel yang tidak berhubungan. Sebelum dilakukan uji t test telah 

dilakukan uji homogenitas dan F tes. Jika varian sama, maka uji T menggunakan 

Equal Variances Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda 

menggunakan Equal variances not Assumed (diasumsikan varian berbeda). 

Sehingga dalam penelitian ini digunakan Equal Variances Assumed karena kedua 

kelompok homogen.  

Uji beda dilakukan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar antara dua 

kelompok yang diberikan perlakukan berbeda. Kelompok kontrol diberikan 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, sedangkan 

kelompok eksperimen diberikan perlakukan menggunakan model pembelajaran 

discovery. Pembelajaran dilakukan dalam materi yang sama yaitu mata pelajaran 

matematika materi pembelajaran menghitung keliling persegi dan persegi 

panjang. 

Keriteria pengujuan hipotesis dinyatakan dalam bentuk Ho dan Ha. Ho  

dinyatakan dengan hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan dari penerapan model discovery dan kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika. Ha dinyatakan dengan hipotesis bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

yang signifikan dari penerapan model discovery dan kooperatif terhadap hasil 

belajar matematika. Apabila pengujian hipotesis memiliki tingkat signifikansi 

(>0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila tingkat signifikansi (<0,05) 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Perhitungan uji beda (t) dilakukan dengan 

bantuan SPSS 22,0 for windows dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8 sebagai 

berikut. 

  



65 
 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Nilai 
Posttest 

Kelas Eksperimen 
37 57,1622 25,15343 4,13520 

Kelas Kontrol 37 50,2703 23,68620 3,89399 
Berdasarkan tabel 4.7 diatas nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa kelas eksperimen sebesar 57,1622, sedangkan nilai rata-rata siswa 

kelas kontrol adalah 50,2703. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan rata-

rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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Tabel 4.8 

Uji Beda Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 3 

SD N Salatiga 12 (Kelompok Kontrol) dan SD N Salatiga 8 (Kelompok 

Eksperimen) Semester  Tahun Pelajaran 2014/2015 

Hasil uji beda dapat dilihat pada tabel 4.8 didapatkan nilai t adalah 1,213 

dengan dilai signifikansi pada kolom sig (2-tailed) sebesar 0,229. Perbedaan rata-

rata dari kedua kelompok (mean difference) sebesar 6,89189 yang merupakan 

selisih kedua rata-rata (57,16216 - 50,27027). Sesuai dengan kriteria pengujian 

beda, nilai signifikansi menunjukkan bahwa 0,229>0,05 sehingga Ho diterima dan 

Ha ditolak. Dengan demikian analisis uji beda dinyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan nilai dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

 

  

Independent Samples Test 

 

Nilai Posttest 

Equal 
variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

F ,300  
Sig. ,586  

t-test for Equality of 
Means 

T 1,213 1,213 
Df 72 71,741 
Sig. (2-tailed) ,229 ,229 
Mean Difference 6,89189 6,89189 
Std. Error Difference 5,68005 5,68005 
95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower -4,43109 -4,43178 
Upper 18,21487 18,21557 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari penerapan 

model discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar matematika. Hal ini 

dapat diketahui dari uji beda dua kelompok, yang mempunyai nilai t 1,213 dengan 

nilai signifikansinya pada kolom Sig 0,229. Nilai t hitung positif (nilai kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol). Perbedaan rata-rata dari kedua 

kelompok (mean difference) sebesar 6,89189 yang merupakan selisih kedua rata-

rata (57,16216 - 50,27027). Tidak adanya perbedaan pengaruh yang signifikan 

dari kedua model dapat dilihat dari rata-rata nilai kedua kelompok yang tidak 

terpaut jauh, yaitu 6,89189. Sesuai dengan kriteria pengujian beda, nilai 

signifikansi yang menunjukkan 0,229>0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Dengan demikian analisis uji beda dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai 

dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Berdasarkan analisis deskriptif, dapat diketahui perbandingan nilai kelas 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dengan 

jumlah siswa sebanyak 27 siswa mempunyai skor minimal 0 dan nilai maksimum 

100, sedangkan mean 57,1622 dan standar deviasinya (ukuran persebaran) sebesar 

25,15343. Pada kelompok kontrol dengan jumlah 37 siswa (sebenarnya 40 siswa, 

3 orang siswa tidak mengikuti tes) mempunyai nilai minimal 15 dan nilai 

maksimal 95. Sedangkan mean 50,2703 dan standar deviasinya (ukuran 

persebaran) 23,68620. Menurut guru kelas baik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, nilai maksimal dan minimal dalam 1 kelompok eksperimen dan kelas 

kontrol yang terpaut sangat jauh yaitu 0 dan 100 serta 15 dan 95 disebabkan  

kurangnya kemampuan akademik beberapa siswa.  

Dengan demikian model discovery dan model koopertif sama buruknya 

apabila diterapkan pada mata pelajaran matematika kelas 3 di SD Negeri Salatiga 

tahun ajaran 2014/2015, karena rata-rata (mean) kedua kelompok kurang dari 

60,00. Hosnan (2014) mengatakan bahwa model pembelajaran discovery 

mempunyai beberapa hambatan: (a) menyita banyak waktu, (b) tidak semua siswa 
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dapat melakukan penemuan, (c) faktor kebudayaan atau kebiasaan yang masih 

menggunakan pola pembelajaran lama. 

Alokasi waktu yang melebihi perencanaan menunjukkan apabila waktu 

yang diperlukan siswa dalam proses penemuan masih sangat kurang. Hal tersebut 

menyebabkan materi tidak sepenuhnya dikuasai siswa, sehingga posttest dalam 

beberapa indikator tidak dapat terjawab dengan benar yang berakibat pada 

rendahnya nilai siswa. Kebiasaan guru yang menggunakan model pembelajaran 

lama, turut mempengaruhi siswa dalam melakukan proses penemuan. Dalam 

kasus ini, siswa sudah terbiasa dengan penjelasan, bukan penemuan sendiri. 

Akibatnya saat pembelajaran menggunakan model discovery berlangsung, terlihat 

beberapa siswa malas melakukan penemuan. Slameto (2008:54) mengatakan agar 

dapat belajar dengan baik harus memiliki motif atau dorongan untuk berfikir dan 

memusatkan perhatian saat belajar. Hal itu dapat dilakukan dengan kebiasaan guru 

menggunakan model penemuan. 

Pembelajaran model kooperatif pada kelas kontrol mempunyai hasil belajar 

lebih rendah dari pada model discovery pada kelas eksperimen. Meskipun 

pembelajaran kooperatif dibantu dengan caramah, yang artinya menanggulangi 

kelemahan dari model discovery. Huda, Miftahul (2014) menyebutkan beberapa 

kelemahan dalam model kooperatif yaitu: (a) munculnya free rider atau 

munculnya beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal dalam 

kelompoknya, (b) penyebaran tanggung jawab siswa pada tugas, (c) pembagian 

tugas yang membuat siswa tidak fokus pada materi yang lain.  

Pengelompokan saat menyelesaikan tugas, membuat siswa saling 

melemparkan tanggung jawab, jadi sangat besar terjadi free rider dan penyebaran 

tanggung jawab. Hal ini berakibat pada penguasaan materi yang kurang pada 

masing-masing siswa. Pembagian tugas yang dilakukan, juga mengakibatkan 

siswa tidak fokus pada materi yang lain. Akibatnya ditanggung satu kelompok 

yaitu tidak mampu menguasai beberapa indikator tertentu dalam pembelajaran.  

 


