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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Awal  

a. Deskripsi  hasil belajar 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dari nilai tes kemampuan awal. 

Nilai tes kemampuan awal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol diuji sehingga diperoleh 

gambaran mengenai keadaan kedua kelas tersebut. Nilai tes kemampuan awal didapatkan 

dari nilai ulangan akhir semester 1 pada materi lingkaran. Hasil analisis deskriptif tes 

kemampuan awal dapat dilihat pada Tabel  4.1 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif Data hasil belajar Tes Kemampuan Awal 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai Eksperimen 26 61.1923 22.85435 4.48211 

Kontrol 26 55.7692 26.14469 5.12739 

Tabel  4.1 menunjukkan bahwa 26 siswa di kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

sebesar  61,19 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata 26 siswa di kelas kontrol 

yang hanya mencapai 55,76. Standar deviasi kelas eksperimen lebih rendah yaitu 22,85435 

daripada kelas kontrol 26,14469. 

b. Uji Normalitas Data Hasil Belajar  

Uji normalitas pada hasil belajar kemampuan awal dapat dilihat pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 

Hasil uji normalitas data tes kemampuan awal 

                                                               Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Eksperimen .110 26 .200* .958 26 .359 

Kontrol .107 26 .200* .950 26 .237 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai signifikan tes 

kemampuan awal pada kelas eksperimen adalah 0,359 lebih besar dari 

0,05 dan pada kelas kontrol nilai signifikan adalah 0,237 lebih besar dari 

0,05 ini berarti H0 diterima maka data tersebut berdistribusi normal. 

c. Uji Beda Rerata Hasil Belajar 

Hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa kedua sampel masing-masing berasal dari 

populasi berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis uji yang digunakan adalah analisis 

statistik parametrik. Untuk menentukan beda rerata antara dua kelompok sampel dalam 

penelitian ini digunakan Independent t-testyang akan dilakukan uji homogenitas terlebih 

dahulu.  

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan levene’s untuk melihat apakah 

varian pupolasi sama atau tidak. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk uji 
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Levene’s sebesar 0,584 lebih besar dari 0,05 yang demikian H0 diterima. Hal ini berarti 

kedua kelompok sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama (homogen). 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Beda Rerata Data Tes Kemampuan Awal 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Tes 

Kemampuan 

Awal 

Equal 

variances 

assumed 

.303 .584 -.796 50 .430 5.42308 6.81025 -8.25571 19.10186 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-.796 49.112 .430 5.42308 6.81025 -8.25571 19.10186 

BerdasarkanTabel 4.3 hasil uji homogenitas tersebut, maka independent t-test yang 

digunakan adalah Equal variances assumed. Nilai signifikan tersebut sebesar  0,43 lebih 

besar dari 0,05, dengan demikian H0 diterima. Hal ini berarti kedua kelompok sampel 

tersebut berasal dari populasi dengan kemampuan awal yang sama.  

d. Deskripsi Minat Belajar Matematika 

Hasil minat belajar matematika siswa pada kelas eksperimen dan kontrol dapat di 

deskripsikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Minat Belajar Matematika 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

total Eksperimen 24 54.7500 7.80886 1.59398 

Kontrol 26 55.9615 7.74328 1.51858 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa 24 siswa di kelas eksperimen memiliki 

nilai rata-rata sebesar 54.75lebih rendah dari dibandingkan dengan nilai rata-rata 26 siswa 

di kelas kontrol yang memiliki nilai rata-rata 55.96. Standar deviasi kelas eksperimen lebih 

tinggi yaitu 7.80886daripada kelas kontrol 7.74328. 

e. Uji Normalitas Minat Belajar Matematika 
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Uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk,hal ini dikarenakan kedua kelompok 

sampel masing-masing masuk dalam kategori sampel berukuran kecil (sampel kurang dari 

30). Penelitian uji normlitas bisa dilihat pada table Tests of Normalitydibantu dengan 

software SPSS 16.0 for windows yang menghasilkan output seperti pada tabel 4.5.   

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Minat Belajar Matematika 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Tol eksperimen .272 24 .000 .748 24 .000 

kontrol .142 26 .188 .913 26 .031 

a. Lilliefors Significance Correction     

Berdasarkan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilkpada kelas eksperimen (VIIIB) 

nilai Statistic sebesar 0,748 dengan sig. 0,000< 0,05 dengan taraf 5%. Pada Kelas kontrol 

(VIIIA) nilai Statistic sebesar 0,913 dengan sig. 0,031<0,05 dengan taraf 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel minat belajar matematika 

kedua kelas adalah tidak normal karena signifikannya lebih kurang dari 0,05. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan ujiShapiro-Wilkmenyimpulkan bahwa 

kedua sampel masing-masing berasal dari populasi berdistribusi todak normal. Maka 

pengujian data selanjutnya menggunakan Uji Statistik Nonparametrik dengan uji 

selanjutnya menggunakan uji Mann-Whitney U pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Uji Statistik Nonparametrik 

Test Statisticsa 

 Total 

Mann-Whitney U 292.000 

Wilcoxon W 592.000 

Z -.389 

Asymp. Sig. (2-tailed) .697 

a. Grouping Variable: nilai 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,697 > 0,05. Maka dapat 

dikatakan rataan kedua sampel sama. Hasil rataan kedua sampel mendekati seimbang 

yaitu kelas eksperimen adalah 54.75dan kelas kontrol adalah 55.96. kedua kelas memiliki 

kemampuan minat belajar matematika awal yang sama, oleh karena itu kedua kelas dapat 

dilanjutkan sebagai sampel penelitian.  

1. Analisis Data Hasil Belajar Kemampuan Akhir 

a. Deskripsi  Data hasil belajar 

Nilai tes kemampuan akhir dari kelas eksperimen dan kelas kontrol diuji sehingga 

diperoleh gambaran mengenai keadaan kedua kelas tersebut setelah mendapat perlakuan. 

Nilai tes kemampuan akhir didapatkan dari nilai postest pada materi garis singgung 

lingkaran. Hasil analisis deskriptif tes kemampuan akhir dapat dilihat pada Tabel  4.7. 
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Tabel 4.7 

Deskripsi Hasil Belajar Matematika 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai Eksperimen 26 80.0000 12.96148 2.54196 

Kontrol 26 74.2308 16.04321 3.14633 

Tabel  4.7 menunjukkan bahwa 26 siswa di kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

sebesar 80,00 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata 26 siswa di kelas kontrol 

yang hanya mencapai 74,23. Standar deviasi kelas eksperimen lebih rendah yaitu 12.96 

daripada kelas kontrol 16.04. 

b. Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika 

Hasil uji normalitas postest (hasil belajar) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Uji normalitas posttest 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen .164 26 .069 .925 26 .059 

Kontrol .179 26 .032 .945 26 .181 

a. Lilliefors Significance Correction     

Berdasarkan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilkpada kelas eksperimen nilai 

Statistic sebesar 0,925 dengan sig. 0,059>0,05 sedangkan pada kelas kontrol nilai Statistic 

sebesar 0,945 dengan sig. 1,81>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi hasil 

pengukuran untuk variabel postest kedua kelas adalah normal karena probabilitasnya lebih 

besar dari 0,05. Histogram kenormalan penyebaran data ditunjukkan pada Grafik 4.9. 

 

 

 

 

 

Grafik 4.9 

Distribusi Normal Hasil Postest 



5 
 

 
c. Uji beda Rerata Hasil Belajar Matematika 

Hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa kedua sampel masing-masing berasal dari 

populasi berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis uji yang digunakan adalah analisis 

statistik parametrik. Untuk menentukan beda rerata antara dua kelompok sampel dalam 

penelitian ini digunakan Independent t-test   yang akan dilakukan uji homogeneitas terlebih 

dahulu. Uji homogenitas menggunakan levene’s untuk melihat apakah varian pupolasi 

sama atau tidak dapat dilihat Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Uji beda Rerata Hasil Belajar Matematika 

Hasil Uji  

 

Be 

Be 

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa F hitung Levene's Test for Equality of 

Variances sebesar 1.802 dengan nilai sig. 0,186 >0,05, sehingga kedua kelas memiliki 

variansi sama atau kedua kelas homogen. Selanjutnya pada analisis t-test for Equality of 

Means menggunakan Equal variances assumed.Terlihat bahwa nilai t sebesar 47,886 

dengan sig. (2-tailed) sebesar 0,160 >0,05 maka menerima H0 dan menolak H1dapat 

disimpulkan bahwa “ Tidak Ada perbedaan hasil belajar matematika siswa, sehingga model 

pembelajaran MMP berbentu Domat tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIIIB SMP Kristen Lentera Ambarawa”.   

                       Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal variances 

assumed 
1.802 .186 1.426 50 .160 5.76923 4.04487 -2.35512 13.89358 

Equal variances 

not assumed 

  
1.426 47.886 .160 5.76923 4.04487 -2.36402 13.90248 
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d. Deskripsi Minat Belajar Matematika  

Hasil minat belajar matematika siswa pada kelas eksperimen dan kontrol dapat di 

deskripsikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Deskripsi Minat Belajar Matematika 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Total Eksperimen 24 49.6667 8.95237 1.82739 

Kontrol 26 49.3462 6.82901 1.33928 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukan bahwa 24 siswa di kelas eksperimen memiliki 

rata-rata minat belajar  49.66 dan standar deviasi sebesar 8.95237. Pada kelas kontrol 

dengan 26 siswamemiliki rata-rata minat belajar  49.34dan standar deviasi sebesar 

6.82901. 

e. Uji normalitas minat belajar matematika 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas bisa dilihat pada table Tests of 

Normality setelah di olah dengan SPSS 16.0 for windows. Uji normalitas yang digunakan 

adalah uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk.Jika didapat nilai sig kurang dari  5% 

maka H0 ditolak dan sebaliknya jika sig lebih dari 5% maka H0 diterima. Hasil olah data uji 

normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Berdasarkan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilkpada kelas eksperimen nilai 

Statistic sebesar 0,966 dengan sig. 0,568>0,05 dengan taraf 5%. Pada Kelas kontrol nilai 

Statistic sebesar 0,976 dengan sig. 0,774>0,05 dengan taraf 5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel minat belajar matematika kedua kelas 

adalah sudah normal karena probabilitasnya lebih dari 0,05. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas Minat Belajar Matematika 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Total Eksperimen .105 24 .200
*
 .966 24 .568 

Kontrol .084 26 .200
*
 .976 26 .774 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Histogram kenormalan penyebaran data ditunjukkan pada Grafik 4.13. 

Grafik 4.13 

Distribusi Normalminat belajar 
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f. Uji Beada Rerata Minat Belajar Matematika 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Statistik Nonparametrik menyimpulkan 

bahwa kedua sampel masing-masing berasal dari populasi berdistribusi normal. Oleh karena 

itu analisis uji yang digunakan adalah analisis statistik parametrik. Untuk menentukan beda 

rerata antara dua kelompok sampel dalam penelitian ini digunakan Independent t- test yang 

akan dilakukan uji homogeneitas terlebih dahulu.  

Uji homogenitas menggunakan  levene’s untuk melihat apakah varian pupolasi sama 

atau tidak. Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai sigifikan untuk uji Levene’s sebesar 0,229 > 

dari 0,05 yang demikian H0 diterima. Hal ini berarti kedua kelompok sampel berasal dari 

populasi dengan varian yang sama (homogen). 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Homogenitas minat belajar Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 terlihat bahwa F hitung Levene's Test for Equality of 

Variances sebesar 1,482 dengan nilai sig. 0,229> 0,05, sehingga kedua kelas memiliki variansi 

sama atau kedua kelas homogen. Selanjutnya pada analisis t-test for Equality of Means 

menggunakan Equal variances assumed.Terlihat bahwa dengan sig. (2-tailed) sebesar 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

Lower Upper 

Total Equal variances 

assumed 1.482 .229 .143 48 .887 .32051 2.24129 -4.18591 4.82694 

Equal variances 

not assumed 

  

.141 42.945 .888 .32051 2.26562 -4.24872 4.88974 
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0,887>0,05 maka menerima H0 dan menolak H1dapat disimpulkan bahwa “Tidak ada 

perbedaan hasil belajar matematika siswa, sehingga model pembelajaran MMP berbentu 

Domat tidak berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas VIIIB SMP Kristen Lentera 

Ambarawa”.   

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) berbantu Domat berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIIIB SMP Kristen Lentera Ambarawa. Terdapat kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dalam penelitian ini. Kelas eksperimen adalah kelas VIIIB dengan mendapatkan 

perlakauan model pembelajaranMissouri Mathematics Project (MMP) berbantu Domatdan kelas 

kontrol kelas VIIIA tidak mendapatkan perlakuan. Penelitan ini dapat terlaksana jika kedua kelas 

memiliki kemampuan awal yang sama.  

1. Hipotesis 1 

Minat belajar matematika pada kelas eksperiman setelah mendapatkan perlakuan 

dengan model pembelajaran MMP berbantu permainan Domat berbeda dengan dengan 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional (pembelajaran tanpa 

perlakuan). Namun dilihat dari Sig. 0,229 >0,05, sehingga minat belajar matematika kelas 

VIIIA dan VIIIB sama, sehingga hipotesis dalam penelitian yang menyatakan “melalui model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu permaianan Domat dapat 

mempengaruhi minat belajar matematika kelas VIIIB SMP Kristen Lentera” ditolak.  

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran ini tidak 

berpengaruh terhadap minat belajar matematika pada siswa kelas VIIIB SMP Kristen Lentera. 

Terlihat dari hasil olah data uji beda rata-rata yang menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,887> 

0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan minat belajar kedua kelas. 

2. Hipotesis 2  

Hasil Belajar matematika setelah mendapat perlakuandengan model pembelajaran 

MMP berbantu permainan Domat terhadap hasil belajar maka dilakukan pengambilan data 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.Namun dilihat dari Sig. 0,160>dari 0,05, sehingga 

hasil belajar matematika kelas VIIIA dan VIIIB sama, sehingga hipotesis dalam penelitian yang 

menyatakan “melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu 

permaianan Domat dapat mempengaruhi hasil belajar matematika kelas VIIIB SMP Kristen 

Lentera” ditolak.  

Hal-hal yang dirasakan selama proses pembelajaran berlangsung adalah guru masih banyak 

memberikan arahan kepada siswa. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

berbantu permainan Domat ini baru pertama kali diterapkan pada siswa kelas VIIIB SMP Kristen 

Lentera menjadikan siswa belum maksimal dalam beradaptasi dengan model pembelajaran yang 

diterapkan. Kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran juga belum maksimal 

terlihat dari keadaan kelas, lingkungan sekitar, teman sebaya juga dapat berpengaruh. Hal 

tersebut sejalan dengan Slameto (2010: 154) yang menyatakan terdapat beberapa faktor 

eksternal yang mempengaruhi minat belajar siswa yang meliputi faktor sekolah, seperti metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pembelajaran, waktu sekolah, standar penilaian diatas pengukuran, keadaan gedung dan tugas 

rumah. Perlu dilakukan cara untuk menjadikan minat dan hasil belajar siswa meningkat yaitu guru 

sering menerapkan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu 
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permaiana Domat, guru berusaha maksimal dalam menerapkan model pembelajaran ini kepada 

siswa sehingga siswa mulai beradaptasi dengan model pembelajaran yang ada, selain itu 

dibutuhkan kerjasama dan komunikasi antar guru dan siswa agar model pembelajaran ini 

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.  

 

C. Temuan  

Berdasarkan model pembelajaran MMP pada langkah pengembangan, siswa terlihat 

antusias dalam memberikan ide-ide tentang materi garis singgung lingkaran. Pada langkah latihan 

terkontrol siswa aktif mengerjakan soal-soal yang diberikan guru, tapi dalam kelompok ada 

beberapa siswa yang mengandalakan temannya ketika ada tugas yang diberikan guru. Pada 

permainan Domat siswa dalam satu kelompok mengandalkan temannya dalam mengerjakan soal 

dan siswa terlihat melakukan aktivitas sendiri ketika temannya mempresentasikan hasil 

kerjaaanya. Minat beberapa siswa ketika mengerjakan soal dalam permaianan domat sangat 

antusias.    
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