
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada dua sekolah dasar yaitu SDN Mangunsari 01

Salatiga dan SDN Dukuh 01 Salatiga. Adapun yang dijadikan sebagai subyek penelitian
adalah siswa kelas IV SD, dimana siswa kelas IV SD dijadikan sebagai kelompok
eksperimen dan siswa kelas IV SD Dukuh 01 Salatiga dijadikan sebagai kelompok
kontrol. Adapun gambaran subyek penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 5
Gambaran Umum Subyek Penelitian

No Nama Sekolah Jumlah
Siswa

Kelompok Prosentase
(%)

1 SDN Mangunsari 01
Salatiga

46 Eksperimen 52.23

2 SDN Dukuh 01 Salatiga 33 Kontrol 47.77
Total Subyek 79 100

Dari tabel di atas, diketahui bahwa siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 yang
dijadikan kelompok eksperimen berjumlah 46 siswa atau 52.23 % dari total keseluruhan
subyek penelitian, dan siswa kelas IV SDN Dukuh 01 Salatiga yang dijadikan kelompok
kontrol berjumlah 33 siswa atau 47.77% dari total keseluruhan subyek yang dijadikan
subyek penelitian.

4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data hasil belajar dalam penelitian ini dibantu dengan alat bantu SPSS
16.0 for windows, yaitu dengan menggunakan uji one sampel Kolmogorov Smirnov Z. Hasil
pengujiannya disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4. 6
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

eksperimen kontrol

N 46 33

Normal Parametersa,,b Mean 85.6522 65.7576

Std. Deviation 8.13830 11.04828

Most Extreme Differences Absolute .122 .194

Positive .122 .194

Negative -.120 -.119

Kolmogorov-Smirnov Z .828 1.114

Asymp. Sig. (2-tailed) .499 .167

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa asymp signifikansi 2 tailed hasil belajar kelompok
eksperimen yaitu 0.499 atau > 0.05 dan asymp signifikansi 2 tailed hasil belajar kelompok
kontrol 0.167 atau > 0.05. Dengan hasil analisis ini dikatakan bahwa data hasil belajar pada
kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Homogenitas Data
Setelah dilakukan uji normalitas data, langkah berikutnya adalah dilakukan uji

homogenitas data. Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui variansi data hasil
belajar pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol homogen atau tidak.
Untuk melakukan uji homogenitas data, digunakan uji Levene’s test for variances. Hasil
pengujian disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4. 7
Uji Homogenitas Data

Levene's Test for Equality of Variances

F Sig.

hasilbelajar Equal variances assumed .427 .516

Equal variances not assumed

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Fhitung 0.427 dengan signifikansi
0.516 atau lebih besar dari p 0.05. Dengan ketentuan uji homogenitas bahwa jika
signifikansi Fhitung lebih besar 0.05 maka data tersebut dikatakan homogen. Dari hasil
pengujian diketahui bahwa signifikansi 0.516 > 0.05; dengan demikian data hasil belajar
kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dikatakan homogen.

4.2.3. Uji Hipotesis
Langkah berikut yang dilakukan adalah menguji hipotesis. Untuk uji hipotesis

dimaksudkan untuk menguji apakah penggunaan model belajar cooperatife learning tipe
NHT berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 Salatiga.
Untuk uji hipotesis digunakan Independent Sampel T-test yaitu dengan melakukan
perbandingan hasil belajar pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Adapun
hasil perbandingan dengan uji Independent Sampel T-test dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel 4. 8
Hasil Uji Hipotesis

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

95% Confidence

Interval of the

Difference

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

hasilbelajar Equal variances

assumed

9.100 77 .000 17.04455 1.87299 13.31496 20.77414

Equal variances not

assumed

9.036 65.080 .000 17.04455 1.88624 13.27756 20.81154

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa thitung pada kelompok eksperimen
adalah 9.100 dengan standar deviasi 77 dan perbedaan rata-rata 17. 045 dengan
signifikansi 0.000. Hasil belajar pada kelompok kontrol, diketahui bahwa thitung 9.036
dengan standar deviasi 65.08 dan perbedaan rata-rata 17.045.  Dengan acuan pada hasil
penghitungan di atas, dimana signifikansi 2 tailed adalah 0.000 atau lebih kecil dari 0.05,
maka hipotesis yang menyatakan terdapat keefektifan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar
Mangunsari 01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012 diterima, dan hipotesis
yang menyatakan tidak terdapat keefektifvan penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar Mangunsari
01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012 ditolak.
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4.2.4. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
a. Hasil Belajar Pretest Kelompok Eksperimen

Berikut ini akan dipaparkan distribusi hasil belajar pretest pada kelompok eksperimen.
Untuk mengetahui hasil belajar pretest siswa berada pada kategori mana, digunakan acuan
interval penilaian SDN Mangunsari 01 Salatiga, dengan kategori antara lain: baik sekali,
baik, cukup, hampir cukup dan kurang. Adapun untuk mengetahui interval, digunakan
persamaan sebagai berikut:= − ℎ

= 100 − 05= 20
Adapun distribusi hasil belajar pretest dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 9

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas IV SDN
Mangunsari 01

No Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%)
1 0 – 20 Kurang - -
2 21 – 40 Hampir cukup - -
3 41 – 60 Cukup 18 39.13 %
4 61 – 80 Baik 26 56.52 %
5 81 – 100 Baik sekali 2 4.35 %

Total 79 100 %
Mengacu pada tabel diatas diketahui bahwa tidak ada siswa yang memperoleh nilai

pada interval 0 – 40 atau pada kategori kurang dan hampir cukup, 18 siswa yang
memperoleh nilai pada interval 41 – 60 atau 39.13%, dan 26 siswa yang memperoleh nilai
pada interval 61 – 80 atau 56.52% dan 2 siswa yang memperoleh nilai pada interval 81 –
100 atau 4.35 %. Nilai rata-rata kelas hasil belajar pretest pada kelompok eksperimen
66.85. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa perolehan nilai hasil belajar pretest pada
kelompok eksperimen berada pada kategori baik.
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b. Hasil Belajar Posttest Kelompok Eksperimen
Untuk mengetahui distribusi hasil belajar posttest pada kelompok eksperimen,

sebelumnya perlu dilakukan distribusi frekuensi hasil belajar posttest pada kelompok
eksperimen. Sama seperti pada hasil belajar pretest, pada hasil belajar posttest, juga
digunakan interval untuk mengetahui distribusi frekuensi hasil belajar posttest. Acuan yang
digunakan juga sama dengan acuan yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi
hasil belajar pretest kelompok eksperimen. Adapun distribusi frekuensi hasil belajar
posttest disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas IV SDN
Mangunsari 01

No Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%)
1 0 – 20 Kurang - -
2 21 – 40 Hampir cukup - -
3 41 – 60 Cukup - -
4 61 – 80 Baik 16 34.78 %
5 81 – 100 Baik sekali 30 65.22 %

Total 79 100 %
Dari tabel di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa yang memperoleh nilai pada

interval 0 – 60 atau berada pada kategori kurang, hampir cukup dan cukup. Siswa yang
memperoleh nilai pada interval 61 – 80 sejumlah 16 siswa atau 34.78 % dan siswa yang
memperoleh nilai pada interval 81 – 100 sejumlah 30 siswa atau 65.22 %. Perolehan rata-
rata kelas pada hasil belajar posttest kelompok eksperimen 85.65. Berdasarkan data
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar posttest pada kelompok eksperimen
berada pada kategori baik sekali.

c. Hasil Belajar Pretest Kelompok Kontrol
Berikut ini akan dipaparkan distribusi hasil belajar pretest pada kelompok eksperimen.

Untuk mengetahui hasil belajar pretest siswa berada pada kategori mana, digunakan acuan
interval penilaian SDN Dukuh 01 Salatiga, dengan kategori antara lain: baik sekali, baik,
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cukup, hampir cukup dan kurang. Adapun untuk mengetahui interval, digunakan
persamaan sebagai berikut:= − ℎ

= 100 − 05= 20
Adapun distribusi hasil belajar pretest kelompok kontrol dipaparkan dalam tabel

berikut ini:
Tabel 4. 11

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas IV SDN Dukuh 01
Salatiga

No Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%)
1 0 – 20 Kurang - -
2 21 – 40 Hampir cukup - -
3 41 – 60 Cukup 15 45.45 %
4 61 – 80 Baik 15 45.45 %
5 81 – 100 Baik sekali 3 9.10 %

Total 33 100 %

Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa yang memperoleh nilai
pada interval 0 – 40 atau yang berada pada kategori kurang dan hampir cukup. Siswa yang
mendapatkan nilai pada interval 41 – 80 atau yang berada pada kategori cukup dan baik
berjumlah masing-masing 15 siswa atau 45.45% dan siswa yang memperoleh nilai pada
interval 81 – 100 berjumlah 3 siswa atau 9.10%. Nilai rata-rata kelas 65.76. Dari hasil
distribusi frekuensi tersebut dapat dikatakan sebagian siswa berada pada kategori cukup,
dan sebagian lagi berada pada kategori baik.
d. Hasil Belajar Posttest Kelompok Kontrol

Untuk mengetahui distribusi hasil belajar posttest pada kelompok kontrol,
sebelumnya perlu dilakukan distribusi frekuensi hasil belajar posttest pada kelompok
kontrol. Sama seperti pada hasil belajar pretest, pada hasil belajar posttest, juga digunakan
interval untuk mengetahui distribusi frekuensi hasil belajar posttest. Acuan yang digunakan
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juga sama dengan acuan yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi hasil
belajar pretest kelompok kontrol. Adapun distribusi frekuensi hasil belajar posttest disajikan
pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas IV SDN Dukuh

01
No Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%)
1 0 – 20 Kurang - -
2 21 – 40 Hampir cukup - -
3 41 – 60 Cukup 7 21.21 %
4 61 – 80 Baik 24 72.73 %
5 81 – 100 Baik sekali 2 6.06 %

Total 33 100 %

Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan
nilai pada interval 0 – 40 atau yang berada pada kategori kurang dan hampir cukup. Siswa
yang memperoleh nilai pada interval 41 – 60 berjumlah 7 siswa atau 21.21%, siswa yang
memperoleh nilai pada interval 61 – 80 berjumlah 24 orang atau 72.73% dan siswa yang
memperoleh nilai pada interval 81 – 100 berjumlah 2 siswa dengan prosentase 6.06%. Nilai
rata-rata kelas yang diperoleh adalah 69.09. Dari hasil yang dipaparkan ini, dapat
dikatakan bahwa hasil belajar posttest siswa kelas IV SDN Dukuh 01 Salatiga, berada pada
kategori baik.

e. Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok
Kontrol
Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol, berikut ini disajikan perbedaan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh
baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Perbandingannya
disajikan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4. 13
Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan

Kelompok Kontrol
No Kelompok Rata-rataHasil belajar Perubahan Hasil

Pretest Posttest
1 Eksperimen 66.85 85.65 18.8
2 Kontrol 65.76 69.09 3.34

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar pada kelompok
eksperimen saat pretest adalah 66.85 dan pada posttest adalah 85.65 atau terjadi
peningkatan sebanyak 18.8 dari nilai pretest, setelah diberikan perlakuan dengan
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Sedangkan rata-rata hasil belajar pada
kelompok kontrol untuk pretest adalah 65.76 dan menjadi 69.09 setelah posttest, atau
mengalami peningkatan 3.34 setelah diberikan perlakuan dengan model pembelajaran
konvensional. Mengacu pada hasil ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas IV SDN
Mangunsari 01 pada mata pelajaran IPA, efektif meningkatkan hasil belajar siswa.

4.3. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa thitung pada kelompok eksperimen adalah

9.100 dengan standar deviasi 77 dan perbedaan rata-rata 17. 045 dengan signifikansi
0.000. Hasil belajar pada kelompok kontrol, diketahui bahwa thitung 9.036 dengan standar
deviasi 65.08 dan perbedaan rata-rata 17.045.  Dengan acuan pada hasil penghitungan di
atas, dimana signifikansi 2 tailed adalah 0.000 atau lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis
yang menyatakan terdapat keefektivan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar Mangunsari 01
Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012 diterima, dan hipotesis yang menyatakan
tidak terdapat keefektifvan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar Mangunsari 01 Salatiga
semester II tahun pelajaran 2011/2012 ditolak.
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Mengacu pada hasil perhitungan rata-rata perbedaan hasil belajar baik pada
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, efektif dalam meningkatkan hasil
belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 Salatiga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pemaparan teoritik tentang
pembelajaran kooperatif tipe NHT seperti yang dipaparkan oleh Lie (2008: 59) sebagai
berikut: NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada
struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki
tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Ibrahim, dkk (2000: 28). yang
menyatakan bahwa NHT pada dasarnya merupakan varian dari diskusi kelompok, dengan
ciri khasnya adalah guru menunjuk salah satu siswa yang dapat mewakili kelompoknya
tanpa memberi tahu dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya. Cara ini menjamin
keterlibatan otak semua siswa. Cara ini juga merupakan upaya individual dalam diskusi
kelompok. NHT merupakan salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran
kooperatif. Model pembelajaran tipe NHT memiliki beberapa kelebihan yakni, setiap siswa
menjadi siap semua, dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan siswa yang
pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai (Hamsa, 2009).


