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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Salatiga 12 yang merupakan SD imbas 
di Gugus Yos Sudarso Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Subjek penelitian ini diambil dari 
seluruh populasi siswa kelas V SD Salatiga 12 sebagai sampel penelitian dengan jumlah 
siswa 30 orang. Adapun keadaan ruang kelas V tergolong baik, sirkulasi udara cukup, fasilitas 
memadai, posisi tempat duduk 1 meja untuk 2 siswa, ruang kelas luas, sehingga para siswa 
dapat belajar dengan nyaman.  
 Dalam penelitian ini, seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, sesuai 
dengan tekhnik yang digunakan dalam pengambilan sampel, yakni sampling jenuh. Sehingga 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah populasi yang ada, yaitu seluruh populasi 
siswa kelas V di sekolah tersebut.  
 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 12 sebagai SD Imbas di gugus Yos Sudarso terletak di 
Jalan Domas No. 56,  Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Letak SD Negeri Salatiga 12 
termasuk strategis, berada di samping perempatan jalan dan tidak jauh dari pemukiman 
penduduk. Sebagai kelas pembanding, peneliti memilih Sekolah Dasar yang memiliki 
kualifikasi yang sama dengan sekolah di mana peneliti akan melakukan penelitian. Peneliti 
memilih kelas pembanding sebagai kelas kontrol pada SD Negeri Mangunsari 04 Salatiga. 
Sekolah Dasar ini merupakan SD Imbas di Gugus Kartini, yang beralamatkan di Jalan Tentara 
Pelajar No. 07 Salatiga. Lokasi SD ini terletak 50 meter dari Lapangan Pancasila kota 
Salatiga, sehingga kita mudah menemukannya.  
 Alasan peneliti menentukan subjek penelitian adalah karena kepentingan penelitian itu 
sendiri yang hendak meneliti minat dan hasil belajar siswa kelas V sebagai sampel penelitian. 
Dalam hal ini peneliti ingin menguji adanya perbedaan efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan pembelajaran konvensional 
dengan berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa.  
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4.2 Deskripsi Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 
  Penelitian yang dilakukan ini berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika 
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada 
siswa Kelas V SD Negeri Salatiga 12. Dari judul penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 
jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, khususnya eksperimen quasi. Tujuan 
penelitian ini pada dasarnya adalah membandingkan akibat dari perlakuan yang berbeda 
terhadap minat dan hasil belajar siswa. Dalam rangka membandingkan akibat dari pengaruh 
perlakuan terhadap minat dan hasil belajar, maka peneliti memilih dua Sekolah Dasar yang 
memiliki kemampuan dan taraf yang sama. Untuk itu, maka dipilihlah SD Negeri Salatiga 12 
sebagai kelompok yang akan diberi perlakuan khusus dengan membelajarkan siswa 
menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT, sedangkan sebagai pembandingnya 
adalah SD Negeri Mangunsari 04 yang dibelajarkan dengan metode yang masih konvensional 
dengan berceramah.  
 Pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran NHT 
dilakukan dengan penomoran siswa sebagai langkah awal membentuk kelompok. Penomoran 
dilakukan dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 
orang dalam setiap kelompok. Kemudian setiap siswa dalam kelompok diberi kartu penomoran 
dari 1-5 sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok 
mendapat kartu nomor yang berbeda mulai dari 1-5. Setelah penomoran, maka guru 
mengajukan suatu pertanyaan atau permasalahan yang hendak dirembuk dalam kelompok 
(menyatukan kepala) untuk mencari jawaban yang tepat. Kemudian disinilah fungsi 
penomoran yang dilakukan, yaitu ketika guru menunjuk salah satu nomor siswa, maka siswa 
yang nomornya disebutkan harus siap menjawab, sedangkan siswa dalam kelompok lain yang 
bernomor sama bertugas menyanggah, menambahkan, mengomentari, dan melengkapi 
jawaban temannya yang disebutkan nomornya. Diharapkan siswa dalam setiap kelompok 
dapat bekerja sama dengan baik dan saling menerima satu sama lain untuk mencapai tujuan 
bersama dalam kelompok. Kemudian akan nampak siswa mana yang dapat memberikan 
pertolongan dan siswa mana yang membutuhkan pertolongan. Inilah fungsi pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran sebagai media untuk menyatukan pikiran dan 
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pendapat serta berbagi pengalaman kepada sesama anggota kelompok dalam rangka 

meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa, sesuai dengan pendapat Suryadi dalam 
Isjoni (2009:15) yang mengatakan bahwa salah satu model pembelajaran yang efektif untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah pembelajaran kooperatif, dalam penelitian ini 
menggunakan tipe NHT.  
4.3  Analisis Data Tahap Awal 
 Dalam suatu penelitian eksperimen, khususnya eksperimen kuasi, perlu dilihat keadaan 
awal sebelum diberikan perlakuan. Oleh sebab itu, pretest sangat penting untuk mengetahui 
keadaan awal dari sampel yang akan diteliti. Setelah memberikan pretest, maka perlu 
dianalisis terlebih dahulu hasil pretest melalui dua tahap, yaitu 1) tahap deskripsi data; 2) 
tahap uji prasyarat yang terdiri dari tahap uji normalitas dan homogenitas data untuk data yang 
berupa data interval atau data rasio, seperti data hasil belajar siswa.  
4.3.1 Analisis Data Minat Belajar 
4.3.1.1 Analisis Deskritif Minat Belajar  
 Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan 
data secara umum, seperti nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. 
 Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data antara lain: menjabarkan 
nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya akan disusun 
kategori minat belajar siswa baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol 
berdasarkan rerata minat belajar individu per item pernyataan yang diberikan dalam bentuk 
angket minat belajar.  

Sebelum memberi perlakuan dengan penerapan model pembelajaran NHT, peneliti 
menggunakan alat instrumen berupa angket minat dalam bentuk Skala Likert berskala empat 
untuk mengetahui keadaan awal siswa sebelum diberi perlakuan. Angket dalam bentuk skala 
Likert dengan skala empat sejumlah 20 pernyataan positif dan negatif diberikan kepada 
responden di kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan pada masing-
masing kelompok ini. Data minat belajar sebelum perlakuan di kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dapat dilihat pada lampiran 7 (Data Hasil Penelitian). 
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 Analisis deskriptif  data minat belajar matematika siswa dilakukan dengan menjelaskan 

rerata skor tertinggi, skor terendah, skor rata-rata kelas, dan standar deviasi data skor minat 
belajar. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif data minat belajar siswa di kelas 
eksperimen pada kondisi sebelum pembelajaran, pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Deskripsi Data Minat Belajar Kelas Eksperimen Sebelum Perlakuan 

 
 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, skor tertinggi individu per item untuk kelas eksperimen 
adalah 2,90, skor terendah 2,10 rerata skor 2,4567, sedangkan standar deviasi 0,23442. 

Setelah analisis deskriptif, selanjutnya akan dilakukan pengelompokkan minat belajar siswa 
berdasarkan rerata skor minat belajar per item pernyataan, dengan kategori minat belajar 
sangat positif, positif, netral, dan negatif. Setelah data minat belajar terkumpul, selanjutnya 
akan dibuat klasifikasi/ kategori minat belajar siswa sesuai dengan keadaan empirik siswa 
setelah diberi perlakuan, baik di kelas eskperimen maupun di kelas kontrol.  Untuk membuat 
kategori minat belajar siswa, langkah pertama adalah dengan menentukan jarak interval kelas 
kategori dengan rumus sebagai berikut:  

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 , , 	 

        =		 , 	 

        = 0,2 
 Berdasarkan jarak kelas interval sesuai perhitungan di atas, maka dapat disusunlah 
penyebaran kategori minat belajar siswa berdasarkan normalitas deskriptif pada kondisi 
sebelum diberi perlakuan sebagaimana tersaji pada tabel 4.2 Berikut ini:  
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Tabel 4.2 
 Penyebaran Kategori Minat Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No. Interval Frekuensi (F) Kategori Prosentase (%) 
 

1. >2,70 – 2,90   6 Sangat Positif 20,00 % 
2. >2,50 – 2,70   3 Positif 10,00 % 
3. >2,30 – 2,50 14 Netral 46,67 % 
4.   2,10 – 2,30   7 Negatif 23,33 % 

 
 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, 6 siswa dari 30 siswa dalam seluruh anggota populasi 
memperoleh skor rata-rata >2,70 – 2,90 pada kategori “sangat positif” dengan prosentase 20 
% ; 3 siswa memperoleh skor rata-rata >2,50 – 2,70 pada kategori “positif” dengan prosentase 
10 % ; 14 siswa memperoleh skor rata-rata >2,30 – 2,50 pada kategori “netral” dengan 
prosentase 46,67 % ; dan 7 siswa memperoleh skor rata-rata >2,10 – 2,30 pada kategori 
“negatif” dengan prosentase sebesar 23,33%.  

 
Diagram  4.1  

Penyebaran Minat belajar Siswa Kelas Eksperimen Sebelum Perlakuan  
 

 Data minat belajar kelas kontrol pada kondisi sebelum perlakuan juga dilakukan analisis 
deskriptif seperti pada kelas eksperimen, dan menghasilkan output analisis deskriptif pada 

tabel 4.3 sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 
Deskripsi Minat Belajar Kelas Kontrol Sebelum Perlakuan  

 
 
 Skor tertinggi individu per item untuk kelas kontrol adalah 3,40 skor terendah 2,20 rerata 
skor 2,4567, sedangkan standar deviasi 0,23442.  
Untuk membuat kategori minat belajar siswa dilakukan perhitungan sebagai berikut:  

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 , , 	 

        =		 , 	 

        = 0,3 
Berdasarkan jarak kelas interval yang diperoleh, maka disajikan tabel kategori minat belajar 
siswa kelas kontrol pada kondisi sebelum diberi perlakuan sebagaimana tersaji pada tabel 4.4 
Berikut ini :  

Tabel 4.4 
Penyebaran Kategori Minat Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No. Interval Frekuensi (F) Kategori Prosentase (%) 
 

1. >3,10 – 3,40    1 Sangat Positif   2,78 % 
2. >2,80 – 3,10    3 Positif   8,33 % 
3. >2,50 – 2,80  17 Netral 47,22 % 
4.   2,20 – 2,50  15 Negatif 41,67 % 
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Diagram 4.2  

Penyebaran Minat Belajar Siswa Kelas Kontrol Sebelum Perlakuan  
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, 1 siswa dari 36 siswa dalam seluruh anggota populasi kelas 
kontrol memperoleh skor rata-rata >3,10 – 3,40 pada kategori “sangat positif” dengan 
prosentase 2,78 % ; 3 siswa memperoleh skor rata-rata >2,80 – 3,10 pada kategori “positif” 
dengan prosentase 8,33 % ; 17 siswa memperoleh skor rata-rata >2,50 – 2,80 pada kategori 
“netral” dengan prosentase 47,22 % ; dan 15 siswa memperoleh skor rata-rata 2,20 – 2,50 
pada kategori “negatif” dengan prosentase sebesar 41,67 %. Dengan demikian, prosentase 

terbesar berada pada kategori siswa dengan minat belajar “netral” dengan prosentase 
47,22%, kemudian disusul oleh kategori “negatif” dengan prosentase 41,67 %, kategori 
“positif” dengan prosentase 8,33 %, dan paling sedikit adalah kategori “sangat positif” dengan 
prosentase 2,78 %. 
4.3.2 Analisis Data Hasil Belajar  
4.3.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Belajar  
Selain ingin mengungkapkan efektivitas pembelajajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan 
model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap minat belajar siswa, 
penelitian ini juga hendak mengungkapkan efektivitas pembelajajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap 
hasil belajar matematika siswa. Setelah dilakukan pretest, maka terkumpullah data hasil 
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belajar matematika siswa baik di kelas eskperimen maupun di kelas kontrol sebagaimana 

terlampir pada lampiran 7 (Data Hasil Penelitian). 
 Data yang diperoleh dari hasil pretest kemudian dianalisis deskriptif untuk melihat nilai 
maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi serta frekuensi data yang ada. 
Kemudian akan disajikan kurva normal dari penyebaran data. Berikut hasil analisis deskriptif 
data hasil belajar yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.00 for windows 

seperti yang tersaji dalam tabel  4.5 sebagai berikut : 
 

Tabel 4.5 
Deskripsi Data Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 
 
 Untuk perincian frekuensi data pretest hasil belajar di kelas eksperimen dapat dilihat 
pada tabel frekuensi dan penyebaran data pada tabel 4.6 sebagai berikut :  
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Tabel 4.6 
Frekuensi Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen : 

 
 

 
Untuk menggambarkan normalitas nilai pretest siswa, disajikan kurva normal data nilai 

pretest siswa pada grafik 4.1 sebagai berikut : 

 
Grafik 4.1 

Kurva Normal Nilai Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan output analisis deskripsi data nilai pretest siswa di kelas eksperimen di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa data berada pada rentang 20-84. Artinya nilai tertinggi 
berada pada angka 84, sedangkan nilai terendah berada pada angka 20, dengan nilai rata-
rata kelas sebesar 49,33. Frekuensi nilai pretest siswa dapat dilihat pada tabel 4.9 
sebelumnya. Dari tabel frekuensi nilai pretest siswa pada tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa data 
paling banyak adalah 40 dan 52, dengan frekuensi masing-masing 5. Artinya, bahwa nilai 
siswa yang paling sering muncul adalah 40 dan 52, dengan frekuensi siswa yang mendapat 
nilai 40 ada 5 siswa dan 52 sebanyak 5 siswa juga. Dengan demikian, prosentase frekuensi 
data yang paling besar adalah 16,7 % siswa mendapat nilai 40 dan 16,7 % siswa mendapat 

nilai 52. Prosentase ini merupakan prosentase terbesar dari frekuensi data yang ada, 
sehingga dapat disimpulkan modus data dalam hal ini adalah 40 dan 52.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan nilai tertinggi, nilai terendah, 
nilai rata-rata, standar deviasi, maka selanjutnya dilakukan normalitas deskriptif data dengan 
menyajikan distribusi frekuensi nilai pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 
terlebih dahulu menentukan interval kelas yang dijadikan dasar disusunnya distribusi 
frekuensi. Untuk menentukan interval kelas, maka digunakan rumus sebagai berikut:  

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 	 	 	 

        =		 	 

        = 16 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka disusunlah distribusi frekuensi nilai pretest hasil 
belajar siswa di kelas eksperimen pada tabel 4.7 sebagai berikut:  
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Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen  

No. Interval Frekuensi (F) Kategori  Prosentase (%) 
1. >68 – 84 2 Sangat baik  6,66 % 
2. >52 – 68 8 Baik  26,66 % 
3. >36 – 52 15 Kurang baik  50,00 % 
4.   20 – 36  5 Tidak baik  16,66 % 
 

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat distribusi frekuensi nilai pretest di kelas eksperimen. 
Dari tabel distribusi frekuensi yang telah disusun tersebut, dapat diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai 69 – 84  terdiri dari 2 siswa, dan termasuk pada kategori “sangat baik” dengan 
prosentase sebesar 6,66 % ; siswa yang mendapat nilai 53 – 68  terdiri dari 8 siswa, termasuk 
kategori “baik” dengan prosentase sebesar 26,66% ; siswa yang mendapat nilai 37 – 52 terdiri 
dari 15 siswa, termasuk kategori “kurang baik” dengan prosentase sebesar 50% ; dan siswa 
yang mendapat nilai 20 – 36 terdiri dari 5 siswa, termasuk kategori “tidak baik” dengan 
prosentase sebesar 16,66%. Dengan demikian, maka prosentase paling besar siswa 

mendapat nilai 37 – 52 sebanyak 15 siswa, pada kategori “kurang baik” dengan prosentase 50 
% dari seluruh populasi. Berikut ini disajikan diagram lingkaran yang menggambarkan 
penyebaran frekuensi data nilai pretest di kelas eksperimen sebagaimana terlihat pada 
diagram 4.3  sebagai berikut:  

 
Diagram 4.3 

Penyebaran Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 
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Untuk analisis deskriptif data pretest hasil belajar di kelas kontrol akan dibahas setelah 

ini. Dalam penelitian yang dilakukan diperoleh data pretest siswa di kelas kontrol sebagaimana 
terlampir pada lampiran 7 (Data Hasil Penelitian) 

 
Untuk mendeskripsikan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar 

deviasi, maka dilakukan analisis deskriptif yang outputnya disajikan pada tabel 4.8 sebagai 
berikut :  

Tabel 4.8 
Deskripsi Pretest Hasil belajar Kelas Kontrol 

 
 Untuk menggambarkan frekuensi nilai pretest hasil belajar yang diperoleh siswa, berikut 
ini disajikan tabel frekuensi penyebaran data sebagaimana disajikan pada tabel 4.9 sebagai 
berikut:  

Tabel 4.9 
Frekuensi Pretest Hasil Belajar Kelas Kontrol  
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Kurva normal frekuensi nilai pretest di kelas kontrol dapat dilihat pada grafik 4.2  sebagai 

berikut:  
 

 
Grafik  4.2 

Kurva Normal Nilai Pretest Hasil Belajar Kelas Kontrol 
 

Dari analisis deskriptif data nilai pretest siswa di kelas kontrol di atas, dapat dilihat 
bahwa data nilai siswa berada pada rentang 8 - 72, artinya bahwa nilai terendah yang 
diperoleh siswa adalah 8 sedangkan nilai tertinggi 72. Nilai rata-rata seluruh siswa dalam satu 
kelas adalah 46,77.  

Frekuensi nilai pretest lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.9 di atas. Dari tabel tersebut 
terlihat bahwa data yang paling sering muncul adalah 40, 44, dan 48, dengan frekuensi 

masing-masing sebanyak 6. Artinya siswa yang mendapat nilai 40, 44, dan 48 masing-masing 
sebanyak 6 siswa. Frekuensi ini merupakan frekuensi yang paling banyak muncul dalam data 
nilai siswa. Jika didasarkan pada jumlah siswa dalam seluruh kelas, maka dapat dikatakan 
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bahwa 50 % siswa dalam kelas tersebut mendapat nilai 40,44, dan 46. Maka dapat 

disimpulkan bahwa modus data nilai pretest siswa di kelas kontrol tersebut adalah 40, 44, dan 
48, dengan prosentase 50 % dari seluruh data nilai yang ada.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan nilai tertinggi, nilai terendah, 
nilai rata-rata, dan standar deviasi, maka selanjutnya dilakukan normalitas deskriptif data 
pretest hasil belajar kelas kontrol. Langkah pertama dilakukan adalah menyajikan distribusi 
frekuensi nilai pretest dengan terlebih dahulu menentukan interval kelas yang dijadikan dasar 
disusunnya distribusi frekuensi yang diinginkan. Untuk menentukan interval kelas, maka 
digunakan rumus sebagai berikut:  

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 	 	 	 

        =		 	 

        = 16 
 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka disusunlah distribusi frekuensi nilai pretest hasil 
belajar siswa di kelas kontrol pada tabel 4.10 sebagai berikut:  
 
 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Pretest  Hasil Belajar Kelas Kontrol  

No. Interval Frekuensi (F) Kategori  Prosentase (%) 
1. >56 – 72  7 Sangat baik 19,44 % 
2. >40 – 56  18 Baik  50,00 %  
3. >24 – 40  9 Kurang baik  25,00 %  
4.     8 – 24  2 Tidak baik   5,55 % 
 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 57 – 72  
terdiri dari 7 siswa, dan termasuk kategori “sangat baik” dengan prosentase sebesar 19,44 % ; 
siswa yang mendapat nilai 41 – 56  terdiri dari 18 siswa, termasuk kategori “baik” dengan 
prosentase sebesar 50,00 % ; siswa yang mendapat nilai 25 – 40 terdiri dari 9 siswa, termasuk 
kategori “kurang baik” dengan prosentase sebesar 25,00% ; dan siswa yang mendapat nilai 8 
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– 24 terdiri dari 2 siswa, termasuk kategori “tidak baik” dengan prosentase sebesar 5,55 %. 

Dengan demikian, maka prosentase paling besar siswa mendapat nilai 41 – 56 sebanyak 18 
siswa, pada kategori “baik” dengan prosentase 50 % dari seluruh populasi. Untuk 
menggambarkan penyebaran frekuensi data, maka disajikan diagram distribusi frekuensi data 
nilai pretest di kelas kontrol sebagaimana yang terlihat pada diagram 4.4 sebagai berikut: 

 
Diagram 4.4 

Penyebaran Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 
 

4.3.2.2 Uji Prasyarat Data Pretest Hasil Belajar 
Setelah dilakukan analisis deskriptif tahap awal, selanjutnya dilakukan uji prasyarat 

tahap awal yang meliputi tahap uji normalitas dan tahap uji homogenitas data pretest hasil 
belajar. Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data yang 
akan dianalisis. Berikut ini hasil uji normalitas data pretest hasil belajar di kelas eksperimen 
dan di kelas kontrol seperti tersaji pada tabel 4.11 berikut ini:  
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Tabel 4.11 
Normalitas Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 
 Suatu kelompok data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya > 0,05. Hasil uji 
normalitas pretest hasil belajar pada kelas eksperimen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 
0,965, dan pada kelas kontrol sebesar  0,399. Kedua kelompok data memiliki nilai signifikansi 
> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil belajar siswa di kelas eksprimen maupun kelas 
kontrol normal. Dengan normalitas data yang diperoleh tersebut,maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian sudah mewakili seluruh 
populasi yang ada.   
 Selain uji normalitas, uji Homogenitas dilakukan untuk memastikan kelompok data 
berasal dari populasi yang homogen. Artinya adalah bahwa data yang diuji homogenitasnya 

adalah data pretest di dua kelompok yang memiliki kondisi awal/ titik awal yang sama. Dua 
atau lebih kelompok data dapat dikatakan homogen apabila taraf signifikansinya lebih dari 
0,05.  
 Dalam hal ini, peneliti meneliti dua populasi yang diasumsikan homogen, yaitu di kelas 
V SD Negeri Salatiga 12 dan kelas V SD Mangunsari 04. Berikut ini hasil analisis homogenitas 
data pretest hasil belajar yang diperoleh seperti tersaji pada tabel 4.12 sebagai berikut:  
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                                   Tabel 4.12 
                Homogenitas Pretest  Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 
 

 
 Tabel 4.12 di atas memperlihatkan bahwa nilai signifikansi pada output uji homogenitas 
hasil belajar sebesar 0,312. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga data hasil pretest di kelas 
eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. Hal ini menunjukkan bahwa data berasal dari 
populasi yang homogen, dalam arti kedua varian data, baik nilai pretest hasil belajar siswa 
memiliki varian yang sama /identik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua data berangkat 
dari titik awal yang sama.  
4. 4 Analisis Data Tahap Akhir  
  Analisis data tahap akhir sama sepert analisis data tahap awal. Analisis data tahap awal 
dilakukan untuk menganalisis data hasil pretetest, sedangkan analisis data tahap akhir 
dilakukan untuk menganalisis data hasil posttest. Analisis ini meliputi beberapa tahap, antara 
lain: 1) analisis deskriptif tahap akhir; 2) uji prasyarat tahap akhir khusus untuk data hasil 
belajar; 3) uji tingkat kesukaran soal posttest pada kelas eksperimen; dan 4) uji hipotesis 

dengan uji-t dua sampel independen dan uji-u dua sampel independen. Uji-t dua sampel 
independen digunakan untuk menguji hipotesis efektivitas pembelajaran matematika terhadap 
hasil belajar, sedangkan uji-u dua sampel independen digunakan untuk menguji hipotesis 
efektivitas pembelajaran matematika terhadap minat belajar siswa. Untuk uji-u dalam 
penelitian ini menggunakan rumus Mann-Whitney U-test. 

4.4.1 Analisis Data Minat Belajar  
4.4.1.1  Analisis Deskriptif Minat Belajar 
Data minat belajar sesudah perlakuan pada masing-masing kelompok yaitu kelompok 
eksperimen dapat dilihat pada lampiran 7 (Data Hasil Penelitian)   
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 Setelah data minat belajar terkumpul dan direkap, selanjutnya dilakukan analisis 

deskriptif untk menggambarkan data secara umum, antara lain skor maksimum, skor 
minimum, skor rata-rata, dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif data minat belajar siswa 
kelas eskperimen pada kondisi sesudah perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:  
 

Tabel 4.13 
Deskripsi Minat Belajar Kelas Eksperimen Sesudah Perlakuan 

 
 

 Berdasarkan tabel statistic deskriptif di atas, skor tertinggi individu per item untuk kelas 
eksperimen pada kondisi sesudah perlakuan adalah 3,95, skor terendah 2,85, rerata skor 
3,4050 sedangkan standar deviasi 0,27865. Setelah analisis deskriptif, selanjutnya dibuat 
klasifikasi/ kategori minat belajar siswa  dengan jarak interval sesuai dengan perhitungan 
berikut ini:   

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 , , 	 

        =		 , 	 

        = 0,275 
Berdasarkan jarak kelas interval pada perhitungan diatas, maka dapat disusunlah distibusi 
minat belajar siswa di kelas eksperimen pada kondisi sesudah perlakuan sebagaimana tersaji 
pada tabel 4.14 Berikut ini:  
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Tabel 4.14 
Distribusi Minat  Belajar Kelas Eksperimen Sesudah Perlakuan 

No. Interval Frekuensi (F) Kategori Prosentase (%) 
 

1. >3,675 – 3,950 5 Sangat Positif 16,67 % 
2. >3,400 – 3,675 8 Positif 26,66 % 
3. >3,125 – 3,400 12 Netral 40,00 % 
4.   2,850 – 3,125 5 Negatif 16,67 % 

 
Berdasarkan tabel 4.14 di atas, 5 siswa dari 30 siswa dalam seluruh anggota populasi 
memperoleh skor rata-rata >3,675 – 3,950 pada kategori “sangat positif” dengan prosentase 
16,67 % ; 8 siswa memperoleh skor rata-rata >3,400 – 3,675 pada kategori “positif” dengan 
prosentase 26,66 % ; 12 siswa memperoleh skor rata-rata >3,125 – 3,400 pada kategori 
“netral” dengan prosentase 40,00 % ; dan 5 siswa memperoleh skor rata-rata >2,850 – 3,125 
pada kategori “negatif” dengan prosentase sebesar 16,67 %. Dengan demikian, prosentase 
terbesar berada pada kategori siswa dengan minat belajar “netral” dengan prosentase 40,00 
%.  

 
Diagram 4.5  

Penyebaran Minat Belajar Kelas Eksperimen Sesudah Perlakuan 
 
 

 Pada kelas kontrol juga dilakukan analisis deskriptif seperti pada kelas eksperimen, dan 
menghasilkan output analisis deskriptif pada tabel 4.15 sebagai berikut:  
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Tabel 4.15 
Deskripsi Minat Belajar Kelas Eksperimen Sesudah Perlakuan 

 
 

 Tabel statistic deskriptif minat belajar di kelas kontrol di atas menunjukkan skor tertinggi 
individu per item pada kondisi sesudaah perlakuan adalah 3,65, skor terendah 2,45, rerata 
skor 2,8944 sedangkan standar deviasi 0,22734. Setelah analisis deskriptif, selanjutnya dibuat 
klasifikasi/ kategori minat belajar siswa  dengan jarak interval sebagai berikut:   

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 , , 	 

        =		 , 	 

        = 0,3 
Berdasarkan jarak kelas interval pada perhitungan diatas, maka dapat disusunlah minat 
belajar siswa di kelas eksperimen pada kondisi sesudah perlakuan sebagaimana tersaji pada 
tabel 4.16 Berikut ini:  

Tabel 4.16 
Distribusi Minat Belajar Kelas Kontrol Sesudah Perlakuan 

No. Interval Frekuensi (F) Kategori Prosentase (%) 
 

1. >3,35 – 3,65 1 Sangat Positif 2,78 % 
2. >3,05 – 3,35 6 Positif 16,67 % 
3. >2,75 – 3,05 17 Netral 47,22 % 
4.   2,45 – 2,75 12 Negatif 33,33 % 

 
Berdasarkan tabel 4.16 di atas, 1 siswa dari 36 siswa dalam seluruh anggota populasi 
memperoleh skor rata-rata >3,35 – 3,65 pada kategori “sangat positif” dengan prosentase 2,78 
% ; 6 siswa memperoleh skor rata-rata >3,05 – 3,35 pada kategori “positif” dengan prosentase 
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16,67 % ; 17 siswa memperoleh skor rata-rata >2,75 – 3,05 pada kategori “netral” dengan 

prosentase 47,22 % ; dan 12 siswa memperoleh skor rata-rata 2,45 – 2,75 pada kategori 
“negatif” dengan prosentase sebesar 33,33 %. Dengan demikian, prosentase terbesar berada 
pada kategori siswa dengan minat belajar “netral” dengan prosentase 47,22 %.  

 
Diagram 4.6  

Penyebaran Minat Belajar Kelas Kontrol Sesudah Perlakuan 
 
 

4.4.2 Analisis Hasil Belajar 
4.4.2.1  Analisis Deskriptif Hasil Belajar  
 
 Setelah melakukan treatment penelitian dalam pembelajaran pada kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol, maka terkumpullah data hasil belajar yang direkap, seperti terlampir 
pada lampiran 7 (Data Hasil Penelitian). 

 Data hasil belajar dianalisis deskriptif untuk mengetahui nilai maksimum, nilai minimum, 
nilai rata-rata, standar deviasi, serta analisis frekuensi untuk menjelaskan frekuensi data yang 
muncul. 
 Pretest hasil belajar baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol telah dibahas 
pada bagian analisis data tahap awal. Pada bagian ini akan difokuskan pada analisis data 
tahap akhir. Berikut ini disajikan output hasil analisis deskriptif posttest hasil belajar di kelas 
eksperimen pada tabel 4.17 dan output analisis frekuensi pada tabel 4.18 sebagai berikut:  
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Tabel 4.17 
Deskripsi Posttest Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 
 
 
  Setelah analisis deskriptif data posttest hasil belajar di kelas eksperimen mendapatkan 
ouputnya, kemudian dilakukan analisis frekuensi untuk melihat frekuensi data yang muncul. 
Berikut ini disajikan output hasil analisis frekuensi data posttest hasil belajar di kelas 
eksperimen pada tabel 4.18 sebagai berikut:  
 

Tabel 4.18 
Frekuensi Posttest Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 
   
 Berdasarkan output frekuensi hasil belajar setelah pembelajaran di kelas eksperimen, 
dapat dikatakan bahwa frekuensi data nilai posttest siswa di kelas eksperimen berada pada 
nilai rentang 36-96. Artinya nilai maksimum posttest yang diperoleh siswa di kelas eksperimen 
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adalah 96 dan nilai minimun adalah 36, dengan rincian frekuensi seperti pada tabel 4.18 di 

atas.  
 Berdasarkan tabel output analisis deskriptif data posttest hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen seperti terlihat pada tabel 4.17, nilai maksimum yang diperoleh siswa setelah 
diberi pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT adalah 96, sedangkan nilai minimal 
adalah 36, dengan nilai rata-rata kelas sebesar 73,80.  
 Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa data yang paling sering muncul adalah 
80 dengan frekuensi sebanyak 6 kali. Hal ini menyatakan bahwa modus data tersebut adalah 
80 dengan prosentase kemunculan data sebesar 20 %. Untuk rincian yang lebih detail dapat 
dilihat pada tabel frekuensi data pada tabel 4.18 di atas.  
Untuk menggambarkan frekuensi data, maka akan disajikan gambar kurva normal pada grafik  
4.3 sebagai berikut:  
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 Grafik 4.3 

Kurva Normal Nilai Posttest Hasil Belajar Kelas Eksperimen  
 

Setelah dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan nilai tertinggi, nilai terendah, 
nilai rata-rata, standar deviasi, maka selanjutnya dilakukan analisis frekuensi nilai posttest di 
kelas eksperimen dengan terlebih dahulu menentukan interval kelas yang dijadikan dasar 
disusunnya distribusi frekuensi yang diinginkan. Untuk menentukan interval kelas, maka 
digunakan rumus sebagai berikut:  

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 	 
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        =		 	 

        = 15 
 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka disusunlah distribusi frekuensi nilai posttest hasil 
belajar siswa di kelas eksperimen pada tabel 4.19 sebagai berikut:  
 

Tabel 4.19 
Distribusi Frekuensi Posttest  Kelas Eksperimen  

No. Interval Frekuensi (F) Kategori  Prosentase (%) 
1. >81 – 96  10 Sangat baik 33,33 % 
2. >66 – 81  14 Baik 43,33 % 
3. >51 – 66  4 Kurang baik 13,33 % 
4.   36 – 51 3 Tidak baik 10,00 % 
 

Dari tabel 4.19 di atas, dapat dilihat distribusi frekuensi nilai posttest di kelas 

eksperimen. Dari tabel distribusi frekuensi yang telah disusun tersebut, dapat diketahui bahwa 
siswa yang mendapat nilai 82 – 96  terdiri dari 10 siswa dan termasuk kategori “sangat baik” 
dengan prosentase sebesar 33,33 % ; siswa yang mendapat nilai 67 – 81  terdiri dari 13 siswa, 
termasuk kategori “baik” dengan prosentase sebesar 43,33 % ; siswa yang mendapat nilai 52 
– 66 terdiri dari 4 siswa, termasuk kategori “kurang baik” dengan prosentase sebesar 13,33 %; 
dan siswa yang mendapat nilai 36 – 51 terdiri dari 3 siswa, termasuk kategori “tidak baik” 
dengan prosentase sebesar 10,00 %. Dengan demikian, maka prosentase paling besar siswa 
mendapat nilai 67 –  81, pada kategori “baik” sebanyak 13 siswa dengan prosentase 43,33 % 
dari seluruh populasi. Untuk menggambarkan penyebaran frekuensi data nilai posttest di kelas 
eksperimen, maka disajikan diagram nilai posttest di kelas eksperimen sebagaimana terlihat 
pada diagram 4.7 sebagai berikut: 
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Diagram 4.7 

Penyebaran Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 
 
Untuk kelas kontrol, deskripsi data posttest hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai 

berikut: 
 

Tabel 4.20 
Deskripsi Posttest Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 
 

 
Untuk melihat frekuensi data yang muncul, maka disajikan hasil analisis frekuensi data 

pada tabel 4.21  sebagai berikut:  
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Tabel 4.21 
Frekuensi Posttest Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 
 

 
Untuk melihat kurva normal data posttest hasil belajar di kelas kontrol, disajikan  grafik 

4.4  sebagai berikut:  
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Grafik 4.4 

Kurva Normal Nilai Posttest Hasil Belajar Kelas Kontrol 
 
 Tabel 4.20 di atas mengungkapkan tentang hasil output analisis deskriptif data posttest 
hasil belajar di kelas kontrol. Berdasarkan tabel tersebut,  nilai maksimum yang diperoleh 
siswa setelah pembelajaran dengan model yang masih konvensional dengan berceramah 
adalah 88, sedangkan nilai minimal adalah 32. Nilai rata-rata kelas kontrol ini sebesar 58,1667 
atau dibulatkan menjadi 58,17. Sedangkan standar deviasi sebesar 16,43.  
 Berdasarkan output frekuensi hasil belajar setelah pembelajaran di kelas kontrol, dapat 
dikatakan bahwa penyebaran data nilai posttest siswa di kelas kontrol berada pada nilai 
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rentang 32-88. Artinya nilai maksimum posttest yang diperoleh siswa di kelas kontrol adalah 

32 dan nilai minimun adalah 88, dengan rincian frekuensi seperti pada tabel 4.21 di atas.  
 Berdasarkan tabel 4.21, terlihat bahwa data yang paling sering muncul adalah 48 
dengan frekuensi sebanyak 7 kali. Hal ini menyatakan bahwa modus data tersebut adalah 48 
dengan prosentase kemunculan data sebesar 19,4 %.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan nilai tertinggi, nilai terendah, 
nilai rata-rata, standar deviasi, maka selanjutnya dilakukan analisis frekuensi nilai posttest di 
kelas kontrol dengan terlebih dahulu menentukan interval kelas yang dijadikan dasar 
disusunnya distribusi frekuensi yang diinginkan. Untuk menentukan interval kelas, maka 
digunakan rumus sebagai berikut:  

Jarak kelas interval = 
	 	 	

	
 

        =		 	 

        =		 	 

        = 14 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka disusunlah distribusi frekuensi nilai posttest hasil 
belajar siswa di kelas kontrol pada tabel 4.22 sebagai berikut:  

 
Tabel 4.22 

Distribusi Frekuensi Posttest  Kelas Kontrol  
No. Interval Frekuensi (F) Kategori  Prosentase (%) 
1. >74 – 88  7 Sangat baik 19,44 % 
2. >60 – 74  7 Baik  19,44 % 
3. >46 – 60 12 Kurang baik 33,33 % 
4. 32 – 46 10 Tidak baik  27,77 % 

 
berdasarkan tabel 4.22, dapat dilihat distribusi frekuensi nilai posttest di kelas kontrol. 

Dari tabel distribusi frekuensi yang telah disusun tersebut, dapat diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai 75 – 88  terdiri dari 7 siswa pada kategori “sangat baik” dengan prosentase 
sebesar 19,44 % ; siswa yang mendapat nilai 61 – 74  terdiri dari 7 siswa pada kategori “baik” 
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dengan prosentase sebesar 19,44 % ; siswa yang mendapat nilai 47 – 60 terdiri dari 12 siswa 

pada kategori “kurang baik” dengan prosentase sebesar 33,33 % ; dan siswa yang mendapat 
nilai 32 – 46 terdiri dari 10 siswa pada kategori “tidak baik” dengan prosentase sebesar 27,77 
%. Dengan demikian, maka prosentase paling besar siswa mendapat nilai 47 – 60 sebanyak 
12 siswa, pada kategori “kurang baik” dengan prosentase 33,33 % dari seluruh populasi. 
Untuk menggambarkan distribusi frekuensi nilai posttest kelas kontrol, maka disajikan diagram 
distribusi frekuensi data nilai posttest di kelas kontrol seperti yang terlihat pada diagram 4.8 
sebagai berikut: 

 
              Diagram 4.8 

             Penyebaran Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol 
 
4.4.2.2  Uji Prasyarat  
  Setelah melakukan analisis deskriptif, maka tahap selanjutnya adalah uji prasyarat yang 
terdiri dati uji normalitas data hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dan uji 
homogenitas data hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data minat belajar 
berupa data ordinal, sehingga tekhnik statistik yang digunakan adalah statistic nonparametric. 
Statistic nonparametric tidak menuntut syarat normalitas dan homogenitas data, sehingga data 
yang berupa minat belajar siswa tidak perlu dilakukan uji prasyarat (normalitas dan 
homogenitas).  
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1. Uji Normalitas  
 Fungsi uji normalitas adalah untuk menentukan normal atau tidaknya penyebaran data 
dalam populasi penelitian.  Dalam penelitian ini, uji normalitas menguji normal atau tidaknya 
penyebaran data hasil belajar siswa di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Uji 
normalitas data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS16.00 dengan cara: 
klik analyze > non parametric test > 1 sample K-S – test. Di bawah ini disajikan hasil analisis 
uji normalitas pretest hasil belajar dan minat belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dengan bantuan SPSS 16.00 pada tabel 4.23 sebagai berikut:  
 

 
Tabel 4.23 

Normalitas Posttest Hasil Belajar  

 
  

 Hasil uji normalitas posttest hasil belajar menunjukkan nilai signifikansi 0,095 untuk 
kelas eksperimen dan 0,099 untuk kelas kontrol. Keduanya menunjukkan nilai signifikansi 
lebih dari 0,05, sehingga penyebaran data hasil belajar siswa di kelas eksprimen maupun 
kelas kontrol adalah normal. Oleh sebab data normal, maka dapat diasumsikan bahwa 
karakteristik sampel penelitian sudah  
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2. Uji Homogenitas  
 Uji ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah kelompok atau data yang diperoleh 
dalam penelitian, misalnya nilai tes siswa mempunyai varians yang sama atau homogen 
diantara data tersebut. Jika varians sama, dan ini yang harusnya terjadi, maka dikatakan ada 
homogenitas.  
 Uji homogenitas varian ini bisa menggunakan software SPSS yaitu analyze-
comparemean-aneway Anova dengan probabilitas untuk alfa = 5%. Data dikatakan homogen 
jika variansnya sama, dan hasil analisis menunjukkan probabilitas > 0,05. Berikut disajikan 
output analisis uji homogenitas posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan 
SPSS 16.00 pada tabel 4.24 sebagai berikut: 
 

Tabel 4.24 
Homogenitas Posttest Hasil Belajar 

 
 

 
Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,189. Nilai ini lebih dari 0,05, sehingga data 

dikatakan homogen. Itu artinya bahwa varian data nilai posttest siswa di kelas eksperimen dan 
kelas kontrol adalah sama.  
4.5  Uji Hipotesis  
4.5.1 Uji Hipotesis Pertama (Uji – u)  
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
H0 : Tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model  
  pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika  

menggunakan model Pembelajaran Konvensional dengan berceramah terhadap minat 
belajar siswa. 

H1 : Ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika 

menggunakan model Pembelajaran Konvensional dengan berceramah terhadap minat 
belajar siswa. 

 Jenis data yang akan diuji pada hipotesis pertama ini adalah data minat belajar siswa. 
Data minat belajar siswa ini merupakan data ordinal, sehingga statistik yang digunakan adalah 
statistic nonparametric, menggunakan rumus uji –U (Mann- Whitney U-Test). 
  Uji –U digunakan untuk melihat perbedaan dua rerata dari suatu data yang berupa data 
nominal atau ordinal. Selanjutnya hasil analisis inilah yang digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian.  
Kriteria Pengujian Hipotesis: 
H0 diterima jika signifikansi > 0,05 
H0 ditolak jika signifikansi < 0,05 
 Efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
NHT dan konvensional terhadap minat belajar siswa juga dianalisis dengan uji –u antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai signifikansi (2- tailed) pada output uji –u 
adalah sebesar 0,000. Seperti terlihat pada tabel 4.25 berikut ini:  

 
Tabel 4.25 

Output Uji- U 
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Tabel 4.25 di atas menunjukkan signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria 

pengujian hipotesis uji –u, H0 ditolak jika signifikansi < 0,05. Dab hasil output menunjukkan 
signifikansi (2-tailed) lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya ada perbedaan 
efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model Pembelajaran Konvensional 
dengan berceramah terhadap minat belajar siswa. Pembelajaran matematika menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih efektif terhadap minat belajar siswa 
dibandingkan dengan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
Pembelajaran Konvensional dengan berceramah. 
 
 Untuk membandingkan minat belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 
dan sesudah pembelajaran, maka dibuat kategori minat belajar siswa berdasarkan skor 
ideal, bilamana skor ideal maksimal adalah 4 dan minimal 1, dengan perhitungan jarak interval 
juga didasarkan pada skor ideal sebagai berikut:  

Jarak kelas interval =  

        =  

        =0,75 
Berdasarkan perhitungan jarak kelas interval berdasarkan skor ideal, maka disusun kategori 
minat belajar seperti tersaji pada tabel 4.26 sebagai berikut:  
 

Tabel 4.26 
Kategori Minat Belajar Siswa  

No. Interval Kategori 
 

1. >3,25 – 4,00 Sangat positif  
2. >2,50 – 3,25 Positif  
3. >1,75 – 2,50 Netral  
4.   1,00 – 1,75 Negatif 
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Skor rata-rata minat belajar siswa dihitung dengan bantuan Microsoft Exel 2007, dan hasilnya 

direkapitulasi pada tabel 4.27 berikut ini: 
Tabel 4.27 

 Rekapitulasi Rerata Minat Belajar Siswa Per Item 
                           
                   Kondisi             
Kelas  

 
Rerata Minat Belajar Siswa Per Item Pernyataan 

Sebelum Perlakuan  Sesudah Perlakuan  
Eksperimen  2,4567 (dibulatkan 2,46) 3,405 (dibulatkan 3,40) 
Kontrol  2,591667 (dibulatkan 2,59) 2,894444 (dibulatkan 2,89) 
 
 
 Tabel 4.27 menunjukkan perbandingan dua rerata minat belajar kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Melalui tabel 4.27 tersebut diatas, kita 
dapat mengetahui bahwa rerata skor minat belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol 
berbeda. Rerata skor minat di kelas eksperimen lebih tinggi daripada rerata skor minat di kelas 
kontrol, dengan nilai skor minat di kelas eksperimen adalah 3,4 sedangkan di kelas kontrol 
memiliki rata-rata skor minat 2,89. Pada kondisi sebelum diberi perlakuan, kelas eksperimen 
mencapai rerata skor minat 2,46 dan kelas kontrol  mencapai rerata skor minat 2,59.  
Berdasarkan tabel 4.35, maka disusun kategori minat belajar siswa pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol sebelum dan sesudah pembelajaran sebagaimana tersaji pada tabel 4.28 
berikut ini:  

Tabel 4.28 
Rekapitulasi Kategori Minat Belajar Siswa  

                      
           Kondisi 
Kelas 

Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 
Rerata Jumlah Skor 
Individu 

Kategori Rerata Jumlah 
Skor Individu 

Kategori 

Eksperimen 2,46 Netral  3,40 Sangat Positif 
Kontrol 2,59 Positif  2,89 Positif  

 
 Berdasarkan tabel 4.28, maka dapat dikategorikan minat belajar siswa di kelas 
eksperimen sebelum pembelajaran adalah netral, sedangkan setelah diberi perlakuan dengan 
penerapan model pembelajaran NHT meningkat menjadi sangat positif, dengan skor sebelum 
dan sesudah perlakuan 2,46 menjadi 3,4. Demikian juga halnya di kelas kontrol bahwa minat 
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belajar siswa sebelum pembelajaran konvensional dengan berceramah dapat dikategorikan 

positif dan masih berada pada kategori yang sama setelah diberi pembelajaran konvensional 
dengan berceramah. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar siswa di kelas kontrol secara 
konvensional dengan berceramah tidak meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan, 
namun hanya meningkatkan rerata skor minat belajar siswa dari 2,59 menjadi 2,89, dan 
keduanya masih berada pada kategori yang masih sama yaitu kategori minat belajar positif 
pada rentang >2,50 – 3,25. 
 Uraian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih efektif terhadap peningkatan 
minat belajar siswa dibandingkan model pembelajaran konvensional dengan berceramah.  
Efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran NHT berhasil 
meningkatkan derajat minat belajar siswa dari kategori netral menjadi sangat positif yang 
ditunjukkan pada table 4.28 di atas.  
 Berdasarkan pertimbangan inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT pada kelas V SD Salatiga 12 tahun pelajaran 2011/2012 
efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa.  
 
4.5.2 Uji Hipotesis Kedua (Uji – t) 
Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
H0 : Tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model  
  pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika  

menggunakan model Pembelajaran Konvensional dengan berceramah terhadap hasil 
belajar matematika siswa. 

H1 : Ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model Pembelajaran Konvensional dengan berceramah terhadap minat 
belajar matematika siswa. 



97 
 

 
 

 Jenis data yang akan diuji pada hipotesis kedua ini adalah data hasil belajar siswa. Data 

minat belajar siswa ini merupakan data rasio, sehingga statistik yang digunakan adalah 
statistic parametric, menggunakan rumus uji –T (Independent Samples T-Test). 
  Uji –T digunakan untuk melihat perbedaan dua rerata data yang berupa data interval 
atau rasio. Selanjutnya hasil analisis inilah yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.  
Kriteria Pengujian Hipotesis: 
Ho diterima jika signifikansi > 0,05 
Ho ditolak jika signifikansi < 0,05 
Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel: 
Ho diterima jika t hitung < t tabel 
Ho ditolak t hitung > t tabel 
Adapun kriteria pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.29 sebagai berikut:  

 
Tabel 4.29 

Kriteria Pengujian Hipotesis Uji- t 
Kriteria Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan signifikansi 
 

Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t 
tabel 

Ho diterima jika signifikansi >0,05 
Ho ditolak jika signifikansi  <0,05 
 

Ho diterima jika t hitung < t tabel 
Ho ditolak jika t hitung > t tabel 
 

 
 Setelah dilakukan analisis perbedaan dua rerata hasil belajar untuk menguji hipotesis 
penelitian ini, di bawah ini disajikan output hasil uji perbedaan dua rerata hasil belajar (uji – t) 
sesudah perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tabel 4.30 sebagai berikut:  
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Tabel 4.30 
Output Uji – t   

 
 Untuk melihat besarnya perbedaan hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol, 
maka disajikan tabel deskripsi perbedaan dua rerata antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol sebagaimana tersaji dalam tabel 4.31 sebagai berikut:  
 

Tabel 4.31 
Deskripsi Perbedaan Posttest Hasil Belajar  

 
 

  
 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum melakukan uji beda dua rerata posttest 
hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol telah dilakukan uji homogenitas posttes 
hasil belajar yang menghasilkan signifikansi data sebesar 0,189. Nilai ini lebih besar dari 0,05, 
sehingga dikatakan data posttest hasil belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 
homogen. Oleh karena data homogen, maka nilai signifikansi (2-tailed) yang digunakan adalah 
Equal Variances Assumed (diasumsikan kedua varian adalah sama), dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat keputusan yang diambil adalah 
bahwa Ho ditolak. Berdasarkan perbandingan t hitung dan t tabel, maka terlihat bahwa t hitung 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  Lower Upper 

Nilai 
Postte
st 

Equal 
variances 
assumed 

1.76
4 

.189 4.00
9 

64 .000 15.633 3.900 7.843 23.424 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  4.04
4 

63.48
3 

.000 15.633 3.866 7.910 23.357 
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pada output diatas sebesar 4,009. T tabel dicari dengan pengujian 2 sisi dengan derajat 

kebebasan (df) n-2 atau 66-2=64. Hasilnya diperoleh t tabel sebesar 1,998. Kriteria pengujian 
hipotesis berdasarkan perbandingan t hitung dan t tabel adalah jika t hitung > t tabel, maka Ho 
ditolak, artinya bahwa ada perbedaan antara rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol.  
 Berdasarkan tabel Group Statistic pada tabel 4.31, terlihat bahwa rata-rata nilai posttest 
di kelas eksperimen adalah 73,80 dan rata-rata nilai posttest di kelas kontrol adalah 58,17. 
Dari hasil analisis ini diketahui bahwa nilai rata-rata posttest di kelas eksperimen lebih tinggi 
daripada rata-rata nilai posttest di kelas kontrol, dengan selisih 73,80 – 58,17 = 15,63, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan model pembelajaran NHT 
terhadap hasil belajar, dalam penelitian ini adalah hasil belajar akademik pada mata pelajaran 
matematika pokok bahasan sifat-sifat bangun datar.   
 Hal ini seturut dengan pendapat yang dikemukakan oleh Isjoni pada Bab II sebelumnya 
bahwa Model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam 
memahami konsep-konsep yang sulit, termasuk konsep-konsep matematika yang sulit, 
sehingga dapat memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. 
Dengan demikian, penelitian ini telah membuktikan pendapat Isjoni tersebut. Selain Isjoni, 
Suryadi dalam Isjoni juga mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif efektif untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Penelitian dilakukan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT, dan terbukti meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan nilai-nilai 
akademis yang meningkat dari sebelumnya. Selain nilai akademis, siswa juga terlihat lebih 
aktif dan antusias dalam belajar, mereka lebih memahami materi dengan cara bertukar 
pendapat dalam kelompok. 
 Selain itu, jangkauan (range) peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen sebelum 
(pretest) dan sesudah perlakuan (posttest) dengan pembelajaran NHT juga lebih besar dari 
jangkauan peningkatan hasil belajar di kelas kontrol pada pretest dan posstest pembelajaran 
dengan berceramah.  Pada bagian analisis deskripsi data tahap awal seperti yang telah 
dibahas sebelumnya dapat kita ketahui bahwa nilai pretest hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen menunjukkan rata-rata sebesar 49,33, sedangkan setelah diberi perlakuan 
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dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT meningkat menjadi 73,80. Hasil 

belajar di kelas eksperimen ini meningkat sebesar 24,47. Sedangkan untuk kelas kontrol 
meningkat sebesar 11,4 dari hasil pretest 46,77 menjadi 58,17 dengan pembelajaran 
kovensional berceramah.  
 Merujuk pada pendapat Sugiyono (2011:79), pengaruh perlakuan adalah: 
(O2 – O1) – (O4 – O3), dimana: 
O1 merupakan nilai pretest hasil belajar siswa  di kelas eksperimen 
O2 merupakan nilai posstest hasil belajar siswa di kelas eksperimen 
O3 merupakan nilai pretest hasil belajar siswa di kelas kontrol 
O4 merupakan nilai posstest hasil belajar siswa di kelas kontrol 
  Sesuai dengan rumus tersebut, maka dapat dicari pengaruh penerapan model 
pembelajaran NHT terhadap hasil belajar sebagai berikut:  
(O2 – O1) – (O4 – O3) = (73,80 – 49,33) – (58,17 – 46,77) 
     =(24,47) – (11,4) = 13,07 
 
 Karena nilai (O2 – O1) – (O4 – O3) adalah positif, maka pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada kelas eksperimen lebih efektif 
terhadap hasil belajar, dibandingkan pembelajaran matematika pada kelas kontrol yang 
menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berceramah. Pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki efektivitas yang 
lebih tinggi untuk meningkatkan hasil belajar dibandingkan model pembelajaran konvensional 
dengan berceramah, sehingga efektivitas pembelajaran NHT dapat diandalkan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini seturut dengan pendapat Isjoni bahwa pembelajaran 
kooperatif (dalam hal ini model pembelajaran NHT) dapat memperbaiki prestasi siswa atau 
tugas-tugas akademis penting lainnya. Para pengembang model ini telah menunjukkan, 
model, struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar 
akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran 
kooperatif dapat memberi keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok 
atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik.  
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 Penelitian ini telah membuktikan pernyataan Isjoni dan Suryadi tentang efektivitas 

pembelajaran kooperatif terhadap nilai akademis siswa berupa hasil belajar. Penelitian ini 
sejalan dengan kajian relevan bahwa model pembelajaran NHT efektif untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa. 
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 
4.6.1  Pembahasan Hipotesis Pertama 
 Hipotesa pertama penelitian ini adalah: ada perbedaan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran konvensional dengan berceramah 
terhadap minat belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat dilihat bahwa 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara efektivitas matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap minat belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan 
dengan nilai signifikansi (2-tailes) pada uji-u sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini < 0,05. Nilai 
signifikansi tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang positif dan signifikan variabel 
perlakuan dan variabel pengaruh yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan 
penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang positif dan signifikan antara 
efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
dan dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pemelajaran konvensional 
dengan berceramah terhadap minat belajar siswa.  
 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dina Suprihati, tentang 
penggunaan metode pembelajaran tertentu, yakni metode pembelajaran eksperimen terhadap 
minat belajar siswa, meskipun penelitian yang dilakukan oleh Dhina Suprihati ini berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, 
variabel perlakuan, dan objek penelitian (mata pelajaran) yang diteliti. Persamaannya antara 
penelitian yang dilakukan oleh Dhina Suprihati dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini 
adalah pada variabel pengaruh, yaitu minat belajar siswa.  
 Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan kajian teori Djaali bahwa minat tidak 
dibawa sejak lahir, melain diperoleh kemudian. Pendapat Djaali ini mengisyaratkan bahwa 
minat belajar merupakan hasil dari pengalaman belajar. Minat belajar siswa dalam penelitian 



102 
 

 
 

ini timbul sebagai akibat dari partisipasi, pengalaman, dan kebiasaan pada waktu belajar. Jika 

dikaitkan dengan model pembelajaran NHT yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 
dikatakan bahwa minat timbul dari efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas V, khususnya pada mata pelajaran 
matematika.  
 Temuan ini memberi isyarat bahwa efektivitas pembelajaran matematika dapat 
ditingkatkan dengan mempertimbangkan berbagai variasi model pembelajaran sebagai 
alternatif untuk menumbuhkan minat belajar matematika siswa. Karena dengan menggunakan 
berbagai model pembelajaran dalam suatu pembelajaran di kelas, akan mengurangi efek 
jenuh siswa terhadap pembelajaran yang satu arah dengan berceramah, sehingga siswa akan 
merasa bahwa suatu pembelajaran lebih mengalir, menyenangkan, dengan variasi model 
pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, sehingga siswa akan lebih memiliki perhatian 
terhadap suatu pembelajaran dan pada akhirnya tumbuh minat belajar dalam diri siswa.  
4.6.2  Pembahasan Hipotesis Kedua 
 Masalah kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 
efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional 
dengan berceramah terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan masalah tersebut, maka 
hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : ”Ada perbedaan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 
bercermah terhadap hasil belajar matematika siswa”. Berdasarkan hasil analisis data hasil 
belajar siswa, dapat diketahui bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan bercermah terhadap 
hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi (2-tailed) 
pada uji hipotesis dua sampel independen t- test sebesar 0,000. Menurut Priyatno (2010:37), 
jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan rerata dua sampel independen 
yang diperbandingkan. Berdasarkan pendapat Priyatno tersebut, dikaitkan dengan penelitian 
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ini, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap 
hasil belajar matematika siswa. Ternyata pembelajaran dengan model pembelajaran NHT 
lebih efektif terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran model 
konvensional dengan berceramah. Hal ini mendukung kajian teori berdasarkan pendapat Isjoni 
(2009:39), seperti yang sudah dipaparkan pada bab II, bahwa pembelajaran kooperatif model 
pembelajaran kooperatif, dan struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai 
siswa dapa belajar akademik.  
 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Intan Putri Utami, Elvera 
Dwi Wijayanti, dan Efi Andriyani mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar siswa, namun penelitian ini peneliti lebih menyoroti 
efektivitas penggunaan model pembelajaran NHT dari pada pengaruh model pembelajaran 
NHT terhadap variabel hasil belajar berdasarkan asumsi bahwa setiap tindakan pembelajaran 
memiliki pengaruh, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, peneliti lebih menyoroti 
efektivitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Berbicara mengenai efektivitas adalah 
berbicara mengenai suatu pengaruh yang positif dan signifikan suatu tundakan/ pembelajaran 
menggunakan suatu model/ metode, dan sebagainya terhadap variabel pengaruh yang 
hendak diteliti dalam suatu penelitian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


