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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian ini diadakan di SD Negeri Watuagung 01 dan SD Negeri Watuagung 02 

yang terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pemilihan kedua sekolah ini 

didasarkan atas pertimbangan dari pemilihan beberapa sekolah yang ada di Salatiga 

sehingga penulis menemukan SDN Watuagung 01 dan Watuagung 02 yang jumlah 

siswanya juga memadai untuk melakukan penelitian. Selain itu penulis juga sedikit 

mengenal kondisi kedua sekolah, sehingga hal ini memudahkan penulis dalam melakukan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan pada mata 

pelajaran matematika pokok bahasan bilangan romawi di kelas IV SD Negeri Watuagung 

01 dan SD Negeri Watuagung 02. Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas IV SD 

Negeri Watuagung 02 yang berjumlah 21 siswa, sedangkan kelas kontrol adalah SD 

Negeri Watuagung 01 yang berjumlah 14 siswa. Rekapitulasi jumlah siswa kedua SD 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

                                                   Tabel 4.1 

                     Data Subjek Penelitian SD Negeri Watuagung 01 dan 02    

                            Kecamatan Tuntang 

Kelas Kelompok 
Jenis Kelamin Jumlah 

siswa Laki-laki Perempuan 

IV SD Negeri 

Watuagung 01 
Kontrol 8 6 14 

IV SD Negeri 

Watuagung 02 
Eksperimen 12 9 21 

Jumlah Keseluruhan 35 
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4.2 Gambaran Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian di SDN Mangunsari 04 dan 07 kecamatan sidomukti kota 

salatiga dilakukan pertemuan seperti tercantum dalam jadwal penelitian. Jadwal kegiatan 

yang dilaksanakan seperti pada Tabel 4.2. berikut : 

                 Tabel 4.2. 
                     Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di SDN  

                      Watuagung 01 dan Watuagung 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten      
                      Semarang 

No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Rabu, 21 Maret 2012 

 Ijin penelitian SDN Watuagung 01 
(kelas kontrol).  

 Perkenalan dengan siswa kelas 
kontrol. 

2 Rabu, 21 Maret 2012 

 Ijin penelitian SDN Watuagung 02 
(kelas eksperimen).  

 Perkenalan dengan siswa kelas 
eksperimen. 

3. Kamis, 29 Maret 2012 

 Memberikan pretest kepada kelas 
kontrol 

 Kegiatan pembelajaran pada kelas 
kontrol, materi Perubahan 
Kenampakan Bumi dan Benda Langit 

 Memberikan posttest kepada kelas 
kontrol 

4. Kamis, 30 Maret 2012 

 Memberikan prettes kepada kelas 
eksperimen. 

 Kegiatan pembelajaran pada kelas 
eksperimen, materi bilangan romawi. 

 Memberikan posttest kepada kelas 
eksperimen. 

 

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penggunaan Metode Bermain Sambil Belajar 

Dalam Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode bermain sambil 

belajar terdiri dari kegiatan pra pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Proses 

ini diharapkan memberikan manfaat bagi guru maupun siswa. Manfaat bagi guru adalah 

menyampaikan pembelajaran secara sistematis, sehingga peserta didik dapat menerima 
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pelajaran secara cepat dan akurat. Sedangkan manfaat bagi siswa adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar dan mempermudah siswa di dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Observasi tentang langkah-langkah penggunaan metode bermain sambil belajar 

yang dilakukan observer selama proses pembelajaran berlangsung dapat dilihat pada 

lampiran. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa hasil observasi tentang langkah-

langkah metode bermain sambil belajar mendapatkan hasil 100%. Artinya semua langkah-

langkah metode bermain sambil belajar dilaksanakan.  

Dengan langkah-langkah metode bermain sambil belajar bermanfaat bagi guru 

maupun siswa. Manfaat bagi guru, yaitu mempermudah dalam melaksanakan 

pembelajaran secara sistematis, sehingga dapat menarik minat, perhatian, dan motivasi 

siswa terhadap pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi siswa yaitu, mempermudah siswa 

dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

4.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan teknik tes pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

yaitu berupa tes awal (pretest) dan tes setelah diberi perlakuan (postest). Dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen dengan menggunakan metode 

bermain sambil belajar, setelah perlakuan diberikan postest. Pemberian postest dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode bermain sambil belajar terhadap hasil 

belajar siswa. Hasil rata-rata nilai postest dikurangi dengan rata-rata nilai pretest siswa 

adalah sebagai berikut: 
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4.4.1 Analisis Deskriptif Pretest Kelas Eksperimen 

                                                      Tabel 4.3 

                       Hasil Analisis Deskriptif Pretest Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pretest Kelas 

Eksperimen 
21 53.00 93.00 67.8571 9.85031 

Valid N (listwise) 21     

                

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa diketahui variabel dengan jumlah data (N) 

sebanyak 21 siswa yang ada di SD Negeri Watuagung 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, diperoleh nilai hasil pretest bergerak dari nilai terendah (minimum) sebesar 

53,00 sampai nilai tertinggi (maximum) sebesar 93,00 dengan rata-rata nilai (mean) 

sebesar 67,8571 dan standar deviasi 9.85031.  

4.4.2 Analisis Deskritif Postest Kelas Eksperimen 

                                                      Tabel 4.4 

                    Hasil Analisis Deskriptif Posttest Kelas Eksperimen 

                                     Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Posttest Kelas 

Eksperimen 
21 67.00 93.00 80.2381 10.55417 

Valid N 

(listwise) 
21 

    

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa diketahui variabel dengan jumlah data (N) 

sebanyak 21 siswa yang ada di SD Negeri Watuagung 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, diperoleh nilai hasil postest bergerak dari nilai terendah (minimum) sebesar 
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67,00 sampai nilai tertinggi (maximum) sebesar 93,00 dengan rata-rata nilai (mean) 

sebesar 80,2381 dan standar deviasi 10,55417.  

4.4.3 Analisis Deskritif Pretest Kelas Kontrol 

                                                   Tabel 4.5 

                      Hasil Analisis Deskriptif Pretest Kelas Kontrol 

                                   Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest Kelas 

Kontrol 
14 53.00 73.00 61.9286 6.25686 

Valid N (listwise) 14     

 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa diketahui variabel dengan jumlah data (N) 

sebanyak 14 siswa yang ada di SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, diperoleh nilai hasil pretest bergerak dari nilai terendah (minimum) sebesar 

53,00 sampai nilai tertinggi (maximum) sebesar 73,00 dengan rata-rata nilai (mean) 

sebesar 61,9286 dan standar deviasi 6,25686. 

4.4.4 Analisis Deskritif Posttest Kelas Kontrol 

                                                       Tabel 4.6 

                   Hasil Analisis Deskriptif Posttest Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Posttest Kelas 

Kontrol 
14 60.00 87.00 65.7857 7.81693 

Valid N (listwise) 14     

 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa diketahui variabel dengan jumlah data (N) 

sebanyak 14 siswa yang ada di SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, diperoleh nilai hasil postest bergerak dari nilai terendah (minimum) sebesar 
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60,00 sampai nilai tertinggi (maximum) sebesar 83,00 dengan rata-rata nilai (mean) 

sebesar 65,7857 dan standar deviasi 7,81693.  

4.5 Analisis Uji T-Test  

Sebelum melakukan uji t test (Independent Sample T-Test) sebelumnya dilakukan 

uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dan uji homogenitas 

digunakan untuk memastikan data berasal dari kelompok yang sama. 

4.5.1 Uji Homogenitas 

                                                 Tabel 4.7 
                Test of Homogeneity of Variances 
            Data Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

5.467 1 33 .026 

 
Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat pada tabel Test of Homogeneity of 

Variances menunjukkan nilai Sig. 0,026 > 0,05. Hal tersebut mengindikasikan varian 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama. Angka levene 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 35 

– 2 = 33). 
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4.5.2 Uji Normalitas Data 

                                                            Tabel 4.8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Data Kelompok 
Eksperimen 

Data Kelompok 
Kontrol 

N 21 14 

Normal ParametersP

a Mean 12.3810 3.8571 

Std. Deviation 11.22709 5.89468 

Most Extreme Differences Absolute .228 .244 

Positive .106 .244 

Negative -.228 -.185 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.043 .911 

Asymp. Sig. (2-tailed) .227 .377 

a. Test distribution is Normal. 
  

Tabel 4.7 mendeskripsikan hasil uji normalitas terhadap penyebaran data. Hasil uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 

1. Nilai selisih kelompok eksperimen dengan teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Dari tabel tersebut nampak tingkat signifikan asyiomotorik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5% (Asyimp. Sig. 2-tailed) adalah 0,227 jika dirumuskan hipotesis HR1R 

adalah distribusi normal, dan HR0R adalah distribusi tidak normal. Maka HR1R diterima 

apabila P > 0,05 dan HR1R ditolak apabila P < 0,05. Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

S=P= 0,227. Berdasarkan perhitungan peluang kesalahan 5% maka P > 0,05 atau 

0,227 > 0,05 jadi HR1R diterima. Artinya selisih kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

2. Nilai selisih kelompok kontrol dengan tehnik One Sample Kolmogorov-Smirov Test. 

Dari tabel 4.7 tingkat signifikan asyiomotorik dua sisi dengan taraf kepercayaan 5% 

(Asymp. Sig. 2-tailed) adalah 0,377. Jika dirumuskan hipotesis HR1 Radalah distribusi 

normal dan HR0 Radalah distribusi tidak normal. Maka HR1 Rditerima apabila P > 0,05 dan HR1R 

ditolak apabila P < 0,05. Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa S=P= 0,377. Berdasarkan 

perhitungan peluang kesalahan 5% maka P > 0,05 atau 0,377 > 0,05. Jadi HR1R diterima, 

artinya selisih kelompok kontrol berdistribusi normal. 
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4.5.3  Uji Hipotesis 

Dari hasil pembelajaran yang dilakukan setelah treatmen, nilai tes untuk kedua 

kelompok tersebut dianalisis menggunakan T-test. T-test digunakan untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan metode bermain sambil belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa SD Negeri Watuagung 02 sebagai kelas eksperimen. Hasil T-test tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut:            

                                           Tabel 4.9 
                                  Hasil Uji Hipotesis 

Group Statistics 

 

Grup N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Data Kelas 

Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 
21 12.3810 11.22709 2.44995 

Kelas Kontrol 14 3.8571 5.89468 1.57542 

Independent Samples Test 

   Data Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

   

Equal variances 

assumed 

Equal 

variances 

not 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 
F 5.467  

Sig. .026  

t-test for Equality of Means T 2.603 2.926 

Df 33 31.637 

Sig. (2-tailed) .014 .006 

Mean Difference 8.52381 8.52381 

Std. Error Difference 3.27474 2.91277 

95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower 1.86131 2.58803 

Upper 15.18631 14.45959 
 

Berdasarkan tabel Group Statistics didapat hasil rata-rata (mean) menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen sebesar 12,3810. Sedangkan nilai rata-rata 
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(mean) siswa kelas kontrol sebesar 3,8571. Hasil tersebut menunjukkan adanya tingkat 

efektivitas yang lebih tinggi pada kelas yang diberi perlakuan (treatmen) dengan kelas 

yang tidak diberi perlakuan (treatmen). 

Dapat dilihat dengan uji pada tabel Independent Samples Test maka didapatkan 

hasil nilai t sebesar 4.377 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti penggunaan metode 

bermain sambil belajar yang diberikan pada kelas eksperimen sangat signifikan, sehingga 

secara statistik dapat dilihat bahwa kedua kelas tidak memiliki varian yang sama. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian treatmen yang berbeda memberikan tingkat 

efektivitas yang lebih tinggi terhadap hasil belajar siswa, dikelas eksperimen. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel Independent Samples Test dengan nilai sig (0,000) < 0,05. Jadi hipotesis 

yang menyatakan penggunaan metode bermain sambil belajar memiliki tingkat efektivitas 

yang lebih tinggi terhadap hasil belajar matematika siswa Sekolah Dasar diterima. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan, berikut ini akan diuraikan 

deskripsi dan interpretasi data dianalis berdasarkan metode bermain sambil belajar pada 

mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan bilangan romawi terhadap hasil belajar 

siswa, hasil hipotesis penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen 

yang menggunakan metode bermain sambil belajar hasilnya lebih baik dari pada kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil ini dapat 

menunjukkan bahwa penggunaan metode bermain sambil belajar memiliki tingkat 

efektivitas yang lebih tinggi terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Watuagung 02 

(kelas eksperimen) pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bilangan romawi. Hal 

ini terbukti berdasarkan hasil statistik yang sudah dianalisis menunjukkan hasil yang 

sangat signifikan dengan probabilitas < 0,005 yaitu 0,000. Dari hasil uji hipotesis dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan sebelumnya, berikut ini akan 

diuraikan deskripsi dan interpretasi data hasil penelitian. Deskripsi dan interpretasi data 

dianalisis berdasarkan pada penggunaan metode bermain sambil belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

Hasil uji hipotesis penelitian menunjukan bahwa hasil belajar kelas eksperimen yang 

menggunakan metode bermain sambil belajar lebih baik dari pada kelas kontrol yang 
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menggunakan model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran. Hasil ini dapat 

menunjukan bahwa penggunaan metode bermain sambil belajar dapat efektif terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV SDN Watuagung 02 (kelas eksperimen) pada mata pelajaran 

matematika. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis yang menunjukan nilai probabilitas < 0,05. 

Dari hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 menunjukan hasil 

yang sangat signifikan. karena probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. Artinya bahwa, 

terdapat pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap rata-rata hasil belajar siswa 

pembelajarannya dengan menggunakan metode bermain sambil belajar 

Priyatno (2010: 9), signifikan artinya meyakinkan atau berarti, dalam penelitian 

mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan 

pada populasi. Dari hasil analisis data, menunjukkan hasil yang signifikan karena hal ini 

disebabkan bahwa dengan penggunaan metode bermain sambil belajar siswa lebih kritis 

dalam menganalisa gambar, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar, 

dan siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Proses pembelajaran 

tersebut ternyata memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi terhadap hasil belajar siswa. 

Selain dilihat dari probabilitas dan signifikannya, dapat juga dilihat dari perbedaan 

rata-rata nilai hasil belajar dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dalam kegiatan 

pembelajaran dengan penggunaan metode bermain sambil belajar terlihat hasil belajar 

siswa kelompok eksperimen yang berjumlah 21 siswa lebih tinggi dibanding dengan hasil 

belajar siswa kelas kontrol yang berjumlah 14 siswa. Data yang diperoleh membuktikan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen adalah 12,3810 sedangkan kelas 

kontrol 3,8571. Pada analisis data independet samples t test terlihat bahwa nilai t hitung 

positif, artinya rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Penelitian Ika Anggraheni (2011) 

yang menunjukkan pelaksanaan metode bermain sambil belajar sains kelompok A TK 

Dharma Wanita Persatuan III Beji dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa, terbukti 

dari hasil yang diperoleh siswa dengan rata-rata hasil tes mulai dari pra tindakan (42,56) 

dengan persentase (8%) meningkat siklus I pertemuan pertama (54,08) dengan 
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persentase (20%) dan meningkat lagi siklus I pertemuan ke dua (76,8) dengan persentase 

100%. 

Dapat disimpulkan metode bermain sambil belajar sains dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak kelompok A TK Dharma Wanita Persatuan III 

Beji-Pasuruan. Kegiatan bermain sambil belajar sains ini meliputi, 1) bermain balon ajaib 

sehingga balonnya dapat menggelembung tanpa di tiup, 2) bermain air pelangi sehingga 

hasilnya menjadi warnanya berlapis-lapis seperti pelangi. Disarankan bagi para pendidik 

anak usia dini untuk menggunakan kegiatan bermain sambil belajar sains ini dalam 

meningkatkan kognitif anak. 

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

antara efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan metode bermain sambil 

belajar dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika kelas IV SDN Watuagung 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. 

 


