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Abstrak 

Penggunaan media merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pembelajaran yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adakah pengaruh media permainan kartu kucingan terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMP N 3 Getasan Tahun Ajaran 2013/2014.Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen 

kuasi dengan desain the randomized control group pretest-postest design. Populasi yang 

diteliti adalah siswa kelas VII SMP N 3 Getasan tahun ajaran 2013/2014 dengan teknik 

pengambilan sempel Clusster Random Sampling dengan jumlah siswa sebanyak 52 yang 

terbagi atas dua kelas yaitu kelas VIIa sebagai kelas eksperimen dan VIIb sebagai kelas 

kontrol. Isntrumen dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar. Teknik analisis data 

mengunakan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, uji homogenitas dengan Levene test dan 

uji beda rata-rata dua sampel dengan Independent Samples Test bantuan program SPSS 16.0 

for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran 

menggunakan media kartu kucingan terhadap hasil belajar matematika pada materi segi 

empat kelas VII semester 2 SMP N 3 Getasan. Hal ini ditunjukan dari nilai signifikan uji t 

sebesar  0,001 < 0,05. Hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media permainan kartu 

kucingan lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang diajar tanpa media permainan 

kartu kucngan. Hasil rata-rata kelas VIIa sebesar 60,93 lebih baik dibandingkan dengan 

kelas VIIb sebesar 50,92. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Permainan Kartu Kucingan, dan Hasil Belajar 

PENDAHULUAN 

Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang penting bagi siswa. Matematika 

secara formal telah diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar. Mata pelajaran matematika 

tidak hanya untuk melatih kemampuan berhitung saja, namun juga bertujuan agar siswa 

memiliki soft skill untuk berfikir logis, analisis, sistimatis, kritis, dan kreatif (SKKD, 2006). 

Namun pada kenyataanya, mata pelajaran matematika masih dianggap sulit dan tidak disukai 

oleh siswa sehingga siswa merasa memiliki beban berat saat belajar matematika 

(Abdurahman 2003). Ryder (2010) mengungkapkan bahwa salah satu bentuk profesionalisme 

guru adalah responsibility to seek of improving his effectiveness as a teacher, exploring new 

ways of representating, academic subjet matter, motivating sudents, and improving mthods of 
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evaluating students performance. Hal ini berarti guru memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan evektivitas diri sebagai guru, mencari inovasi dalam mengajar,menyampaikan 

materi pembelajaran, memotivasi dan dalam mengevaluasi kemampuan siswa. Guru harus 

berusaha mencari cara baru dalam megajar agar  kegiatan pembelajaran menarik bagi siswa. 

Pembelajaran matematika secara sistematis dan menarik diperoleh melalui perencanaan 

pembelajaran yang baik (Suparman 1997) . Lebih lanjut, Suparman mengungkapkan bshwa 

perencanaan tersebut membutuhkan kemampuan mengatur urutan pembelajaran, pemilihan 

metode dan media tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Media pembelajaran adalah 

kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap baru. Media pembelajaran merupakan bagian integral 

dari seluruh kegiatan belajar dan ada pembagian peran antara guru dan media (Rohani 1997). 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002) media pembelajaran memiliki beberapa manfaat salah 

satunya adalah membuat pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan Supardi (2008). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa yang 

minat belajarnya tinggi. Meskipun demikian, di lapangan guru hanya memilih media papan 

tulis dan proyektor transparansi dikarenakan guru sudah merasa akrab dengan media tersebut 

(Arsyad, 2002).  

Russell (2012) mengungkapkan bahwa guru hendaknya memilih media yang tepat dalam 

kegiatan pembelajaran. Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik dari siswa itu 

sendiri. Kecenderungan  terdapat siswa yang masih suka bermain dlama pembelajaran di 

SMP N 3 Getasan. Karakteristik ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa permainan.  

Terdapat bermacam-macam permainan yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran salah satunya permainan kartu kucingan. Permainan kartu kucingan adalah 

salah satu bentuk permainan kartu remi dimana tujuan dari permainan ini adalah 

menghabiskan kartu dengan cara mencari pasangan kartu dari kartu yang dipegang dan 

mencari sisa pasangan kartu lain dengan cara menggambil kartu lawan secara berurutan dan 

bergantian. Permainan diawali dengan membuat kelompok yang beranggotakan 3-4 orang 

sebagai lawan main. Permainan dilanjutkan dengan membagi kartu secara rata dan 

menyembunyikan salah satu kartu agar terdapat satu kartu yang tidak memiliki pasangan. 

Beberapa penelitian memberikan kesimpulan bahwa media permainan dalam 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Wardani (2012) yang menggunakan kartu bilangan dalam pembelajaran matematika di kelas 

IV semester 1 SD Negeri Kawengen 02 Ungaran Timur. Selain itu, Hatmini (2011) dalam 

penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Tentang KPK dan 

FPB Melalui Permainan Kartu Bilangan Bagi Siswa Kelas V SD Negeri Ngurensiti 02 

Kecamatan Werdarijaksa Kabupaten Pati Semster I Tahun 2011/ 2012 menyimpulkan bahwa 

penggunaan media kartu bilangan dapat meningkatkan hasil belajar. Sejalan dengan 

penelitian tersebut, penelitian yang dilaksanakan Tahir (2012) dan Muin (2012) 

mengemukakan hal yang sama yaitu  melalui media permainan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 



 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah apakah terdapat pengaruh media permainan kartu kucingan terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII SMP N 03 Getasan Kebupaten Semarang Tahun Ajaran 2013/2014? Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh media permainan kartu 

kucingan terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP N 03 Getasan Kebupaten Semarang 

Tahun Ajaran 2013/2014. 

Sudjana (2008) mendefinisikan hasil belajar sebagai kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Abidin (2012) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah tingkatan penguasaan yang dicapai oleh siswa yang 

ditunjukkan dengan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti program belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pedidikan. Selain itu menurut Sumarno (2011) 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan internal yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki seseorang sehingga memungkinkan 

seseorang melakukan sesuatu. Pendapat serupa juga dikemukakan Uno (2009) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah pernyataan yang menunjukan tentang apa yang 

mungkin dikerjakan siswa sebagai hasil dari kegiatan belajarnya.  

Lebih lanjut Sudjana (2008), menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian 

terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Darmansyah (2006) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kecakapan dan hasil 

yang dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka-

angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap setelah mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ditentukan dalam bentuk angka atau nilai berdasarkan tes hasil belajar.  

Menurut AECT (2002) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

sebagai perantara menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan 

hal tersebut, Hamijaya (1997) mengungkapkan media adalah semua bentuk perantara yang 

dipakai orang untuk penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima.  

Menurut Rohani (1997) media pembelajaran adalah kegiatan yang dapat menciptakan suatu 

kondisi, sehingga memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

baru. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan daari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasan, perhatian dan minat siswa sehingga terjadi 

proses belajar, seperti video, televisi, komputer, diagram, bahan-bahan tercetak yang 

digunakan sebagai pengantar pesan yang berisi tujuan pengajaran (Depdiknas, 2005). 

Berdasarkan pengertian diatas media pembelajaran adalah semua bentuk perantara (benda 

maupun kegiatan) yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan informasi yang berupa ide 

atau gagasan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa.  

Permainan kartu kucingan adalah adalah salah satu bentuk permainan kartu remi dimana 

tujuan dari permainan ini adalah menghabiskan kartu dengan cara mencari pasangan kartu 

dari kartu yang dipegang dan mencari sisa pasangan kartu lain dengan cara menggambil kartu 

lawan secara berurutan dan bergantian. Langkah-langkah permainan kartu kucingan adalah 

sebagai berikut (1) Kartu dikocok agar kartu pasangan kartu yaitu kartu yang sesuaitersebut 

tercampur. (2) Sembunyikan salah satu kartu agar dimungkinkan kartu tidak habis selama 

permainan (masih terdapat seorang pemain yang mendapat satu kartu yang tidak memiliki 



 
 

 
 

pasangan). (3) Kartu dibagikan kepada semua pemain secara rata. (4) Peserta berusaha 

mencari pasangan kartu dari kartu yang dipegang. (5) Pasangan kartu yang sesuai dijatuhkan 

ke meja permainan. (6) Sisa kartu yang tidak mendapat pasangan akan dihabiskan dengan 

cara mencari pasangan kartu yang sesuai yaitu kartu yang berisi sebuah bangun dan 

pengertiannya dengan mengambil kartu lawan (dalam hal ini samping kanan pemain) secara 

berurutan dan bergantian. (7) Ketika mendapatkan kartu yang berpasangan kartu kembali 

dijatuhkan ke meja permainan. Sedangkan jika belum mendapatkan pasangan kartu tetap 

dipenggang. (8) Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang pertama kali dapat 

menghabiskan kartu dan pemain yang menyisakan kartu terakhir yaitu pasangan kartu yang 

disembunyikan dinyatakan yang paling kalah.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, hasil belajar siswa kelas VII  SMP 

N 3 Getasan pada mata pelajaran matematika masih belum maksimal. Selain itu, media yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika hanya papan tulis. Penggunaan media 

pembelajaran yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan perhatian siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran. Siswa menjadi lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil 

belajar siswa. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran 

adalah dengan memperhatikan karakteristik siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa 

SMP N 3 Getasan terdapat siswa yang bermain sendiri saat proses pembelajaran. Sehingga 

media permainan diharapkan cocok diterapkan di SMP N 3 Getasan. Media permainan kartu 

kucingan merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan. 

Melalui media permainan kartu kucingan siswa akan belajar materi pelajaran sekaligus 

belajar untuk saling berkompetisi, dengan melaith sportivitas (bersaing secara sehat), dan 

sikap-sikap baik yang lain, sehingga siswa akan lebih berantusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa akan berusaha untuk memenangkan permainan, sehingga diharapkan 

siswa dapat tetap fokus dalam pembelajaran. Media ini dilakukan secara bersama-sama 

sehingga diharapkan pembelajaran akan ada interaksi antar siswa dan lebih menyenangkan. 

Diharapkan penggunaan media permainan kartu kucingan dapat memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

media permainan kartu kucingan terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP N 3 Getasan 

tahun ajaran 2013/ 2014. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk eksperimen semu atau 

kuasi (quasi ekperimental) karena memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya mengkontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono, 2010) Penelitian ini dilakukan di SMP N 3 Getasan yang dilakukan pada kelas 

VIIa dan kelas VIIb semester genap tahun ajaran 2013/2014. Adapun subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VII SMP N 3 Getasan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 

2014 sampai dengan bulan Mei 2012 dan dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan penelitian 

di SMP N 3 Getasan di kelas VIIa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIb sebagai kelas 

kontrol.  opulasi adalah wilayah genalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulanya (Riduwan, 2008). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP N 03 Getasan tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 101 siswa. Sampel 



 
 

 
 

adalah bagian suatu populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti (Riduwan, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIa yang terdiri 

dari 27 siswa dan kelas VIIb yang terdiri dari 25 siswa. Pengambilan sampel dengan teknik 

cluster random sampling (Budiyono 2003). Pengambilan sampel untuk kelas ekperimen dan 

kelas kontrol yang memiliki nilai rata-rata yang sama. Sampel diambil minimal 25-30% dari 

populasi jika populasi lebih dari 100 (Slameto 2003). Penelitian ini mengambil 54% dari 

jumlah populasi dengan jumlah sampel 52.  

Penelitian terdiri dari dua macam variabel yaitu satu variabel bebas (X) dan satu variabel 

terikat (Y). Variabel bebas adalah yang tidak dipengaruhi variabel lain dan mempengaruhi 

variabel lain yaitu variabel terikat. Sedangkan vaberiabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Widoyoko, 2012) Variabel 

tersebut antara lain Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media permainan kartu 

kucingan.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa  Desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah the randomized control group pretest-postest 

design (Budiyono 2003). Desain ini memperhatkan kemampuan awal dengan 

membandingkan kemampuan awal kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya 

diterapkan uji t  untuk mengetahui perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah mendapatkan perlakuan. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 instrumen, instumen 

digunakan untuk keperluan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

menggunakan media, dokumentasi dan tes. Metode dokumentasi yaitu mencari data tentang 

nama-nama siswa yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu untuk 

memperoleh data nilai matematika siswa pada pokok bahasan sebelumnya. Sebagai acuan 

kemampuan awal siswa. Metode observasi dilakukan untuk melihat aktivitas yang terjadi 

selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Aktivitas tersebut meliputi apa saja yang 

dilaksanakan guru dan siswa selama kegiatan berlangsung. Metode tes menurut Widoyoko 

(2012) merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk 

mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Karateristik tersebut berupa 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat. Metode tes digunakan untuk 

mengetahui nilai atau hasil belajar siswa baik yang diberi perlakuan menggunakan media 

permainan kartu kucingan maupun yang tidak diberi perlakuan. Soal yang akan diuji terlebih 

dahuli validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini menggunakan 3 instrumen pengumpulan 

data yaitu posttest, lembar observasi dan lembar validasi media permainan kartu kucingan.  

Berdasarkan validasi ahli, alat peraga permainan kartu kucingan layak  digunakan dalam 

pembelajaran matematika. Soal postest yang digunakan dalam penelitian ini diberikan 

pengujian terlebih dahulu. Uji yang diberikan adalah uji tingkat kesukaran soal, validitas dan 

reliabilitas Menurut Sukardi (2011) tingkat kesulitan soal adalah angka yang menunjukan 

proporsi siswa yang menjawab benar dalam satu soal yang dilakukan menggunakakan soal 

tes. Instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat mengukur dengan tepat apa yang 

hendak diukur (Sugiyono, 2011). Berdasarkan pengunian menggunakan SPSS 16.0 for 

windows, didapatkan 5 soal yang tidak valid yaitu soal no 4, 7, 12, 13, 16 dengan nilai 

signifikan 0,112, 0,069, 0,232, -0,096 dan -0,172. Reliabilitas artinya ajeg atau tetap yang 

diartikan sebagai sama (Arikunto, 2010).  Berdasarkan hasil perhitungan, reliabilitas soal 

sebesar 0,901 > 0,7 sehingga soal layak digunakan.  



 
 

 
 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi dan uji beda rata-rata dua 

kelompok sampel. Nilai pretest dan postest diolah menggunakan SPSS 16. 0 for windows, 

kemudian dilakukan deskriptif dan analisi uji beda rata-rata dua sampel untuk mengetahui 

pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Deskripsi pada penelitian 

digunakan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan sehingga diperoleh gambaran 

mengenai keadaan suatu subjek yang diteliti. Pengolahan data pada analisis meliputi rata-rata, 

nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji beda rata-rata dua sampel. Pengujian digunakan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan hasil belajar pada kedua kelompok kalau ada perbedaan mana yang 

lebih baik. Pengujian diawali dengan uji normalitas dan homogenitas data. 

Menurut Sukestiyarno (2010) uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

distribusi data mengikuti dan mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan 

bentuk lonceng (bell shaped). Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan program SPSS 

for Windows Release 16. 00 dengan menggunakan analisis Uji Q-Q plot dan sphirow-wilk 

dilakukan pada variabel terikat kedua sampel secara bersamaan (Sukestiyarno, 2010) 

Normalitas data tersebut dapat dilihat dari nilai sig pada tabel sphirow-wilkdengan ketentuan 

jika Sig. (p) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jikaSig. (p) < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal.  

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok 

data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. (Sukestiyarno, 2010). 

Pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan program SPSS for Windows Release 16. 00. 

Keputusan diambil dengan memperhatikan nilai signifikasi,Jika Sig. (p) > 0,05 maka kedua 

kelompok homogen.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi kemampuan akhir hasil belajar digunakan untuk mendeskriptifkan data hasil 

belajar kemampuan akhir (posttest) dari kelas kontrol dan kelas eksperimen sehingga 

diperoleh keadaan kedua kelas tersebut setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen 

dan tidak diberi perlakuan pada kelas kontrol. Hasil analisis deskriptif soal posttest sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Deskripsi Hasil Belajar Akhir 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Eksperimen 27 40.00 80.00 60.9630 11.05400 

Kontrol 25 27.00 67.00 50.9200 10.35181 

Valid N 

(listwise) 

25     

 Berdasarkan tabel 1., nilai minimum kelas kontrol sebesar 27 lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai minimum kelas eksperimen yaitu 40. Begitu pula nilai maksimum kelas kontrol 

adalah 67 lebih rendah dibandingan dengan nilai maksimum kelas eksperimen yaitu 80. Rata-

rata kelas kontrol 50,92 sedangkan rata-rata kelas eksperimen 60,96. Nlai standar deviasi 

kelas kontrol adalah 11,054 sedangkan nilai standar deviasi kelas eksperimen adalah 10,35. 



 
 

 
 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji beda rata-rata dua sampel 

yang berguna untuk mengetahui apakah data kelas sampel dari populasi berdistribusi normal 

atau tidak. Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji normalitas data pada penelitian. Data 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan (  > 0,05 sedangkan data dikatakan 

berdistribusi tidak normal jika nilai signifikan (   < 0,05. Hasil olah data uji normalitas 

menggunakan SPSS 16.00 for windows dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Akhir 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statisti

c 

Df Sig. 

Eksperime

n 

.145 25 .187 .953 25 .286 

Control .180 25 .037 .945 25 .197 

Berdasarkan tabel 2. didapatkan nilai signifikan hasil belajar awal kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berturut-turut adalah 0,286 dan 0,197 > 0,05 sehingga dapat dsimpulkan bahwa 

kedua data tersebut berdistribusi normal. 

Uji homogenitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji uji beda rata-rata dua 

sampel. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui variansi populasi sama atau tidak. data 

dikatakan homogen jika nilai signifikan > 0,05 sedangkan data ditatakan tidak homogen jika 

nilai signifikan < 0,05. Hasil olah data uji homogenitas menggunakan SPSS 16.0 for windows 

dapat di lihat pada Tabel  sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Akhir 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

VAR00001 Equal variances assumed .326 .571 

Equal variances not 

assumed 

  

Berdasarkan tabel 3. didapatkan nilai signifikan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

0,571 > 0,05 sehingga dapat dikatakan kedua data tersebut  homogen. Analisis uji beda rata-

rata dua sampel digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan postest pada kedua 

kelompok sampel. Data kedua kelompok sampel dikatakan memiliki rataan sama jika bila 

signifikan > 0,05 sedangkan data dari kedua kelompok meiliki rataan yang berbeda jika nilai 

signifikan < 0,05. Hasil olah data uji beda dua kelompok sampel menggunakan SPSS 16.0 for 

windows dapat di lihat pada tabel  4. sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4. Hasil Uji Beda Rata-Rata Hasil Belajar Akhir 

Independent Samples Test 



 
 

 
 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t D

f 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Diff

eren

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Low

er 

Upper 

VAR

00001 

Equal 

variances 

assumed 

.32

6 

.571 3.3

74 

 .001 10.0

4296 

2.97614 4.06

521 

16.02072 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3.3

83 

 .001 10.0

4296 

2.96850 4.08

053 

16.00539 

 Berdasarkan Tabel, didapatkan nilai signifikan adalah 0,001 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan kedua data tersebut memiliki rata-rata  yang tidak sama. Pokok bahasan atau 

materi pada kelas kontrol dan eksperimen penelitian ini adalah definisi dan sifat-sifat bangun 

segi empat. Perbedaan perlakuan terletak pada media yang digunakan dalam pembelajaran. 

Kelas kontrol diajar tanpa menggunakan media permainan kartu kucingan sedangkan kelas 

eksperimen menggunakan media permainan kartu kucingan. Berdasarkan kegiatan 

dilapangan, pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol berpusat pada guru. Siswa 

hanya memperhatikan guru menjelaskan materi. Interaksi antar siswa sedikit sehinggs siswa 

telihat belajar secara individual. Nilai rata-rata kelas kontrol 50,92 lebih sedikit dibandingkan 

dengan rata-rata kelas ekperimen.  

Sedangkan di kelas eksperimen pembelajaran dilaksanakan melalui permainan. Siswa 

berinteraksi dengan teman lain selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran 

matematika tidak berpusat pada guru. Melalui media kartu kucingan memberi kesempatan 

siswa untuk mencari sendiri definisi segi empat. Siswa menjadi mandiri dalam memahami 

konsep bangun segi empat. Melalui media kartu kucingan siswa dapat melihat gambar yang 

disertai dengan keterangan-keterangan untuk mempermudah siswa dalam membayangkan 

bangun tersebut sehingga siswa dapat mendefinisikan bangun tersebut. Keterangan-

keterangan tersebut juga membuat siswa lebih mempermudah dalam memahami sifat-sifat 

dalam bangun segi empat. Selain itu, siswa juga terlihat aktif di kelas. Hal ini sejalan dengan 

manfaat dari penggunaan media pembelajaran yang dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar pesan dan informasi sehingga meningkatkan proses 

dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung dan 

memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya Arsyad 

(2002). Nilai rata-rata kelas ekperimen 60,93 lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal ini 

menunjukan kecenderungan pembelajaran menggunakan media permainan kartu kucingan 

lebih baik dibandingkan dengan kelas yang diajar tanpa menggunakan media permainan kartu 

kucingan. 

Simpulan 



 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh pembelajaran menggunakan media kartu kucingan terhadap hasil belajar 

matematika pada materi segi empat kelas VII semester 2 SMP N 3 getasan.Terdapat 

berbedaan nilai rata-rata pada siswa yang diajar menggunakan media kartu kucingan dan 

yang diajar tanpa menggunakan media kartu kucingan. Hal ini ditunjukan dari nilai signifikan 

uji t sebesar  0,001 < 0,05. Hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media permainan 

kartu kucingan lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang diajar tanpa media 

permainan kartu kucngan. Hasil rata-rata kelas VIIa sebesar 60,93 lebih baik dibandingkan 

dengan kelas VIIb sebesar 50,92. 
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