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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Sampel Penelitian 

Sampel yang diambil adalah 2 kelas yaitu kelas VIIA dan VIIB yang masing-masing 

kelas terdiri dari 23 siswa. Kelas VIIB ditetapkan sebagai kelas eksperimen yang diberikan 

perlakuan (treatment) pembelajaran dengan menggunakan Kolaborasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dan Kancing 

Gemerincing, sedangkan kelas VIIA ditetapkan sebagai kelas kontrol dimana dalam proses 

pembelajarannya hanya menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT saja 

tanpa menggunakan Model Pembelajaran Kancing Gemerincing. 

B. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Awal Sebelum Diberi Perlakuan 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis hasil belajar menggunakan data tes tengah semester II (pretest). Hasil 

analisis deskriptif pretest dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Statistika Nilai Pretest 

KELAS N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

EKSPERIMEN 23 71,65 14,807 42 97 

KONTROL 23 73,26 10,208 50 90 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah sampel pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yaitu siswa kelas VIIB dan VIIA adalah 23 siswa. Nilai rata-rata 

untuk siswa pada kelompok kontrol 73,26 lebih tinggi dibandingkan siswa pada 

kelompok eksperimen yang hanya memiliki rata-rata 71,65. Adapun nilai 

maksimum untuk kelompok kontrol yaitu 90 lebih rendah dibandingkan nilai 

maksimum kelompok eksperimen yang bisa mencapai 97. Namun, untuk nilai 

minimum kelompok kontrol (50) lebih tinggi dibandingkan kelompok eksperimen 

yang hanya memiliki nilai 42. Selain itu, standar deviasi dari kelompok eksperimen 

14,807 lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yaitu 10,208. Hal ini berarti 

keberagaman nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai kelompok 

kontrol. 

Hasil belajar matematika siswa dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengkategorian hasil belajar matematika siswa 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Kategori Nilai Pretest 

No Interval Kategori 
Eksperimen Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 78 < HB ≤ 97 Tinggi 8 34,78 7 30,43 

2 60 < HB ≤ 78 Sedang 10 43,48 14 60,87 

3 42 ≤ HB ≤ 60 rendah 5 21,74 2 8,70 

Berdasarkan kategori nilai pretest pada Tabel 4.2, sebagian besar siswa baik pada 

kelompok eksperimen (43,48%) maupun kelompok kontrol (60,87%) masuk dalam 

kategori sedang. Meskipun demikian, persentase siswa kelompok eksperimen yang 

masuk kategori tinggi (34,78%) lebih tinggi dibandingkan persentase siswa kelompok 

kontrol yang hanya mencapai 30,43%. 

b. Analisis Inferensial 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data dari kedua 

kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas 

untuk data kemampuan awal siswa dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Nilai Pretest 

Kelas 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig 

Eksperimen .965 23 .562 

Kontrol .926 23 .089 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh bahwa uji normalitas untuk data 

kemampuan awal siswa pada kelompok eksperimen menghasilkan taraf 

signifikansi 0,562 dan pada kelompok kontrol menghasilkan taraf signifikansi 

0,089. Kedua kelompok sampel memiliki taraf signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini 

berarti nilai pretest pada setiap kelompok sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas dan Uji Rerata Nilai Pretest 

Hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa data dari kedua kelompok sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis uji yang 

digunakan adalah analisis statistik parametrik. Nilai pretest diuji menggunakan uji 

independent sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan 

siswa kedua kelas. Hasil uji independent sample t-test dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Rerata Nilai Pretest 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

3.054 .088 .325 44 .747 1.217 3.748 -6.336 8.771 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.325 39.022 .747 1.217 3.748 -6.363 8.798 

Uji homogenitas menggunakan uji Levene’s menghasilkan nilai signifikansi 

0,088 lebih dari 0,05. Hal ini berarti data berasal dari populasi yang memiliki 

variansi sama (homogen). Oleh karena itu, uji independent sample t-test yang 

digunakan adalah uji independent sample t-test jenis equal variances assumed. Uji 

tersebut menghasilkan nilai signifikansi 0,747 lebih dari 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa kondisi awal nilai hasil belajar kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dalam kondisi seimbang. 

2. Kondisi Akhir Setelah Diberi Perlakuan 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis hasil belajar akhir menggunakan data hasil posttest. Hasil analisis 

deskriptif posttest dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Deskriptif Statistika Nilai Posttest 

KELAS N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

EKSPERIMEN 23 83.35 12.127 60 100 

KONTROL 23 70.22 13.280 43 88 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 23 siswa pada kelompok eksperimen 

83,35 lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yang hanya memiliki rata-rata 

70,22. Selain itu, nilai maksimum (100) dan nilai minimum (60) untuk kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai maksimum (88) dan nilai minimum (43) 

kelompok kontrol. Namun, untuk standar deviasi kelompok eksperimen 12,127 lebih 
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rendah dibandingkan kelompok kontrol yaitu 13,280. Hal ini berarti keberagaman nilai 

kelompok kontrol lebih tinggi dibandingkan kelompok eksperimen. 

Hasil belajar matematika siswa dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah. Hasil pengkategorian hasil belajar matematika siswa dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Kategori Nilai Posttest 

No Interval Kategori 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah 

siswa 
% 

Jumlah 

siswa 
% 

1 81 < HB ≤ 100 Tinggi 14 60,87 7 30,43 

2 61 < HB ≤ 81 Sedang 7 30,43 10 43,48 

3 43 ≤ HB ≤ 61 rendah 2 8,70 6 26,09 

Berdasarkan kategori nilai posttest pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kelas 

eksperimen sebagian besar siswa masuk dalam kategori tinggi (60,87%), sedangkan 

siswa kelas kontrol yang masuk dalam kategori tinggi hanya (30,43%). Adapun kelas 

kontrol sebagian besar siswa masuk dalam kategori sedang (43,48%). Selain itu, 

persentase siswa kelas eksperimen yang masuk kategori rendah (8,70%) jauh lebih 

rendah dibandingkan persentase siswa kelas kontrol yang masuk dalam kategori rendah 

(26,09%). 

b. Analisis Inferensial 

1) Uji Normalitas 

Nilai posttest juga perlu diuji normalitas untuk menentukan jenis uji beda 

rerata yang akan digunakan. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Uji Normalitas Nilai Posttest 

Kelas 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig 

Eksperimen .923 23 .079 

Kontrol .940 23 .182 

Uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi untuk kelas eksperimen 

sebesar 0,079 dan kelas kontrol sebesar 0,182. Keduanya lebih dari 0,05. Hal ini 

berarti nilai posttest setiap kelas masing-masing berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas dan Uji Rerata Nilai Posttest 

Hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena hasil tersebut, maka nilai posttest 

dapat diuji menggunakan uji independent sample t-test untuk mengetahui apakah 
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ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

atau kelas kontrol. Hasil uji independent sample t-test dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Rerata Nilai Posttest 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

.696 .408 -3.502 44 .001 -13.130 3.750 -20.688 -5.573 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-3.502 43.642 .001 -13.130 3.750 -20.690 -5.571 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa uji homogenitas menghasilkan nilai signifikan 

sebesar 0,408 lebih dari 0,05 yang berarti data berasal dari populasi yang memiliki 

variansi sama (homogen). Oleh karena itu, uji Independent sample t-test yang 

digunakan adalah uji independent sample t-test jenis equal variances assumed. Uji 

ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan 

antara kedua kelompok sampel dan karena rata-rata kelas eksperimen (83,35) lebih 

tinggi dibendingkan kelas kontrol (70,22), dengan kata lain, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

kancing gemerincing terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Kristen 2 Salatiga. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga. Terdapat dua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam penelitian ini. Kelas eksperimen adalah kelas 

VIIB yang mendapatkan perlakuan dengan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Sedangkan kelas kontrol yaitu kelas VIIA dimana dalam proses pembelajarannya 

tidak diberikan perlakuan yang sama dengan kelas eksperimen. Proses pembelajaran untuk 



 

29 
 

kelas kontrol hanya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT saja tanpa 

menggunakan model pembelajaran Kancing Gemerincing. Penelitian ini terlaksana apabila 

kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. 

Berdasarkan uji beda rerata terhadap nilai pretest dengan uji Independent sample t-

test yang menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,747 (lebih dari 0,05), maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi awal hasil belajar matematika siswa antara kedua kelas 

seimbang. Tindakan yang dilakukan berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran terdiri 

dari 6 kali pertemuan untuk proses penerapan model dan 1 kali pertemuan untuk proses 

test akhir, dimana setiap pertemuan berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) 

untuk masing-masing kelas. 

Hasil analisis data posttest dengan uji Independent sample t-test tipe equal variances 

assumed menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (kurang dari 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara 

kedua kelompok sampel dan karena rata-rata kelas eksperimen (83,35) lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol (70,22). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga. 

Tahapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan Kancing 

Gemerincing yang dilaksanakan oleh guru dimulai dengan pembagian kelompok secara 

heterogen dan pembagian kancing untuk setiap anggota kelompok. Tahap pertama yaitu 

presentasi kelas dimana guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cara diskusi dan 

tanya jawab. Pada tahap ini, guru mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menanggapi 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Setiap kali siswa menjawab atau mengeluarkan 

pendapat, siswa tersebut harus memasukkan satu kancing ke dalam gelas yang telah 

disediakan. Jika kancing yang dimiliki siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai 

semua rekannya menghabiskan kancingnya masing-masing. Tahap kedua yaitu tim, semua 

anggota kelompok berdiskusi memahami materi dan mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru. Pada tahap ini juga menggunakan kancing, prosedur penggunaan kancing sama 

seperti pada tahap presentasi kelas. Hal ini dapat meminimalkan dominasi siswa tersebut 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan kancing tidak terjadi pada kelompok kontrol, 

dimana siswa secara bebas menjawab soal yang sudah disiapkan. Hanya sebagian siswa 

yang aktif dalam mengerjakan soal tersebut, sedangkan anggota kelompok lainnya hanya 

mengandalkan siswa yang aktif. 

Tahap ketiga yaitu tahap game, dimana perwakilan anggota kelompok menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk mendapatkan poin kelompok. Pada 
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tahap turnamen, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dikelompokkan secara 

homogen. Pada tahap ini setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari kelompoknya 

dan masing-masing anggota kelompok akan bertanding memperebutkan poin yang akan 

dibawa kepada kelompoknya. Pemberian penghargaan kelompok diberikan kepada setiap 

kelompok yang memiliki poin tertinggi. 

Siswa pada kelas eksperimen tampak lebih siap dalam mengikuti tahap turnamen 

dibandingkan siswa pada kelas kontrol. Hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok pada 

kelas eksperiman terbiasa dituntut aktif dengan adanya kancing, tidak demikian dengan 

siswa pada kelas kontrol. Beberapa siswa terbiasa mengandalkan teman sekelompoknya 

yang pintar dan aktif sehingga ketika harus berjuang sendiri di tahap turnamen, siswa-

siswa tersebut tidak bisa optimal dalam bersaing secara individu dengan teman-teman 

lainnya. 

Meskipun materi dan latihan soal yang digunakan kedua kelompok sampel sama, 

namun pada kelas eksperimen siswa dituntut untuk aktif dalam diskusi kelompok karena 

adanya peluang yang sama kepada setiap siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan, sehingga setiap siswa dituntut untuk memahami penyelesaian soal. 


