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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Bringin 01. Letak sekolah 

ini berada di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah yang merupakan salah satu SD Inti di Gugus I Gajah Mada UPTD 

Pendidikan Kecamatan Bringin. SD Negeri Bringin 01 mempunyai kelas paralel 

yang terdiri dari kelas IA dan IB sampai VIA dan VIB. Jumlah murid yang ada di 

SD Negeri Bringin 01 mulai dari kelas IA dan IB sampai kelas VIA dan VIB 

adalah  301 siswa yang terdiri dari 152 siswa laki-laki dan 149 siswa perempuan. 

Agama yang dianut oleh mayoritas siswa adalah Islam. Jumlah tenaga pendidik di 

SD ini ada sebanyak 19 orang dan 1 karyawan/penjaga SD. Tenaga pendidik itu 

terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 12 guru kelas, 2 guru agama Islam, 2 guru 

penjaskes, 1 guru agama Kristen, dan 1 guru kelas (wiyata bhakti). 

Penelitian dilakukan di kelas VB SD Negeri Bringin 01 dengan jumlah siswa 

sebanyak 24 siswa yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. 

Ruangan kelas cukup luas dan terang sehingga para siswa dapat belajar dengan 

nyaman. Serta setiap kelas mempunyai 1 kipas angin yang memberikan rasa 

nyaman siswa saat kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana di SD cukup 

lengkap. Terdapat perpustakaan, laboratorium komputer, alat musik (piano dan 

gitar), mushola, kantin, lapangan yang cukup luas untuk upacara bendera dan 

kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Selain itu, di SD tersebut terdapat 
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kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi rebana, drumband, pramuka, dan seni 

musik. 

Adapun alasan yang menjadikan pertimbangan peneliti memilih Sekolah 

Dasar Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yaitu dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas V khususnya VB pada mata pelajaran matematika, 

guru belum memiliki variasi dalam memberikan model pembelajaran dan hasil 

belajar yang dicapai sebagian besar siswa di kelas ini masih di bawah KKM 

dibandingkan dengan kelas VA. Oleh karena itu peneliti memilih kelas VB 

Sekolah Dasar Negeri Bringin 01 sebagai subjek penelitian untuk mengetahui 

efektivitas penerapan model pembelajaran Van Hiele terhadap hasil belajar 

matematika siswa.  

4.2 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi hasil analisis deskriptif data 

pretest dan posttest, hasil uji normalitas, dan hasil uji hipotesis. Ketiganya akan 

dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.  

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Data 

Hasil analisis deskriptif data dalam penelitian ini meliputi hasil analisis 

deskriptif data pretest dan posttest. Keduanya akan dijabarkan lebih lanjut di 

bawah ini. 

4.2.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Data Pretest 

Penelitian ini dilakukan pretest untuk mengukur variabel terikat (hasil 

belajar) sebelum diberi perlakuan. Hasil analisis deskriptif data pretest pada tabel 
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4.1 dalam penelitian ini diperoleh dari nilai hasil pretest siswa yang dilaksanakan 

pada tanggal 23 Maret 2012. Berdasarkan perolehan nilai pretest tersebut 

disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi yang dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. mengurutkan nilai pretest dari yang terkecil sampai terbesar. Sehingga data 

tersebut berurutan menjadi 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 57, 57, 57, 57, 61, 

61, 61, 61, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 70, 74. 

2. kemudian dihitung jarak atau rentangan (R) 

R = data tertinggi – data terendah  

R = 74 – 52  

R = 22 

3. Hitung jumlah kelas (K) dengan Sturges. 

K = 1 + 3,3 log 24 

K = 1 + 3,3. 1,380 

K = 1 + 4,554 = 5,554 ≈ 6 

4. Hitung panjang kelas interval (P) 

Rentangan (R) 
P =   

Jumlah Kelas (K) 

 22 
P =  = 3,6667  ≈ 4 

6 

5. Menentukan batas kelas interval dengan rumus : 

( 52 + 4 ) = 56 – 1 = 55 

( 56 + 4 ) = 60 – 1 = 59 
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( 60 + 4 ) = 64 – 1 = 63 

( 64 + 4 ) = 68 – 1 = 67 

( 68 + 4 ) = 72 – 1 = 71 

( 72 + 4 ) = 76 – 1 = 75 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Data Pretest 

Interval Frekuensi Persentase (%) 
52 – 55  8 33.33 
56 – 59  4 16.67 
60 – 63  4 16.67 
64 – 67  6 25.00 
68 – 71  1 4.17 
72 – 75  1 4.17 
Total 24 100 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

Tabel 4.1 terlihat bahwa siswa yang mendapatkan nilai 52 sampai dengan 

55 terdiri dari dari 8 siswa dengan persentase 33,33 %. Siswa yang mendapatkan 

nilai 56 sampai dengan 59 terdiri dari dari 4 siswa dengan persentase 16,67 %. 

Siswa yang mendapatkan nilai 60 sampai dengan 63 terdiri dari 4 siswa dengan 

persentase 16,67 %. Siswa yang mendapatkan nilai 64 sampai dengan 67 terdiri 

dari dari 6 siswa dengan persentase 25 %. Siswa yang mendapatkan nilai 68 

sampai dengan 71 terdiri dari dari 1 siswa dengan persentase 4,17 %. Siswa yang 

mendapatkan nilai 72 sampai dengan 75 terdiri dari dari 1 siswa dengan 

persentase 4,17 %. 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.1 dibuat menjadi grafik 

garis (polygon). Grafik garis (polygon) disajikan pada gambar 4.1. 
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Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 
Gambar 4.1  

Grafik Garis (Polygon) Distribusi Frekuensi Data Pretest 
 

Analisis deskriptif statistik nilai pretest dilakukan setelah analisis 

distribusi frekuensi. Analisis deskriptif disajikan pada tabel 4.2 dengan ukuran 

tendensi sentral rata-rata hitung (mean), pengukuran penyimpangan (range, 

standard deviation, dan variance ), nilai maksimum dan minimum. 

Tabel 4.2 
Deskripsi Statistik Nilai Pretest 

 
 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 
Nilai_Pretest 24 22.00 52.00 74.00 59.2500 6.54250 42.804 

Valid N 
(listwise) 24       

 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah data (N) sebanyak 24 mempunyai 

rentangan (range) sebesar 22 berfungsi untuk mencari panjang kelas dalam 
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distribusi frekuensi. Selanjutnya, skor minimal sebesar 52 sedangkan skor 

maksimal 74 dengan rata-rata hitung (mean) 59,25. Kemudian, standar deviasi 

(std. deviation) sebesar 6.54250 yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat 

(derajat) variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari reratanya. 

Serta memiliki nilai varians (variance) sebesar 42.804 yang berfungsi untuk 

mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. 

4.2.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Data Posttest 

Selain pretest yang dilakukan, dalam penelitian ini juga terdapat posttest 

yang diambil dari subjek penelitian. Posttest dilakukan untuk mengukur variabel 

terikat (hasil belajar) sesudah diberi perlakuan. Hasil analisis deskriptif data 

posttest pada tabel 4.3 dalam penelitian ini diperoleh dari nilai hasil posttest siswa 

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012. Berdasarkan perolehan nilai 

posttest tersebut disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi yang dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Mengurutkan nilai posttest dari yang terkecil sampai terbesar. Sehingga data 

tersebut berurutan menjadi 67, 67, 67, 67, 71, 75, 75, 75, 75, 79, 83, 83, 88, 

88, 88, 88, 88, 92, 92, 92, 92, 96, 96, 96. 

2. Kemudian dihitung jarak atau rentangan (R) 

R = data tertinggi – data terendah  

R = 96 – 67 = 29 

3. Menghitung jumlah kelas (K) dengan Sturges. 

K = 1 + 3,3 log 24 

K = 1 + 3,3. 1,380 
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K = 1 + 4,554 

K = 5,554 ≈ 6 

4. Menghitung panjang kelas interval (P) 

Rentangan (R) 
P =   

Jumlah Kelas (K) 

 29 
P =  = 4,833  ≈ 5 

6 

5. Menentukan batas kelas interval dengan rumus : 

( 67 + 5 ) = 72 – 1 = 71 

( 72 + 5 ) = 77 – 1 = 76 

( 77 + 5 ) = 82 – 1 = 81 

( 82 + 5 ) = 87 – 1 = 86 

( 87 + 5 ) = 92 – 1 = 91 

( 92 + 5 ) = 97 – 1 = 96 

Tabel 4.3  
Distribusi Frekuensi Data Posttest 

 
Interval Frekuensi Persentase 
67 – 71  5 20,8 
72 – 76  4 16,7 
77 – 81  1 4,2 
82 – 86  2 8,3 
87 – 91  5 20,8 
92 – 96  7 29,2 
Total 24 100 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa siswa yang mendapatkan nilai 67 

sampai dengan 71 terdiri dari dari 5 siswa dengan presentase 20,8 %. Siswa yang 

mendapatkan nilai 72 sampai dengan 76 terdiri dari dari 4 siswa dengan 
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presentase 16,7 %. Siswa yang mendapatkan nilai 77 sampai dengan 81 terdiri 

dari 1 siswa dengan presentase 4,2 %. Siswa yang mendapatkan nilai 82 sampai 

dengan 86 terdiri dari dari 2 siswa dengan presentase 8,3 %. Siswa yang 

mendapatkan nilai 87 sampai dengan 91 terdiri dari dari 5 siswa dengan 

presentase 20,8 %. Siswa yang mendapatkan nilai 92 sampai dengan 96 terdiri 

dari dari 7 siswa dengan presentase 29,2 %. 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.3 dibuat menjadi grafik 

garis (polygon). Grafik garis (polygon) disajikan pada gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 
Gambar 4.2 

Grafik Garis (Polygon) Distribusi Frekuensi Data Posttest 
 

Analisis deskriptif statistik nilai posttest dilakukan setelah analisis 

distribusi frekuensi. Analisis deskriptif disajikan pada tabel 4.4 dengan ukuran 

tendensi sentral rata-rata hitung (mean), pengukuran penyimpangan (range, 

standard deviation, dan variance ), nilai maksimum dan minimum. 
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Tabel 4.4 
Deskripsi Statistik Nilai Posttest 

 
 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 
Nilai_Posttest 24 29.00 67.00 96.00 82.5000 10.19377 103.913 
Valid N 
(listwise) 24       

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah data (N) sebanyak 24 mempunyai 

rentangan (range) sebesar 29 berfungsi untuk mencari panjang kelas dalam 

distribusi frekuensi. Selanjutnya, skor minimal sebesar 67 sedangkan skor 

maksimal 96 dengan rata-rata hitung (mean) 82,5. Kemudian, standar deviasi (std. 

deviation) sebesar 10.19377 yang berfungsi untuk menunjukan tingkat (derajat) 

variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari reratanya. Serta 

memiliki nilai varian (variance) sebesar 103.913 yang berfungsi untuk 

mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. 

4.2.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas ini berguna untuk menentukan analisis data yang akan 

digunakan, yaitu menganalisis data nilai pretest dan posttest pada subjek 

penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Van Hiele. Apabila data 

berdistritbusi normal maka dapat digunakan statistika parametrik sedangkan 

apabila data tidak berdistribusi normal maka digunakan statistik nonparametrik. 

Kenormalan data dapat dilihat dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnof dari 

masing-maisng variabel (Santoso, 1999: 311). Hasil pengujian normalitas ini 

digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau bisa 
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dianggap normal, dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 16  for 

windows. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika 

probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji normalitas Data 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest Posttest 
N 24 24 
Normal Parametersa Mean 59.2500 82.5000 

Std. Deviation 6.54250 1.01938E1 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .199 .205 
Positive .199 .144 
Negative -.144 -.205 

Kolmogorov-Smirnov Z .977 1.005 
Asymp. Sig. (2-tailed) .295 .264 
Sumber : berdasarkan data yang diolah. 

 
Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji normalitas data pretest dan posttest dari 

Kolmogorov-Smirnov untuk data pretest sebesar 0,977 dengan tingkat signifikansi 

0,295 sedangkan data posttest sebesar 1,005 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,264. Signifikasi dari data pretest dan posttest semuanya lebih besar dari 0,05. 

Jadi, hasil pengukuran data pretest dan posttest berdistribusi normal. 

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas 

penerapan model pembelajaran Van Hiele yang diperoleh melalui (uji t) dari rata-

rata pretest dan posttest. Pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan dari 

uji t didasarkan pada taraf signifikansi 5 % atau 0,05. Pengujian hipotesis tersebut 
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dianalisis dengan menggunakan SPSS 16 for windows. Adapun hasil tersebut 

disajikan pada tabel 4.6 untuk membuktikan lebih lengkapnya tersaji pada 

lampiran 26. 

Tabel 4.6 
Hasil Analisis Uji Hipotesis 

Kelas V T Sig. (2-tailed) 

Pretest 
22,366 0,000 

Posttest 
Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

 

Hasil uji hipotesis didasarkan pada hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis 

tersebut adalah 

Ho :  Tidak ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van 

Hiele tidak efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD 

Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

Ha :  Ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van Hiele 

efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri 

Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

Tabel 4.6 menunjukan hasil uji hipotesis perbedaan rata-rata dalam 

pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan dari hipotesis tersebut 

dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan melihat nilai Sig.(2-tailed) 

dan cara kedua dilakukan dengan melihat t hitung dan menentukan t tabel. Cara 

pertama dengan melihat tabel 4.6 nilai sig (2-tailed) adalah 0.000. Kesimpulan 

dapat diambil dari kaidah keputusan : 



60 

 

 

 

a. Jika α = 0,05 ≤ nilai Sig (2-tailed), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti 

tidak ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van 

Hiele tidak efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD 

Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

b. Jika α = 0,05 ≥ nilai Sig (2-tailed), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berarti 

ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van Hiele 

efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri 

Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

Berdasarkan kaidah keputusan tersebut, ternyata α = 0,05 lebih besar dari nilai sig 

(2-tailed) atau   0,05 > 0.000, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.  

Cara 2 ada hubungannya dengan t hitung  pada tabel (Paired Sample Test) 

yang lebih jelasnya tersaji pada lampiran 26. Dalam tabel 4.6 terlihat t hitung 

(22,366) > t tabel (2,069), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Cara menentukan t tabel 

dicari dengan menggunakan tabel t. Terlebih dahulu dicari df = N – 1. Maka 24 – 

1 = 23. Jadi dengan melihat tabel t dapat diketahui t tabel = 2.069. Kemudian 

dibuktikan hipotesisnya melalui kaidah keputusan sebagai berikut : 

1. Jika t hitung ≥ t tabel Maka Ha: diterima dan Ho ditolak. Berarti ada perbedaan 

rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van Hiele efektif terhadap 

hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 Semester II 

Tahun Pelajaran 2011/2012). 

2. Jika t hitung ≤ t tabel Maka Ho: diterima dan Ha ditolak. Berarti tidak ada 

perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van Hiele tidak 
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efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 

01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

Keputusannya berarti Ha diterima dan Ho ditolak dan hipotesis yang 

menyatakan ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van 

Hiele efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri 

Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012) diterima. Sedangkan hipotesis 

yang menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model 

pembelajaran Van Hiele tidak efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa 

kelas V SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012) ditolak. 

4.3 Pembahasan Hasil penelitian 

Pembelajaran yang dilakukan yaitu penerapan model pembelajaran Van Hiele 

terhadap hasil belajar siswa menunjukan bahwa ada perbedaan pretest dan 

posttest. Perhitungan pretest nilai tertinggi 74 dan nilai terendah 52, sedangkan 

posttest nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 67. Rata-rata hitung (mean) pretest 

adalah 59,25 dan nilai rata-rata hitung (mean) posttest adalah 82,50. Hal tersebut 

membuktikan bahwa hasil belajar siswa sesudah diberikan perlakuan penerapan 

model pembelajaran Van Hiele mempunyai rata-rata hitung (mean) lebih tinggi 

dari pada hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan penerapan model 

pembelajaran Van Hiele. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele 

meningkatkan kemampuan pemahaman belajar siswa menjadi lebih baik. 

Kemampuan komunikasi matematika siswa pun menjadi lebih baik. Selain itu, 

mempunyai sifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas 
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akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya melalui penerapan model 

pembelajaran Van Hiele. Penerapan model pembelajaran Van Hiele juga dapat 

memberikan sumbangan kemampuan dalam pencapaian hasil belajar yang baik 

dan tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran. Penerapan model pembelajaran 

Van Hiele pada subjek penelitian mendorong siswa untuk menemukan konsep dalam 

memahami materi secara optimal sesuai perkembangan kognitif siswa. Tahapan 

Van Hiele menuntut bahwa tingkat yang lebih tinggi tidak langsung menurut 

pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang tepat. Anak-anak sendiri yang 

akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. 

Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai kemajuan tanpa bantuan guru. 

Oleh karena itu, muncul model pembelajaran Van Hiele yang ditetapkan dalam 

fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru 

dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan itu. Fase-fase pembelajaran tersebut 

adalah fase inkuiri/informasi, fase orientasi berarah, fase uraian, fase orientasi 

bebas, dan fase integrasi. 

Sehingga kemampuan pemahaman dan kemampuan komunikasi matematika 

siswa lebih baik, serta objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang 

jelas pada tahap berikutnya. Secara umum terjadinya perbedaan hasil belajar dan 

pencapaian tingkat berpikir siswa dimungkinkan karena diterapkan model 

pembelajaran Van Hiele. Sehingga model pembelajaran Van Hiele efektif terhadap 

hasil belajar matematika bagi siswa.  

Banyak hasil penelitian yang relevan, yang telah membuktikan bahwa model 

pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut juga 
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terbukti dari hasil penelitian ini dengan analisis data yang dilakukan dengan uji t. 

Hasil perhitungan yang didapat adalah dari nilai signifikansi 0,05 > 0,000 dan t 

hitung (22.366) > t tabel (2,069).  Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil 

keputusan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak dan hipotesis yang menyatakan ada 

perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van Hiele efektif 

terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012) diterima. Sedangkan hipotesis yang 

menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model 

pembelajaran Van Hiele tidak efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa 

kelas V SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012) ditolak. 

Berarti hasil hipotesisnya adalah ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest 

(model pembelajaran Van Hiele efektif terhadap hasil belajar matematika bagi 

siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

Dengan demikian, penerapan model pembelajaran Van Hiele efektif terhadap hasil 

belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun 

Pelajaran 2011/2012.  

 

 

 


