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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah 48 siswa kelas 

2 SD Sidorejo Lor 1 Salatiga yang dibagi menjadi 2 kelas paralel. 

Kelas kontrol dari penelitian ini adalah 24 siswa dari kelas 2 B dan 

kelas eksperimen terdiri dari seluruh kelas 2 A yang berjumlah 24 

siswa. Pemilihan kedua kelas pada SD ini didasarkan pada: 

a. Kedua kelas terletak pada satu SD dengan lokasi yang 

berdekatan 

b. Prestasi kedua kelas hampir sama 

c. Keadaan kedua kelas sama. Keduanya memiliki luas ruang dan 

fasilitas penunjang yang sama. 

Pada umumnya siswa kelas 2 di SD Sidorejo Lor 1 Salatiga ini 

terbiasa dengan model pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran 

terpusat pada guru, sehingga siswa hanya mendengarkan dan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa cenderung diam 

dan tenang saat pembelajaran sehari-hari. Penggunaan media 

pembelajaran hanya dari buku dan gambar-gambar sederhana yang 

ditempel di depan kelas. 

Penelitian ini mengandung satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan Snowball 

Throwing, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 

matematika. 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada seluruh siswa kelas 2 SD Sidorejo 

Lor 1 Salatiga tahun pembelajaran 2012/2013 yang berjumlah 48 

siswa. Kelas kontrol adalah 24 siswa dari kelas 2 B sedangkan kelas 

eksperimen adalah kelas 2 A yang terdiri dari 24 siswa. Kedua kelas 

tersebut sudah diuji kesamaan variannya dan menunjukkan kedua 
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kelas itu homogen, yang berarti data berdistribusi normal dan 

memiliki varian yang tak berbeda secara signifikan. Ini menunjukkan 

bahwa sebelum diberi perlakuan kedua kelas memiliki kemampuan 

awal yang sama sehingga peneliti dapat melanjutkan penelitiannya 

dengan memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan 

menyelenggarakan pembelajaran Matematika dengan menerapkan 

metode Snowball Throwing. Sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajaran Matematika tetap dengan cara konvensional. Setelah 

keduanya selesai dengan pembelajaran dengan cara yang berbeda, 

selanjutnya diadakan tes akhir (post tes). Dalam pemberian perlakuan 

peneliti menggunakan tiga kali tatap muka. 

Pada kelas kontrol siswa menerima pembelajaran secara 

konvensional. Siswa akif selama pembelajaran dan sedikit membuat 

keributan di dalam kelas, tapi kebanyakn siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Pada awal penyelenggaraan kelas eksperimen guru menyiapkan 

materi Matematika. Guru memberikan gambaran tentang kegiatan 

yang akan dilakukan disertai dengan tujuan dari pembelajaran 

tersebut. Guru menjelaskan materi bangun datar disertai dengan 

menerapkan pembelajaran tematik. Setelah penjelasan berakhir, siswa 

dibagi menjadi 6 kelompok besar. Kemudian membentuk kelompok-

kelompok tersebut menjadi lingkaran dan membagikan teks bacaan. 

Pertama, siswa memahami teks bacaan tersebut lalu siswa 

menceritakan kembali teks bacaan tersebut dengan kata-kata sendiri. 

Kemudian, siswa menyebutkan barang yang termasuk bangun datar di 

dalam gambar bacaan tersebut. Kemudian, guru membagikan 

selembar kertas yang berisi beberapa soal tentang bangun datar 

kepada masing-masing kelompok. Setiap kelompok memilih salah 

satu soal tersebut di selembar kertas kosong. Setelah itu selembar 

kertas diremas dan dilempar ke kelompok lain. Kelompok 1 melempar 

ke kelompok 2 dan seterusnya. Setelah melakukan kegiatan tersebut 
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selama kurang lebih 20 menit, para siswa mengerjakan soal evaluasi 

yang sudah disiapkan selama kurang lebih 10 menit. 

Setelah melakukan perlakuan sebanyak 3 kali dan juga 

memberikan evaluasi disetiap pertemuan, maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Nilai Tes Kecil Tiap Pertemuan Kelompok 

Eksperimen 

Evaluasi  I 
 

Evaluasi II 
 

Evaluasi III 

No Nilai 
 

No Nilai 
 

No Nilai 

1 4 
 

1 7 
 

1 10 

2 6 
 

2 9 
 

2 10 

3 7 
 

3 10 
 

3 10 

4 10 
 

4 10 
 

4 9 

5 7 
 

5 10 
 

5 10 

6 3 
 

6 8 
 

6 9 

7 6 
 

7 8 
 

7 9 

8 5 
 

8 9 
 

8 10 

9 7 
 

9 9 
 

9 9 

10 7 
 

10 10 
 

10 8 

11 7 
 

11 9 
 

11 10 

12 7 
 

12 9 
 

12 10 

13 2 
 

13 10 
 

13 10 

14 2 
 

14 8 
 

14 6 

15 9 
 

15 9 
 

15 9 

16 10 
 

16 9 
 

16 10 

17 2 
 

17 8 
 

17 9 

18 8 
 

18 8 
 

18 8 

19 7 
 

19 10 
 

19 9 

20 9 
 

20 9 
 

20 9 

21 5 
 

21 8 
 

21 10 

22 10 
 

22 10 
 

22 10 

23 
  

23 9 
 

23 10 

24 
  

24 
  

24 
 

Rata-

rata 
6,4  

Rata-

rata 
9,0  

Rata-

rata 
9,3 
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Dari hasil nilai diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas 2 meningkat setelah membandingkan rata-rata setiap 

pertemuan dan diterapkannya metode Snowball Throwing  

4.3 Hasil Penelitian 

Di dalam sub bab ini, penulis akan menjelaskan tentang hasil 

peneltian yang sudah dilakukan. 

4.3.1 Dokumentasi 

Dari penelitian secara dokumetasi didapatkan data berupa daftar 

nama siswa kelas 2 A SD Sidorejo Lor 1 Salatiga dan foto-foto pada 

waktu pembelajaran Matematika dengan menggunakan metode 

Snowball Throwing. Kelas 2 A adalah kelas yang digunakan peneliti 

sebagai kelas eksperimen.  

4.3.2 Observasi 

Analisis penggunaan metode Snowball Throwing menggunakan 

observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini perlu 

dilakukan untuk memantau jalannya pembelajaran pada kelas 

eksperimen agar sesuai dengan ketentuan metode yang digunakan. 

Hasil observasi oleh peneliti pada pertemuan I-III di kelas 

eksperimen pada tanggal 11, 18, 20 April 2013. Pada tanggal 11 April 

2013, perlakuan pertama dilakukan. Pada  perlakuan pertama, guru 

masih belum paham tentang metode yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yaitu metode Snowball Throwing, pembelajaran pun 

menjadi tidak teratur dan tidak sesuai dengan RPP yang sudah dibuat 

oleh peneliti. Tetapi, siswa sangat antusias dengan metode yang akan 

digunakan dalam pembelajaran, karena metode Snowball Throwing 

baru pertama kali mereka gunakan dan ketahui. Siswa sangat senang 

saat mereka membentuk kelompok dan juga pada saat proses 

melemparkan selembar kertas yang berbentuk bola. Pada perlakuan 

kedua dan ketiga tanggal 18 dan 20 April 2013, pembelajaran berjalan 

sesuai dengan RPP dan guru sudah bisa menerapkan metode  

Snowball Throwing dengan baik. Siswa merasa sangat antusias dan 
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senang dengan pembelajaran yang menggunakan metode baru. Dari 3 

perlakuan tersebut mengindikasikan bahwa guru sudah memenuhi 

kriteria penggunaan metode Snowball Throwing dengan benar karena 

terlihat pada hasil observasi (terlampir) bahwa sudah dilakukan 

dengan tingkat 100% dari seluruh prosedur penggunaan metode 

Snowball Throwing. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

maka dapat disimpulkan bahwa guru Matematika kelas 2 A secara 

keseluruhan sudah melakukan prosedur pembelajaran menggunakan 

metode Snowball Throwing dengan baik. 

Selain melakukan pengamatan langsung didalam kelas, peneliti 

juga melakukan observasi dengan menilai tingkat keberhasilan 

pembelajaran menggunakan lembar observasi guru dan siswa.  

1. Hasil Observasi Implementasi RPP Aktifitas Guru 

Hasil observasi aktifitas guru meliputi kemampuan guru dalam 

pembelajaran. Hasil observasi ini meliputi kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. Setiap kegiatan terdiri dari beberapa indikator. 

Pada aspek yang pertama yaitu pra pembelajaran terdiri atas 3 

indikator. Indikator yang pertama mengamati tentang mempersiapkan 

rencana pembelajaran (RPP), dalam kegiatan ini perolehan presentase 

adalah 100%, artinya dalam 3 kali pertemuan guru selalu 

mempersiapkan rencana pembelajaran (RPP) sebelum pelajaran. 

Indikator kedua mengamati tentang menyiapkan lembar tugas yang 

cukup bagi semua siswa, presentasenya juga 100%. Indikator ketiga 

mengamati tentang menyiapkan peralatan yang diperlukan selama 

pembelajaran, presentasenya 90%, karena pada awal pertemuan, guru 

belum siap dalam menyiapkan peralatan. 

Pada aspek yang kedua yaitu kegiatan awal, terdiri dari 2 

indikator. Indikator yang pertama mengamati tentang melakukan 

apersepsi dan motivasi, dalam kegiatan ini perolehan presentase 
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adalah 100%, artinya dalam 3 kali pertemuan guru telah melakukan 

apersepsi dan motivasi dengan baik. Indikator yang kedua mengamati 

tentang menyampaikan tujuan pembelajaran, presentasenya adalah 

100%. 

Pada aspek yang ketiga yaitu kegiatan inti, terdiri dari 11 

indikator yang dibagi menjadi 3 sub bab yaitu eksplorasi terdiri dari 2 

indikator, elaborasi terdiri dari 6 indikator, dan konfirmasi terdiri dari 

3 indikator. Pada sub bab eksplorasi, indikator yang pertama 

mengamati tentang memancing minat siswa terhadap materi, dalam 

kegiatan ini perolehan presentase adalah 100%, artinya dalam 3 kali 

pertemuan guru selalu memancing minat siswa terhadap materi pada 

waktu proses pembelajaran. Indikator yang kedua mengamati tentang 

menjelaskan materi pembelajaran secara singkat, presentasenya adalah 

100%. Pada sub bab elaborasi, indikator yang pertama mengamati 

tentang menguasai kelas, dalam kegiatan ini perolehan presentase 

adalah 90%, artinya dalam 3 pertemuan guru cukup baik dalam 

menguasai kelas. Indikator yang kedua mengamati tentang 

menggunakan bahasa lisan secara baku dan mudah dimengerti, 

presentasenya adalah 80%, karena guru menggunakan bahasa 

campuran yaitu bahasa jawa dan indonesia. Indikator yang ketiga 

mengamati tentang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu, presentasenya adalah 100%. Indikator yang keempat 

mengamati tentang membentuk beberapa kelompok, presentasenya 

adalah 90%, karena guru membentuk kelompok pada pertengahan 

pembelajaran seharusnya pada awal pembelajaran. Indikator yang 

kelima mengamati tentang menjelaskan materi ke ketua kelompok, 

presentasenya adalah 80%, karena guru pada pertemuan ke 2 dan ke 3 

tidak menjelaskan ke ketua kelompok. Indikator yang keenam 

mengamati tentang memberikan selembar kertas untuk menuliskan 

pertanyaan, presentasenya adalah 100%. Pada sub bab konfirmasi, 

indikator yang pertama mengamati tentang memfasilitasi siswa yang 
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membutuhkan bantuan, dalam kegiatan ini perolehan presentase 

adalah 90%, artinya dalam 3 pertemuan guru sudah cukup baik dalam 

memfasilitasi siswa yang memerlukan bantuan. Indikator yang kedua 

mengamati tentang membuat tanya jawab dengan siswa, 

presentasenya adalah 100%. Indikator yang ketiga mengamati tentang 

bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang sudah disampaikan, 

presentasenya adalah 80%, karena guru biasanya menyimpulkan 

sedikit materi saja.  

Pada aspek yang keempat yaitu kegiatan penutup yang terdiri 

dari 1 indikator. Indikatornya mengamati tentang memberikan 

evaluasi, dalam kegiatan ini presentasenya adalah 100%, artinya 

dalam kegiatan ini guru selalu memberikan evaluasi pada akhir 

pembelajaran. 

2. Hasil Observasi Aspek Keaktifan Siswa 

Selain observasi guru, peneliti juga melakukan observasi yang 

ditujukan kepada siswa. Observasi dilakukan saat pembelajaran 

berlangsung. Kegiatan siswa yang diamati terdiri dari 8 indikator di 

dalam setiap pertemuan. Hasil observasi diketahui bahwa pada 

indikator pertama tentang siswa antusias mendengarkan instruksi dan 

penjelasan dari guru, presentase pada pertemuan pertama adalah 83%, 

pertemuan kedua 75%, dan pertemuan ketiga 87%. Indikator kedua 

mengamati tentang siswa mengikuti proses belajar mengajar dikelas, 

presentase pada pertemuan pertama adalah 92%, pertemuan kedua 

96%, dan pertemuan ketiga 96%. Indikator yang ketiga mengamati 

tentang siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas, 

presentase pertemuan pertama adalah 71%, pertemuan kedua 87%, 

dan pertemuan ketiga 79%. Indikator yang keempat mengamati 

tentang siswa aktif dalam mengikuti kegiatan permainan 

menggunakan metode Snowball Throwing, presentase pertemuan 

pertama adalah 92%, pertemuan kedua 96%, dan pertemuan ketiga 

96%. Indikator yang kelima mengamati tentang siswa aktif dalam 
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bertanya mengenai materi yang diajarkan, presentase pertemuan 

pertama adalah 25%, pertemuan kedua 46%, dan pertemuan ketiga 

42%. Indikator yang keenam mengamati tentang siswa aktif mengikuti 

instruksi guru dalam proses pembelajaran, presentase pertemuan 

pertama adalah 92%, pertemuan kedua 96%, dan pertemuan ketiga 

96%. Indikator yang ketujuh mengamati tentang siswa wajib menjaga 

ketenangan kelas ketika kegiatan pembelajaran menggunakan metode 

Snowball Throwing, presentase pertemuan pertama adalah 75%, 

pertemuan kedua 63%, dan pertemuan ketiga 67%. Indikator 

kedelapan mengamati tentang siswa bertanggung jawab penuh 

terhadap tugas masing-masing, presentase pertemuan pertama adalah 

92%, pertemuan kedua 96%, dan pertemuan ketiga 96%. 
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4.3.3 Metode Tes 

Setelah selesai menjalankan perlakuan, kedua kelas dibeerikan 

tes akhir. Hasil tes akhir tertera pada tabel dibawah ini, 

Tabel 4.2 

Rekap Nilai Pre Test dan Post test Hasil Belajar Matematika 

 

No Nilai 

Pre Test Post test 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

1 ≥ 90 6 1 11 4 

2 80 – 89 8 3 7 8 

3 70-79 5 9 2 6 

4 60-69 3 5 1 3 

5 ≤ 60 0 4 0 0 

 Minimum 60 50 65 60 

 Maksimum 100 90 100 100 

 Rata-rata 82 68 87 79 

Tidak Tuntas 3 9 1 3 

Tuntas 19 13 20 18 

 

Setelah diberikan post test pada kedua kelas dan didapatkan 

hasil rata-rata nilai post test pada kelas eksperimen sebesar 87 dan 

rata-rata pada kelas kontrol sebesar 79. Dari hasil rata-rata post test 

dapat dilihat bahwa terdapat rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Didukung dengan hasil uji hipotesis 

menggunakan independent sample test yang menunjukkan bahwa 

sig(2- tailed) untuk nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 

0,013 yang berarti kedua kelompok memiliki perbedaan yang 

signifikansi karena 0,013 < 0,05. Tingkat ketuntasan 81%. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya efektifitas penggunaan metode Snowball 

Throwing.  
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4.4 Hasil Uji Persyaratan 

 Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari uji 

homogenitas, uji normalitas dan uji hipotesis. 

4.4.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan pada nilai pre test pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berikut adalah hasil analisi uji 

homogenitas menggunakan SPSS 17 for windows. 

Berdasarkan data hasil post test antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilakukan uji homogenitas. Setelah pengujian 

homogenitas, dapat dilihat pada tabel Test of Homogenety of Varience 

bahwa nilai probabilitas (signifikansi) adalah 0,885 lebih besar dari 

0,05 maka H0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

tersebut mempunyai varian yang sama (varian kelas eksperimen dan 

kelas kontrol). 

4.4.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data akhir dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan pada nilai post test setelah dilaksanakan 

pembelajaran baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut 

hasil analisi uji normalitas menggunakan SPSS 17 for Windows pada 

data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan uji normalitas data post test dapat disimpulkan 

bahwa data kelas eksperimen dan kelas kontrol nilai sig(2- tailed) 

sebesar 0,659. Karena signifikansi > 0,05 maka data kelas eksperimen 

dan data kelas kontrol dinyatakan berdistribusi normal. 

4.4.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan pada hasil post test kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Rumusan pengujiannya sudah tertera pada bab 

II yaitu: 

 

 

 



50 
 

 
 

H0 : X1=X2 dan nilai sig > 0,05. 

Dari rumusan tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa “Rata-rata hasil 

belajar Matematika kelas eksperimen (kelas 2 A) sama dengan rata-

rata hasil belajar Matematika kelas kontrol (kelas 2 B) artinya tidak 

ada keefektifan penggunaan media pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional”. 

H1 : X1 > X2 dan nilai sig > 0,05 

Yaitu “Rata-rata hasil belajar Matematika kelas eksperimen (Kelas 2 

A) tidak sama dari rata-rata hasil belajar Matematika (Kelas 2 B) 

artinya ada keefektifan penggunaan metode Snowball Throwing 

dengan pembelajaran konvensional”. 

Uji hipotesis dilaksanakan bertujuan untuk menguji H0 dan H1. 

Apakah H0 ditolak dan H1 diterima atau sebaliknya. Untuk menguji 

hipotesis digunakan uji beda rata-rata yaitu Independent Sample T-

Test. Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada nilai post test dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pengambilan keputusan 

apakah H0 ditolak atau diteriam maka menggunakan taraf signifikansi, 

untuk signifikansi > 0,05 H0 diterima (varian sama), signifikansi < 

0,05 jadi H0 ditolak (varian berbeda). Berikut adalah analisis data 

menggunakan SPSS for Windows version 17.0. 

Berdasarkan output uji hipotesis dari perhitungan uji beda rata-

rata hasil belajar Matematika kelas eksperimen yaitu kelas 2 A yang 

menerapkan metode Snowball Throwing dan kelas kontrol yaitu kelas 

2 B dengan menggunakan pembelajaran konvensional, maka dapat 

dilihat pada tabel group statistic bahwa rata-rata hasil belajar 

Matematika kelas eksperimen memiliki rata-rata sebesar 87 sedangkan 

kontrol sebesar sebesar 79. Jadi rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Selisih rata-rata kedua kelas tersebut adalah 8. 

Kemudian dapat dilihat pada tabel Independent Sample T-Test bahwa 

nilai sig pada kolom Levene’s Tes For Equality Of Variances dipeoleh 

nilai 0,885 jika dirumuskan hipotesis yaitu H0 : sig < 0,05 yang berarti 
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sampel tidak homogen dan H1 : sig > 0,05 artinya sampel homogen, 

maka dari hasil output disimpulkan bahwa H1 diterima karena sig > 

0,05 yaitu 0,885 > 0,05 artinya kedua sampel adalah homogen. Pada 

kolom T-Test For Equalit Of Means diperoleh nilai 0,013 jika pada 

rumusan hipotesis yaitu H0 : sig > 0,05 artinya tidak ada perbedaan 

hasil belajar Matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol (tidak 

ada efektifitas metode Snowball Throwing) dan H1 : sig < 0,05 artinya 

terdapat perbedaan hasil belajar Matematika kelas eksperimen dan 

kelas kontrol (terdapat efektivitas metode Snowball Throwing pada 

pelajaran Matematika terhadap hasil belajar Matematika), maka dari 

output dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena sig < 0,05 yaitu 

0,013 < 0,05 artinya bahwa hasil belajar Matematika kelas eksperimen 

yaitu kelas 2 A yang menggunakan metode Snowball Throwing dalam 

pembelajaran berbeda dengan hasil belajar Matematika kelas kontrol 

yaitu kelas 2 B yang pembelajarannya menggunakan metode 

konvensional, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode Snowball Throwing pada pembelajaran dapat efektif 

digunakan dalam pembelajaran Matematika terhadap hasil belajar 

Matematika kelas 2 SD pada topik bangun datar 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada analisis uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh hasil 

yang mengindikasikan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

berdistribusi normal memiliki nilai sig(2-tailed) sebesar 0,659, karena 

signifikansi > 0,05, memiliki varian yang tidak berbeda secara 

signifikan karena memiliki nilai probabilitas (signifikansi sebesar 

0,885 lebih besar dari 0,05, dan memiliki rata-rata nilai  pre test yang 

sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Safitri (2011) yang menyatakan bahwa hasil belajar Matematika 

siswa meningkat dengan penggunaan metode pembelajaran Snowball 

Throwing. Hal ini sebagai tolok ukur bahwa kedua kelas memiliki 

keadaan yang sama. Setelah itu penelitian dapat dilanjutkan dengan 
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memilih kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Selanjutnya kelas 

eksperimen dapat diberi perlakuan yaitu pembelajaran menggunakan 

metode Snowball Throwing dan kelas kontrol menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Setelah diberi perlakuan kelas kontrol dan 

kelas eksperimen diberi tes akhir. 

Pembelajaran Matematika menggunakan metode Snowball 

Throwing adalah pembelajaran Matematika yang menggunakan 

selembar kertas yang ditulis sebuah soal kemudian diremas hingga 

berbentuk bola dan dilempar kepada kelompok lain. Siswa sangat 

bersemangat dengan sajian materi menggunakan media ini, karena 

lebih menarik dan merangsang keaktifan siswa. 

Pada kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode 

konvensional, guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek. Tingkat 

keaktifan siswa dalam cenderung rendah karena metode ini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang terpusat pada guru. Guru aktif 

menjelaskan materi, mengelola dan mempersiapkan bahan ajar, 

kemudian menyampaikannya kepada siswa. Sebaliknya, siswa hanya 

berperan pasif selama pembelajaran tanpa melakukan banyak kegiatan 

karena semuanya telah dilakukan oleh guru dan siswa hanya tinggal 

menyerap materi yang diberikan. 

Dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat dipantau bahwa 

hasil belajar Matematika kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Dapat di lihat dari hasil presentase dari lembar aktivasi siswa 

mencapai 80%-100%, dapat disimpulkan bahwa siswa lebih aktif dan 

tanggap dalam memahami materi.  

 


