
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab yang keempat ini tentang hasil penelitian dan pembahasan, meliputi 3 

(tiga) bagian besar yaitu : (1) Gambaran Umum Penelitian, (2) Pelaksanaan 

Penelitian dan (3) Hasil Penelitian, (4) Pembahasan. Berikut ini akan dibahas 

keempat bagian tersebut. 

1. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Pangudi Luhur Salatiga pada semester 

ganjil tahun ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII yang berjumlah 78 siswa, yang terdiri dari kelas VIII  A sebanyak 26 

siswa, VIII B sebanyak 26 siswa dan VIII C sebanyak 26 siswa. Sedangkan 

sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen 

sebanyak 26 siswa dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol sebanyak 26 siswa, 

dengan total sampel 52 siswa. Sedangkan yang digunakan sebagai kelas uji 

validitas instrument adalah kelas VIII C sebanyak 26 siswa. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 2 November 2012 sampai dengan 1 

Desember 2012. Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen, 

menggunakan metode pembelajaran Make a Match dan pada kelas kontrol 

menggunakan metode ceramah. Adapun materi yang disampaikan dalam 

pembelajaran tersebut yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 



dimana penelitian ini dilaksanakan sebanyak lima kali pertemuan dan setiap 

pertemuan 2x40 menit. 

Pertemuan yang pertama pada kelas eksperimen dimulai pada tanggal 16 

November 2012, materi yang dibahas pada pertemuan ini meliputi sistem 

ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan menurut 

konstitusi RIS dan UUDS 1950. Sedangkan pada pertemuan yang ke dua 

dilakukan pada tanggal 23 November 2012, materi yang dibahas pada 

pertemuan ini meliputi sistem ketatanegaraan menurut konstitusi RIS dan 

UUDS 1950 dan lembaga ketatanegaraan dalam konstitusi Indonesia. 

Pertemuan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 30 November 2012 

melanjutkan materi tentang lembaga ketatanegaraan dalam konstitusi 

Indonesia, sekaligus pemberian tes (post test) untuk mengetahui hasil belajar 

siswa.  

Pertemuan pertama untuk kelas kontrol dimulai pada tanggal 17 November 

2012, materi yang dibahas pada pertemuan ini meliputi sistem ketatanegaraan 

menurut UUD 1945. Pertemuan yang ke dua dilaksanakan pada tanggal 24 

November 2012 materi yang dibahas pada pertemuan ini meliputi sistem 

ketatanegaraan menurut konstitusi RIS dan UUDS 1950. Sedangkan pada 

pertemuan yang terakhir pada tanggal 1 Desember 2012 membahas materi 

lembaga ketatanegaraan dalam konstitusi Indonesia dan dilanjutkan dengan 

pemberian tes (post test) untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

 

 



A. Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran dengan menggunakan teknik pembelajaran  pada 

kelas eksperimen dilaksanakan mulai pukul 07.40 sampai dengan 09.00. 

Sebelum menerapkan metode pembelajaran make a match, guru 

menjelaskan tujuan dan memberikan motivasi berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan. Berikutnya guru membagi kelas menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok soal dan kelompok jawaban, setelah kelas dibagi menjadi 

dua kelompok guru membagikan kartu soal yang berwarna merah kepada 

kelompok soal dan kartu jawaban yang berwarna hijau kepada kelompok 

jawaban. Apabila setiap siswa dalam kelompok sudah mendapatkan kartu, 

guru meminta siswa untuk untuk mencocokkan kartu yang dipegang oleh 

setiap siswa dengan durasi waktu 10 menit. Setelah waktu habis, berikutnya 

guru meminta kepada siswa yang sudah mendapat pasangan kartunya maju 

kedepan kelas, untuk menilai kebenaran dari pasangan kartu tersebut dan 

memberikan alasan/pendapat mengenai kartu yang siswa pegang. Guru 

bersama siswa yang tidak maju kedepan, menilai kebenaran dari pasangan 

kartu. Baik untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga 

prosesnya sama, namun yang membedakan hanya cakupan materinya saja. 

Hambatan yang dialami dalam penerapan teknik ini dalam proses 

pembelajaran adalah siswa kurang memberi perhatian ketika ada teman 

yang sedang maju didepan kelas. Selain itu proses pembelajaran tidak bisa 

segera dilaksanankan, karena harus menunggu siswa untuk masuk kelas. Hal 

ini terjadi karena proses belajar mengajarnya berupa rolling class, jadi siswa 



harus berpindah kelas disetiap ganti mata pelajaran. Bahkan diawal 

pelajaran siswa terlebih dahulu diwajibkan menyanyikan lagu nasional, 

sehingga waktu pelajaran berkurang. 

B. Proses Pembelajaran Kelas Kontrol  

Proses pembelajaran pada kelas kontrol yaitu menggunakan metode 

ceramah, dimana dalam proses pembelajaran ini terpusat pada guru. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol dimulai pada pukul 09.15 

sampai dengan pukul 10.35, sebelumnya guru membagikan hand out/materi 

yang akan diajarkan kepada siswa. Berikutnya guru menjelaskan mengenai 

materi yang akan dibahas, sekaligus menjelaskan tujuan dan motivasi 

berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Guru meminta salah satu siswa 

untuk membacakan beberapa kalimat dalam materi pelajaran, selanjutnya 

guru menjelaskan pelajaran berdasarkan materi yang dibagikan kepada 

siswa. Dalam proses penyampaian materi, sesekali guru menanyakan kepada 

siswa mengenai-hal-hal yang belum dipahami.  

Adapun hambatan yang dialami di kelas kontrol yaitu situasi kelas 

yang sulit dikendalikan karena banyak siswa yang asyik bercanda dengan 

teman sebangkunya. Selain itu posisi tempat duduk dibentuk leter U, 

berpotensi membuat siswa lebih mudah untuk asyik bercanda dengan 

temannya.  

 

 

 



3. Hasil Penelitian 

A. Uji Prasyarat Analisis Data 

1. Uji Homogenitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians dalam populasi 

yang berdistribusi normal. Jika nilai probabilitasnya  > 0,05 maka data 

berasal dari populasi yang variansnya sama atau homogen. Tetapi, apabila 

nilai probabilitasnya < 0,05 maka data berasal dari populasi yang variansnya 

tidak sama atau heterogen. Hasil uji homogenitas dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel  4.1 

Hasil uji homogenitas  

 

 

Berdasarkan pengujian homogenitas  kelas eksperimen dan kontrol 

diperoleh taraf signifikansinya adalah 0,764, dengan demikian 0,764 > 0,05,  

maka varian kelas ekperimen dan kontrol adalah homogen. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperoleh dari 

sampel merupakan data yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji 

Test of Homogeneity of Variances

hasil_belajar

,091 1 50 ,764

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil uji normalitas 

 

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, pada taraf 

signifikansi 5% (0,05), distribusi nilai sampel kelas eksperimen dan kontrol 

berasal dari distribusi populasi normal. Distribusi dikatakan tidak normal 

jika taraf signifikansi < 0,05. Taraf signifikansi normalitas kelas eksperimen 

adalah 0,158, jadi 0,158 > 0,05. Taraf signifikasi kelas kontrol adalah 0,076, 

jadi 0,076 > 0,05. Dengan demikian varian kelas eksperimen dan kontrol 

adalah normal.  

3. Pengujian Hipotesis  

Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai 

berikut : 

H0 : tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode 

pembelajaran make a match dengan metode ceramah terhadap hasil belajar. 

H1 : ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran 

make a match dengan metode ceramah terhadap hasil belajar. 

Adapun kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Tests of Normality

,146 26 ,158 ,943 26 ,163

,162 26 ,076 ,938 26 ,123

kelas_ekpserimen

kelas_kontrol

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 



H0 diterima jika –t tabel  <  t hitung  < t tabel 

H1 ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t table 

(Duwi, 2010) 

Perbedaan tersebut akan diukur secara kuatitatif menggunakan Program 

SPSS 17.00 for Window. Berikut ini adalah tabel dari hasil pengujian 

perbandingan nilai rata-rata kelas yang diperlakukan dengan metode 

pembelajaran make a match dan metode ceramah. 

Tabel 4.3 

Hasil perbandingan nilai rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

Pada taraf signifikasi 5%, df 50, dan Ttabel :1.676 diperoleh Thitung : 3,579 

sehingga dapat dibaca sebagai berikut  :  

–t tabel < t hitung  < t tabel  = -1.676 <  3.579 < 1.676 

 

Berdasarkan pengujian tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode 

pembelajaran make a match yang diterapkan pada kelas eksperimen dan 

Independent Samples Test

,091 ,764 3,579 50 ,001 8,08 2,256 3,545 12,609

3,579 49,832 ,001 8,08 2,256 3,544 12,610

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed
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Difference
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metode ceramah yang diterapkan pada kelas kontrol. Dengan demikian hasil 

pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis diterima dan benar. 

4. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil 

belajar PKn siswa yang diajar dengan meggunakan metode pembelajaran make 

a match dan metode ceramah berbeda secara signifikan. Hal ini berarti bahwa 

hasil belajar PKn kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan 

metode pembelajaran make a match, mempunyai perbedaan dengan hasil 

belajar PKn kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pengujian hipotesis pada taraf signifikasi 5% df 50,  dengan 

Ttabel 1.676 dan Thitung 3,579, sehingga dapat dibaca sebagai berikut : 

–t tabel < t hitung  < t tabel  = -1.676 <  3.579 < 1.676 

 

Berdasarkan pengujian tersebut maka H0 ditolak dan H1 diterima yang 

berarti bahwa hasil belajar PKn dalam kelas eksperimen dengan menggunakan 

metode pembelajaran make a match dan hasil belajar PKn dalam kelas kontrol 

dengan metode ceramah, terdapat perbedaan yang signifikan. 

Adapun perbedaan pengaruh hasil belajar PKn yang didasarkan pada 

pembuktian uji T, dapat diperjelas melalui nilai rata-rata PKn pada kelas 

eksperimen yang diajar menggunakan metode pembelajaran  make a match, 

berbeda dengan nilai rata-rata PKn kelas kontrol yang diajar dengan metode 

ceramah. Berdasarkan data hasil post test kelas eksperimen diperoleh nilai 



tertinggi adalah 95 dan nilai terendah 65. Sedangkan nilai rata-rata PKn kelas 

ini adalah 80.  

Sedangkan hasil post test yang dilakukan pada kelas kontrol diperoleh 

nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendah adalah 55, sedangkan nilai rata-rata 

kelas ini adalah 75. Berdasarkan hasil post test maka dapat dilihat bahwa baik 

dari nilai tertinggi, terendah dan nilai rata-rata, kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fitria 

Ningrum (2011) dan Abidah (2011) tentang hasil belajar dengan menggunakan 

metode make a match, menyatakan bahwa ada pengaruh metode make a match 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dan Geografi, serta 

menyatakan bahwa hasil belajar dengan menggunakan metode make a match 

lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah. Selain itu  dihubungkan 

dengan kajian teori yang menyatakan bahwa metode pembelajaran make a 

match merupakan metode pembelajaran yang dalam pelaksanaanya siswa 

diminta untuk mencari pasangan kartu soal atau jawaban, selanjutnya metode 

ini bertujuan meningkatkan partisipasi, keaktifan dan meningkatkan hasil 

belajar (Ramadhan, 2008). Metode pembelajaran make a match secara teoritis 

dapat dihubungkan dengan teori belajar konstruktivisme, dimana teori ini 

menyatakan bahwa pengetahuan itu seharusnya dibangun (dikonstruksikan) 

bukan dipersepsi secara langsung oleh indra (Suprijono,2010). Hal tersebut 

memperjelas bahwa metode pembelajaran make a match tidak hanya 

memberikan persepsi kepada siswa terhadap suatu bahan ajar, tetapi juga 



membangun siswa untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar.  

Sedangkan secara teoritis metode ceramah dapat dihubungkan dengan 

teori belajar behavioristik, dimana dijelaskan bahwa perilaku siswa adalah 

reaksi-reaksi terhadap lingkungan dimasa lampau dan masa sekarang, karena 

segenap perilaku merupakan hasil belajar, selain itu bahwa dalam teori ini 

memandang manusia sebagai makhluk hidup yang pasif yang dapat dikuasai 

lingkungan (Prasetyo, Sumarjdono, 2010). Dengan demikian teori behavioristik 

memandang bahwa metode ceramah memusatkan sumber pengetahuan pada 

guru dan siswa bersifat pasif. 

Tujuan belajar dari penelitian diwujudkan dengan hasil belajar yang 

diperoleh siswa melalui proses belajar, baik dengan metode pembelajaran make 

a match dan metode ceramah.  Tujuan belajar merupakan suatu pernyataan 

yang diharapkan dapat dikerjakan siswa sesuai dengan serangkaian bahasan, 

dimana secara instruksional berbentuk pengetahuan dan keterampilan 

(Prasetyo, Sumardjono, 2010). Dengan demikian tercapainya  tujuan belajar 

dari penelitian ini diwujudkan denga hasil belajar siswa, setelah melalui proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli dan hasil penelitian yang relevan yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara metode make a match 

dan metode ceramah terhadap hasil belajar. Selain itu hasil penelitian ini juga 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran PKn yang diajarkan dengan metode make a match dan 



hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Jadi kedua hasil 

penelitian tersebut sama-sama menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

antara metode make a match  dengan metode ceramah terhadap hasil belajar 

siswa.  

Dengan demikian  hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada 

perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran make a match dengan metode 

ceramah terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VIII SMP Pangudi Luhur 

Salatiga Semester Ganjil Tahun 2012/2013, terbukti. Berkaitan dengan hasil 

penelitian tersebut, maka diharapkan guru mata pelajaran PKn dapat 

menggunakan metode pembelajaran make a match dalam proses pembelajaran 

supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


