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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain 

“pos-test group design”, yakni menempatkan subyek penelitian ke dalam dua 

kelompok (kelas) yang dibedakan, yaitu kelompok eksperimen atau yang 

memperoleh perlakuan dengan model pembelajaran contextual teaching and 

learning (CTL) dengan pemanfaatan alat peraga dan kelompok kontrol yang 

tidak memperoleh perlakuan.  

1. Diskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen dilaksanakan 

sebanyak 3 kali pertemuan (6 jam pelajaran) untuk menyelesaikan materi 

volume bangun ruang sisi lengkung dan satu kali pertemuan untuk 

evaluasi guna memperoleh nilai tes hasil belajar peserta didik pada 

materi pokok volume bangun ruang sisi lengkung. Adapun pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran CTL dengan pemanfaatan alat 

peraga ditunjukkan dengan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) 

seperti pada lampiran 17, 21 an 25. Sedangkan pembelajaran pada 

kelompok kontrol dilaksanakan seperti biasanya. 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen peserta didik terlihat 

aktif, kreatif dan senang mengikuti proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran sangat bermakna bagi mereka. Akan tetapi pembelajaran 

di kelas kontrol merupakan pembelajaran satu arah sehingga peserta 

didik cenderung pasif, tidak ada motivasi, dan jenuh. Hal ini kemudian 

mengakibatkan pembelajaran tidak bermakna bagi diri mereka. 

2. Diskripsi Hasil Belajar 

Setelah pembelajaran dilaksanakan pada kedua kelompok dengan 

treatment yang berbeda, diperoleh data-data akhir penelitian untuk 

dianalisa. Diantaranya lembar kerja kelompok, lembar kerja individu, 

dan hasil belajar peserta didik yang ditunjukkan dengan nilai tes akhir 
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pada materi pokok bangun ruang sisi lngkung. Adapun data nilai tes 

hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel  berikut. 

Tabel 4 

Data nilai hasil belajar kelompok eskperimen 

No Student Code NAMA Nilai 

1 E-001 Agus Nadhif 60 

2 E-002 Ahmad Muthohar 70 

3 E-003 Ida Susanti 80 

4 E-004 Ismaiyah 60 

5 E-005 Jumrotun 95 

6 E-006 Kholifatul Khasanah 65 

7 E-007 Malkundi 65 

8 E-008 M. Abdul Wahab 80 

9 E-009 M. Adib Santoso 70 

10 E-010 M. Musa 70 

11 E-011 M. Mahbub Sidiq. M 70 

12 E-012 M. Sutiyono 60 

13 E-013 M. Shobirin 70 

14 E-014 M. Sutrisno 70 

15 E-015 M. Zaenudin 50 

16 E-016 Novita Nur Cahyati 70 

17 E-017 Nur Afifah 90 

18 E-018 Nur Kholis 50 

19 E-019 Siti Alimah 60 
20 E-020 Siti Kholifah 65 

21 E-021 Siti Maemunah 95 

22 E-022 Siti Mualifah 75 

23 E-023 Siti Nila Sa'adah 90 

24 E-024 Sri Wulandari 75 

25 E-025 Sulastri 70 

26 E-026 Syafaatun Nikmah 80 

27 E-027 Umar Faruq 75 

28 E-028 Vandi Saputra 70 

29 E-029 Yoshua Gabriel Kabes 70 

30 E-030 Yuliana Ayu Lestari 65 

31 E-031 Zuli Indrasari 60 

32 E-032 M. Khotib 70 
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Tabel 5 

Data nilai hasil belajar kelompok kontrol 

No Student Code NAMA Nilai 

1 C-001 Agung Setyo budi 55 

2 C-002 Asakiyah 65 

3 C-003 Dwi Jayanti 70 

4 C-004 Eka Budiarti 50 

5 C-005 fathurrohman 60 

6 C-006 Fiki Ola Nanda 75 

7 C-007 Ida Syafatur Rohmah 70 

8 C-008 Imam Mustaqim 65 

9 C-009 Juriyati 65 

10 C-010 Karminah 55 

11 C-011 Khoirul Anam 70 

12 C-012 Khomsatun 60 

13 C-013 Khuswatun Khasanah 65 

14 C-014 Kumala Sukma 50 

15 C-015 Lidiawati 70 

16 C-016 M. Aris Munandar 55 

17 C-017 M. khoirul Umam 55 

18 C-018 M. Mustofa 60 

19 C-019 M. Nur Rofiq 50 

20 C-020 Muhsinin 55 

21 C-021 Nur Azizah 75 

22 C-022 Nur Kholid 50 

23 C-023 Nur Roisatun 55 

24 C-024 Sabar Prasetiyo 75 

25 C-025 Sarah Novita 65 

26 C-026 Siti Afidatul Fitroh 65 

27 C-027 Suparti 55 

28 C-028 Sutanto Dwi Nugroho 60 

29 C-029 Teguh widiarso 50 

30 C-030 Vivin Maylinda 65 

31 C-031 Wahyu Dewi Ratnasari 65 

32 C-032 Ikhsan 60 
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3. Analisis Data 

a. Analisis prasyarat 

Analisis awal dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bahwa kedua kelompok berangkat dari titik tolak yang 

sama. Apabila hal ini dipenuhi langkah selanjutnya adalah memberi 

treatment (perlakuan) tertentu yaitu pada pembelajaran kelompok 

eksperimen diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

contextual teaching and learning dengan pemanfaatan alat peraga 

pada materi pokok volume bangun ruang sisi lengkung kelas IX 

semester gasal tahun pelajaran 2009/2010, sedangkan kelompok 

kontrol diberi perlakuan (treatment) seperti keadaan biasanya.  

Adapun analisis awal yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil perhitungan normalitas nilai ulangan 

kelas IX SMP Nusa Bangsa dengan menggunakan uji chi kuadrat 

diperoleh untuk kelas IXA 4.1860χ
2 =  pada lampiran 32,  kelas 

IXB 4.3768χ
2 =  pada lampiran 33, dan kelas IXC 10.3122χ

2 =  

pada lampiran 34. Dengan taraf signifikan 5% dari tabel chi 

kuadrat diperoleh 11.07χ tabel
2 =  ternyata tabel

2
hitung

2
χχ <  sehingga 

dapat disumpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

 

2) Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 35 diperoleh 

harga 70.30603147χ hitung
2 = . harga tersebut dikonsultasikan ke 

tabel distribusi chi kuadrat dengan dk = 3-1 =2 dan taraf signifikan 

5% didapat tabel
2χ  =5.99. Dengan demikian tabel

2
data

2 χχ < , 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut 

adalah homogen. 
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b. Analisis Akhir 

1) Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil perhitungan normalitas dengan 

menggunakan uji chi kuadrat diperoleh kelompok eksperimen 

3.0081χ
2 =  pada lampiran 38 dan kelompok kontrol 5.1357χ

2 =  

pada lampiran 39. Dengan taraf signifikan 5% dari tabel  chi 

kuadrat diperoleh 11.07χ
2

tabel =  ternyata 2
tabel

2
hitung χχ <  sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

 

2) Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 41 diperoleh 

harga 3.666149χ hitung
2 = . harga tersebut dikonsultasikan ke tabel 

distribusi chi kuadrat dengan dk = 2-1 =1 dan taraf signifikan 5% 

didapat tabel
2χ  = 3.84. Dengan demikian tabel

2
data

2 χχ < , sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki varians yang 

sama. Selanjutnya pengujian hipotesis dapat dilakukan 

 

3) Pengujian Hipotesis 

Dari analisis prasyarat dapat disimpulkan bahwa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai awal 

yang relatif sama. Selanjutnya kelompok eksperimen diberi 

perlakuan tertentu dengan menggunakan metode pembelajaran 

contextual teaching and learning (CTL) dengan pemanfaatan alat 

peraga pada materi pokok bangun ruang sisi lengkung, sedangkan 

kelompok kontrol diberi treatment seperti keadaan biasanya. 

Untuk mengetahui adanya perbedan kedua kelompok 

tersebut serta maka menggunakan analisis uji-t. Berdasarkan 

perhitungan yang telah diperoleh dalam penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai kelompok eksperimen diperoleh 

70.78131 =X  sedangkan 61.252 =X  dan standar deviasi 
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gabungan 9.5929=S . Setelah perhitungan akhir dengan uji-t 

diperoleh 3.974t hitung = . Kemudian dikonsultasikan ke table 

distribusi t dengan dk = 32 + 32 – 2 = 62 dan taraf signifikan 5% 

diperoleh 1.67=tabelt .  

Dengan demikian tabelhitung tt >  maka hipotesis Ho ditolak, 

sehingga ada perbedaan antara hasil belajar peserta didik yang 

mendapat pembelajaran CTL dengan pemanfaatan alat peraga pada 

materi pokok bangun ruang sisi lengkung dengan hasil belajar 

peserta didik yang tidak mendapat pembelajaran CTL dengan 

pemanfaatan alat peraga. Dengan demikian hasil belajar kelompok 

eksperimen lebih baik dan meningkat dari pada kelompok kontrol. 

Perhitungan selengkapnya pada lampiran 40. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Skor Kemampuan Awal (Nilai Awal) 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dan uji homogenitas pada 

nilai awal, dari kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah berdistribusi normal dan homogen. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa kondisi kemampuan awal peserta didik sebelum dikenai 

treatment adalah setara atau sama. 

2. Skor Kemampuan Akhir (Nilai Akhir) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh 3.974=hitungt  

sedangkan 1.67=tabelt , hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan model contextual teching and learning (CTL) dengan 

pemanfaatan alat peraga lebih baik dari pada pembelajaran dengan 

menggunakan model konvensional. Selain itu dapat dilihat nilai rata-rata 

kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada nilai rata-rata kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen mempunyai nilai rata-rata 70.78131 =X , 

sedangakan kelompok kontrol mempunyai nilai rata-rata 61.252 =X . Dari 
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data awal nilai rata-rata kelompok eksperimen 59.515631 =X , Sehingga 

rata-rata kelompok kesperimen ada peningkatan.   

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika peserta didik yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

CTL dengan pemanfaatan alat peraga lebih baik dari pada hasil belajar 

peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional pada materi 

pokok bangun ruang sisi lengkung kelas IX SMP Nusa Bangsa Mranggen 

Demak tahun pelajaran 2009/2010.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitaan ini telah dilakukan secara optimal, namun 

peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari adanya 

kekurangan-kekurangan. Hal itu disebabkan karena adanya kerterbatasan 

dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Keterbatasan Kemampuan 

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari pengetahuan, dengan 

demikian peneliti menyadari keterbatasan kemampuan khususunya dalam 

pengetahuan untuk membuat karya ilmiah. Tetapi peniliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian sesuai dengan 

kemampuan keilmuan serta bimbingan dari dosen pembimbing. 

2. Keterbatasan Materi dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan hanya sebatas materi bangun ruang sisi 

lengkung kelas IX sementer ganjil di SMP Nusa Bangsa Mranggen 

Demak. Apabila dilakukan pada materi dan tempat yang berbeda 

kemungkinan hasilnya tidak sama. 

3. Keterbatasan Biaya 

Hal terpenting yang menjaadi faktor penunjang dalam sebuah 

penenlitian adalah biaya, sehingga peneliti menyadari bahwa dengan biaya 

yang dikeluarkan yang dapat peneliti sajikan walaupun penelitian ini sudah 

layak, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, hal itu semata-mata 

adalah karena keterbatasan biaya dalam melakukan penelitian.  


