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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subjek Penelitian. 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VII C 

dan VII D SMP NEGERI 2 Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2011-2012. 

Siswa kelas VII C terdiri dari 29 siswa dan kelas VII D terdiri dari 30 siswa. dari 

kedua kelas tersebut terdapat dua siswa yang tidak hadir di kelas VII D sehingga 

ada 28 siswa yang masuk dalam penelitian. Maka dari itu, subjek keseluruhan 

penelitian ini ada 57 siswa. 

 

B. Analisis Validitas Butir Soal dan Reliabilitas Instrumen 

1. Instrumen Pretest 

Pengujian validitas butir soal pretest dilakukan dengan mengkorelasikan skor 

item dengan skor total. Pengujian validitas tersebut menggunakan formula 

Pearson Product Moment dan perhitungannya dilakukan dengan perangkat lunak 

SPSS versi 17.00. Hasil pengujian validitas butir soal pretest dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Coba Validitas Butir Soal Pretest 

 

Indikator 
empirik 

r  Keterangan Indikator 
empirik 

 r  Keterangan 

Soal 1 .528 Valid Soal 6 .612 Valid 

Soal 2 .397 Valid Soal 7 -.032 Tidak valid 

Soal 3 .095 Tidak valid Soal 8 -.159 Tidak valid 

Soal 4 .263 Valid Soal 9 .546 Valid 

Soal 5 .259 Valid Soal 10 .308 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa dari 10 soal tes terdapat 7 soal yang 

valid dan 3 soal yang tidak valid yaitu nomor 3, 7 dan 8, sedangkan indeks data 

diskrimanasi item menunjukkan bahwa koefisien validitas bergerak dari -0,159 

sampai 0,612. Analisis reliabilitas instrumen menggunakan Alpha Cronbach yang 

memberikan koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,664. Hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa instrumen dengan kategori reliabel. 
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2. Instrumen Posttest 

Pengujian validitas butir soal posttest dilakukan dengan mengkorelasikan 

skor item dengan skor total. Pengujian validitas tersebut menggunakan formula 

pearson Product Moment dan perhitungannya dilakukan dengan perangkat lunak 

SPSS versi 17.00. Hasil pengujian validitas butir soal posttest dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Coba Validitas Butir Soal Posttest 

 

Indikator 
empirik 

 r  Keterangan Indikator 
empirik 

 r  Keterangan 

Soal 1 . 199 Tidak valid Soal 6 .573 Valid 

Soal 2 .331 Valid Soal 7 .796 Valid 

Soal 3 .442 Valid Soal 8 .677 Valid 

Soal 4 .381 Valid Soal 9 .235 Valid 

Soal 5 .470 Valid Soal 10 .540 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahawa dari 10 soal tes terdapat 1 soal yang 

tidak valid yaitu nomor 1 dan 9 soal yang valid dengan indeks data diskriminasi 

item menunjukkan bahwa koefisien validitas bergerak dari 0,199 sampai dengan 

0,796 analisis reliabilitas instrumen menggunakan Alpha Cronbach yang 

memberikan koefisien (α) sebesar 0,725. Hasil analisis tersebut menunjukkan 

bahwa instrumen dengan kategori reliabel. 

 

C. Hasil Belajar Pretest  

Hasil belajar matematika dibagi dalam lima kategori mengikuti acuan 

penilaian pada SMP Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang. Kategori penilaian 

hasil belajar matematika dapat dilihat pada Tabel 4.3 Sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Kategori Penilaian Hasil Belajar Matematika 

 

Skor Kategori 

0 – 59  Kurang 

60 – 65  Cukup 

66 – 80  Baik 

81 – 100  Amat Baik 
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Dalam penelitian ini, pretest diberikan untuk kedua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dengan bentuk dan jumlah soal 

sama yaitu 7 soal uraian. Pretest ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa berkenaan dengan bahan pelajaran keliling dan luas segiempat 

yang akan diberikan. Hasil pretest pada kedua kelas nampak pada Tabel 4.4 berikut 

: 

 

Tabel 4.4 

Hasil Belajar Pretest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, maka hasil belajar kelompok eksperimen 

menunjukkan bahwa 29 subjek penelitian, hasil belajar dengan kategori amat baik 

sebanyak 8 siswa (27,6%), hasil belajar dengan kategori baik sebanyak 6 siswa 

(20,7%), hasil belajar dengan kategori cukup sebanyak 1 siswa (3,4%), dan hasil 

belajar dengan kategori kurang sebanyak 14 siswa (48,3%). Rata-rata hasil belajar 

siswa 64,5 yang berada dalam kategori cukup dengan standar deviasi 17,1. 

Hasil belajar kelompok kontrol menunjukkan bahwa 28 subjek penelitian, 

hasil belajar dengan kategori amat baik sebanyak 5 siswa (17,9%), hasil belajar 

dengan kategori baik sebanyak 3 siswa (10,6%), hasil belajar dengan kategori 

cukup sebanyak 9 siswa (32,1%), dan hasil belajar dengan kategori kurang 

sebanyak 11 siswa (39,3%). Rata-rata hasil belajar siswa 59,1 yang berada dalam 

kategori cukup dengan standar deviasi 18,5. 

 

 

 

 

Kelas Interval Kategori Freku
ensi 

Persen 
(%) 

Mean Standar 
Deviasi 

Mini
mum 

Maxi
mum 

Ekspe
rimen 

0 – 59  Kurang 14 48,3 64,5 17,1 20 86 

60 – 65  Cukup 1 3,4 

66 – 80  Baik 6 20,7 

81 – 100  Amat Baik 8 27,6 

Kelas 
Kontr
ol 

Interval Kategori Freku
ensi 

Persen 
(%) 

Mean Standar 
Deviasi 

Mini
mum 

Maxi
mum 

0 – 59  Kurang 11 39,3 59,1 18,5 30 90 

60 – 65  Cukup 9 32,1 

66 – 80  Baik 3 10,7 

81 – 100  Amat Baik 5 17,9 
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1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Teknik uji yang 

digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan teknik uji nonparameter dengan 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 17.00 maka hasil dapat dilihat pada Tabel 4.5 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data Pretest 

 

  nilaikelaseksperi
men nilaikelaskontrol 

N 29 28 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 64.4828 59.0714 

Std. Deviation 17.05374 18.50911 

Most Extreme Differences Absolute .150 .142 

Positive .110 .120 

Negative -.150 -.142 

Kolmogorov-Smirnov Z .806 .752 

Asymp. Sig. (2-tailed) .535 .624 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai 

signifikan kelas eksperimen sebesar 0,535 dan kelas kontrol sebesar 0,524. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kedua data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengukur homogenitas kemampuan awal 

siswa. Adapun salah satu cara untuk pengambilan keputusan dengan cara melihat 

probabilitas Levene Test atau Asym. Sig dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Dari 

perhitungan analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.00 

diperoleh nilai Asym. Sig untuk uji homogenitas pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Homogenitas Data Pretest  

 

 Levene’s Test df1 df2 Sig. 

Pretest 0,004 1 55 0,952 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh angka singnifikan sebesar 0,952. Oleh 

karena angka signifikan lebih dari 0,05, maka data pretest kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol bersifat homogen atau memiliki varian yang sama.  

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas data pretest, diketahui 

bahwa sampel berdistribusi normal dan veriansi kedua sampel bersifat homogen. 

 

3. Uji Kesamaan Rata-rata Data Pretest 

Untuk menguji nilai rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

serta untuk mengetahui nilai signifikansi kedua kelas tersebut, maka penulis 

menggunakan uji independent sample t-test pada SPSS 17.00. Output hasil 

perhitungan uji independent sample t-test tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.7 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Uji independent sample t-test 

 

   Nilai 

   Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F .004  

Sig. .952  

t-test for 
Equality 
of Means 

 T 1.149 1.147 

Df 55 54.253 

Sig. (2-tailed) .256 .256 

Mean Difference 5.41133 5.41133 

Std. Error Difference 4.71158 4.71846 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower -4.03089 -4.04761 

Upper 14.85355 14.87027 
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Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh angka signifikan sebesar 0,256.  Oleh 

karena, angka signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

D. Hasi Belajar Posttest 

Dalam penelitian ini hasil belajar matematika dibagi dalam lima kategori 

mengikuti acuan penilaian pada SMP Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang. 

Kategori penilaian hasil belajar matematika dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Hasil posttest pada kelompok eksperimen yaitu kelompok yang diajar 

dengan menggunakan metode discovery dan kelompok kontrol yang diajar dengan 

menggunakan metode ekspositori nampak pada Tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Belajar Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, maka hasil belajar kelompok discovery 

menunjukkan bahwa 29 subjek penelitian, hasil belajar dengan kategori amat baik 

sebanyak 17 siswa (58,6%), hasil belajar dengan kategori baik sebanyak 8 siswa 

(27,6%), hasil belajar dengan kategori cukup sebanyak 2 siswa (6,9%), dan hasil 

belajar dengan kategori kurang sebanyak 2 siswa (6,9%). Rata-rata hasil belajar 

siswa 82,1 yang berada dalam kategori amat baik dengan standar deviasi 14,2.  

Hasil belajar kelompok ekspositori menunjukkan bahwa 28 subjek 

penelitian, hasil belajar dengan kategori amat baik sebanyak 9 siswa (32,1%), hasil 

belajar dengan kategori baik sebanyak 10 siswa (35,7%), hasil belajar dengan 

kategori cukup sebanyak 3 siswa (10,7%), dan hasil belajar dengan kategori kurang 

Kelas Interval Kategori Freku
ensi 

Persen 
(%) 

Mean Standar 
Deviasi 

Mini
mum 

Maxi
mum 

Ekspe
rimen 

0 – 59  Kurang 2 6,9 82,1 14,2 44 100 

60 – 65  Cukup 2 6,9 

66 – 80  Baik 8 27,6 

81 – 100  Amat Baik 17 58,6 

Kelas 
Kontr
ol 

Interval Kategori Freku
ensi 

Persen 
(%) 

Mean Standar 
Deviasi 

Mini
mum 

Maxi
mum 

0 – 59  Kurang 6 21,4 71,9 19,2 11 100 

60 – 65  Cukup 3 10,7 

66 – 80  Baik 10 35,7 

81 – 100  Amat Baik 9 32,1 
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sebanyak 6 siswa (21,4%). Rata-rata hasil belajar siswa 71,9 yang berada dalam 

kategori baik dengan standar deviasi 19,2. 

Berdasarkan hasil belajar posttest pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 

kelompok discovery menghasilkan hasil lebih baik daripada kelompok dengan 

metode Ekspositori. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov. 

Kaidah yang digunakan yaitu signifikan > 0,05 maka sebaran data tersebut 

berdistribusi normal, sedangkan jika signifikan < 0,05 maka sebaran data tersebut 

berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas posttest dapat dilihat pada Tabel 4.9 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

  nilaikelaseksperi
men Nilaikelaskontrol 

N 29 28 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 82.1034 71.8929 

Std. Deviation 14.18587 19.19556 

Most Extreme Differences Absolute .178 .199 

Positive .104 .105 

Negative -.178 -.199 

Kolmogorov-Smirnov Z .961 1.055 

Asymp. Sig. (2-tailed) .314 .216 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh angka signifikan 0,314 pada kelas 

eksperimen dan angka signifikan 0,216 pada kelas kontrol. Angka signifikan yang 

diperoleh kedua kelas tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

kedua kelas berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengukur homogenitas data posttest. 

Adapun salah satu cara untuk pengambilan keputusan dengan cara melihat 

probabilitas Levene Test atau Asym. Sig dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Dari 

perhitungan analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.00 

diperoleh nilai Asym. Sig untuk uji homogenitas pada Tabel 4.10 sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Data Posttest 

 

 Levene’s Test df1 df2 Sig. 

Pretest 1,347 1 55 0,251 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh angka singnifikan sebesar 0,251. Oleh 

karena angka signifikan lebih dari 0,05, maka data posttest kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol bersifat homogen atau memiliki varian yang sama. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas data posttest, diketahui 

bahwa sampel berdistribusi normal dan veriansi kedua sampel bersifat homogen. 

 

3. Uji Beda Rata-rata Data Posttest 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Independent Sample t-test 

bertujuan untuk melihat rata-rata hasil belajar matematika dengan menggunakan 

metode discovery dan metode ekspositori. Hasil perhitungan uji beda rata-rata 

belajar posttest tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.11 

Uji Beda Rata-rata Hasil Belajar Posttest Matematika menggunakan Metode 

Discovery dan Metode Ekspositori 

 

 Nilai Posttest 

Equal 
Variance 
Assumed 

Equal Variance 
Not Assumed 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

F 1,347  

Sig. 0,251  

t-test equality of Means T 2,290 2,278 

Df 55 49,666 

Sig. (2-tailed) 0,026 0,027 

Mean Difference 10,21059 10,21059 

Std. Error Difference 4,45973 4,48318 

Lower 1,27309 1,20436 

Upper 19,14809 19,21682 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa nilai signifikannya 0,026. Nilai 

signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika dengan menggunakan metode 
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discovery dan metode ekspositori. Perbedaan rata-ratanya berkisar antara 1,273 

sampai 19,148 dengan perbedaan rata-rata adalah 10,211. 

Rata-rata hasil belajar matematika menggunkan metode discovery adalah 

82,1 sedangkan metode ekspositori rata-rata hasil belajarnya adalah 71,9. Dengan 

demikian hasil belajar pada kelompok yang menggunakan metode discovery lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menggunkan metode ekspositori. 

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat disimpulkan bahwa data kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Oleh 

karena kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka 

selanjutnya dengan uji homogenitas menggunakan uji Levene’s test. Dari uji 

Levene’s test, diketahui bahwa kedua sampel tersebut adalah homogen atau kedua 

sampel mempunyai variansi yang sama. Selanjutnya dilakukan uji kesamaan dua 

rata-rata pretest dengan menggunakan uji independent sample t-test pada SPSS 

17.00. Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan uji independent 

sample t-test, diperoleh angka signifikan = 0.256 . Oleh karena angka signifikansi 

lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal kedua 

kelas (eksperimen dan kontrol) adalah sama. 

Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran 

terhadap kelas eksperimen menggunakan metode discovery dan kelas kontrol 

menggunakan metode pembelajaran ekspositori. Setelah kedua kelas diberikan 

perlakuan yang berbeda, langkah selanjutnya kedua kelas diberikan posttest. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah pembelajaran 

berlangsung pada kedua kelas. 

Dari hasil analisis data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene’s test. 

Berdasarkan uji Levene’s test tersebut disimpulkan bahwa kedua sampel adalah 

homogen atau kedua kelas mempunyai variansi yang sama. Selanjutnya dilakukan 

uji beda rata-rata menggunakan uji independent sample t-test dengan bantuan 

SPSS 17.00. pada taraf signifikansi 5% (a = 0,05), diperoleh bahwa nilai 

signifikansinya adalah 0,026. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan akhir penguasaan siswa mengenai keliling dan 

luas segiempat siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah berbeda secara 

signifikan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tefa 

(2010) dan Afriani (2010) yang sampai pada kesimpulan menunjukkan bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar matematika yang signifikan di antara peserta didik yang 

diajar menggunakan metode ekspositori dengan peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan metode discovery (penemuan terbimbing), prestasi belajar peserta 

didik yang diajar menggunakan metode discovery lebih baik dari pada peserta didik 

yang diajar menggunakan metode ekspositori. 

Pendapat Tefa dan Afriani serta hasil penelitian yang telah penulis lakukan 

memperkuat anggapan bahwa penggunaan metode discovery dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata-rata siswa 

yang diajar menggunakan metode discovery lebih tinggi dibanding rata-rata siswa 

yang diajar menggunakan metode ekspositori. Nilai rata-rata siswa yang diajar 

menggunakan metode discovery sebesar 82,1 sedangkan rata-rata siswa yang 

diajar menggunakan metode ekspositori sebesar 71,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


