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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP PTI  Palembang, tahun ajaran 

2014/2015 pada semester genap sekitar pertengahan April sebanyak 5 (lima) kali 

pertemuan. Sampel yang diambil sebanyak dua kelas setelah dilakukan 

pengambilan secara Random Claster Sampling, yaiu kelas VIII a sebagai kelas 

eksperimen dan VIII b sebagai kelas kontrol. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kontrol 

kegiatan pembelajaran pada kelas control dilakukan oleh guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP PTI Palembang, sedangkan kelas eksperimen 

dilakukan oleh peneliti. Penelitian dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan 

selama 80 menit setiap pertemuan dengan jadwal sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Jawal kegiatan penelitian kelas eksperimen 
 
 

Pertemuan 
 ke 

Hari / 
Tnggal Kegiatan Pembelajaran 

1 
Sabtu, 11 

April 2015 

Siswa diberikan pengulangan materi yang telah dipelajari 
sebelumnya dan diberikan beberapa soal dan 
pembahasnya, kemudian diberikan soal pretest. 

2 
Kamis, 16 
April 2015 

Siswa diberikan materi dasar garis singgung persekutuan 
dua lingkaran dan menemukan rumus dan menghitung 
garis singgung lingkaran, Kegiatan dilakukan sesuai  
dengan RPP. 

3 Sabtu, 18 Siswa mengulang menghitung garis singgung dan 
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April 2015 diberikan materi melukis garis singgung persekutuan dua 
lingkarn. 

4 
Senin 20 

April 2015 

Siswa diberikan gambar benda yang berkaitan dengan 
materi garis singgung persekutuan pada dua lingkaran, dan 
melakukan kegiatan terhadap benda, yaitu berupa mebuat 
skesta, melukis garis singgung lingkaran dan 
menghitungnya. 

5 
Kamis, 23 
April 2015 

Siswa melakukan post-test. 

 

 

Tabel 5. Jawal kegiatan penelitian kelas control 

Pertemuan 
ke 

Hari / 
Tanggal Kegiatan Pembelajaran 

1 
Sabtu, 11 
April 2015 

Siswa diberikan pengulangan materi yang telah dipelajari 
sebelumnya, diberikan beberapa soal dan pembahasnya, 
kemudian diberikan soal pretest. 

2 15, 18 dan 20 
april 2015 

Pada pertemuan ke 2, 3 dan 4, kegiatan pembelajaran 
dilakukan seperti biasa dengan metode konvensional yang 
dilakukan oleh guru mata pelajan matematika kelas VIII 
SMP PTI Palembang. 

3 

4 

5 
Kamis,  23 
April 2015 

Siswa melakukan post-test. 

 

 
3. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembeljaran  kelas eksperimen dalam penelitian ini dilaksanakan 

sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun  pada BAB II, dengan 

tahapan setiap pertemuan sebagai berikut. 

a. Pertemuan ke 1 

Pada pertemuan pertama siswa diberikan apersepsi berupa pengulangan 

materi yang  telah dipelajari sebelumnya yaitu bangun datar, phytagoras, dan 

lingkaran. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pretest. 
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Pada pertemuan pertama tidak ada kendala dalam pelaksaana penelitian. 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengulang materi yeng telah dipelajari 

sebelumnya dan mengerjakan soal pretest. 

b. Pertemuan ke 2 

Eksplorasi: Siwa diberikan materi dasar garis singgung persekutuan dua 

lingkaran dan cara menemukan rumus garis singgung persekutuan 

dalam dan luar lingaran secara bersama sesuai instruksi dari guru.  

Elaborasi: Selanjutnya siswa diberikan cara penggunaan rumus garis 

singgung lingkaran kemudian diberikan beberapa contoh soal dan 

pembahasannya. 

Konfirmasi: Siswa mengerjakan latihan kemudian di bahas dan didiskusikan 

secara bersama. 

Pada pertemuan ini proses pembelajaran dengan konstruktivisme dimulai. 

Pada pertemun ini dilaksanakan subbab pada materi garis singgung persekutuan 

dua lingkaran, yaitu Menemukan Rumus Garis Singgung Persekutuan Dua 

Lingkaran. Kendala yang dihadapi pada tehapan ini masih banyak siswa yang 

belum mengerti dalam pengoperasian rumus teorema phytagoras, sehingga 

terkendala dalam pengoperasian rumus menghitung garis singgung lingkaran. 

Pada tahapan pembelajaran konstruktivisme pancapaian pada pertemuan ini 

yaitu point (3) memperkenalkan kegiatan yang layak dan point (4) anjurkan siswa 

saling berinteraksi. 
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Gambar  13. Penjelasn materi dasar garis singgung Lingkaran 

c. Pertemuan ke 3 

Eksplorasi: Memberikan penyampaian berupa penjelasan pengertian garis 

singgung pada dua lingkaran dan mengarahkan siswa untuk 

mempersiapkan alat-alat yang akan di gunakan untuk melukis garis 

singgung. 

Elaborasi: Memberikan intruksi serta tahapan-tahapan pada siswa dalam 

melukis garis singgung persekutuan dalam dan luar  lingkaran. 

Membantu mengawasi dan meluruskan pekerjaan siswa dalam serta 

memberikn contoh soal dan memberikan kesempatan siswa melukis 

sendiri. 

Konfirmasi: Membahas pertanyaan siswa dengan mendiskusikannya bersama-

sama. 
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Pada pertemuan ini dilaksanakan subbab materi  yaitu Melukis Garis 

Singgung Persekutuan Luar dan Persekutuan Dalam Pada Dua Lingkaran. Ada 

beberapa kendala yang dihadapi pada pertemuan ini yaitu kesulitan siswa dalam 

penggunaan jangka, keulitan siswa untuk menentukan garis singgung persekutuan 

dalam dan persekutuan luar serta kurangnya antusias siswa untuk melukis garis 

singgung. 

Tahapan pencapaian dalam langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme 

yaitu point (3) memperkenalkan kegiatan yang layak, (4) anjurkan siswa saing 

berinteraksi, (7) perkenaklan ulang kegiatan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  siswa saat melukis garis singgung lingkaran 
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Gambar 15 dan 16. Hasil kerja siswa melukis garis singgung lingkaran 

d. Pertemuan ke 4 

Eksplorasi: Guru membagikan lembar kerja yang berisi gambar-gambar benda 

nyata yang berkaitan dengan garis singgung pada dua lingkaran. 

Mengarahkan siswa untuk membuat sketsa dari gambar yang 

diberikan sehingga membentuk garis singgung persekutuan dalam 

dan luar lingkaran. 

 Mengarahkan siswa untuk mengukur dan menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran. 

Elaborasi: Memberikkan kesempatan siswa untuk memberikan pendapat 

tentang cara mengukur dan menghitun  garis singgung. 

Konfirmasi: Memberikan beberapa contoh soal untuk di kerjakan oleh siswa dan 

Membahas soal bersama dengan siswa 

 Pada pertemuan ke empat ini kendala yang dihadapi hampir sama dengan 

kendala pada pertemuan sebelumnya. kegiatan pembelajaran konstriktivisme pada 
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pertemuan ini yaitu poin (1) gambar-gambar benda yang berkaitan dengan materi 

garis singgung, (2) melakukan perbuatan terhdap benda sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak, (4) anjurkan siswa saling berinteraksi, (5) anjurkan siswa 

berpikir dengan cara sendiri dan (7) pengulangan kegiatan yang sama. 

 

Gambar  17. Saat membagikan lebar kerja 

e. Pertemuan ke 5 

Pada pertemuan terakhir siswa diberikan sola post test, hasil dari posttest 

inilah nanti yang akan menjadi data utama dalam penelitian ini. 

 

4. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini diambil dari hasil pretest dan post-test yang akan 

di analisis dengan menggunakan analisis data berupa uji homogenitas, uji 

normalitas  dan dan uji hipotesis. 
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a. Distribusi Frekuensi Skor Hasil Tes Kelas  Kelas Eksperimen 

dan kontrol 

Diketahui :  

N1  = 32;      n2 = 30;  

J1   = 85 - 50= 25;   J2 = 80 - 55 = 25 

Banyaknya kelas interval (k) : 

Kkontrol = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 30 

= 1 + 3,3 (1,477) 

= 1 + 4,87 

= 5, 87 ~ 6   

Panjang kelas/interval (c) : 

C1 = 
   = 

    = 4,16 ~ 5   C2 = 
   = 

    = 4,16 ~ 5 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

Nilai Turus Frekuensi 

85-89 III 3 

80-84 IIII 6 

75-79 IIII II 7 

70-74 IIII III 8 

65-69 IIII 5 

60-64 IIII 3 

N=32 

Keksperimen = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 32 

= 1 + 3,3 (1,477) 

= 1 + 4,87 

= 5, 87 ~ 6   
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Tabel 7  Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

b. Uji Normaalitas 

Table 8 distribusi frekuensi kelas eksperimen 

 

 

 

 

Nilai Turus Frekuensi 

80-84 II 2 

75-79 IIII 4 

70-74 IIII I 6 

65-69 IIII III 8 

60-64 IIII I 6 

55-59 IIII 4 

N=30 

Nilai f x f x x2 f.x2 

85-89 3 87 261 7.569 22.707 

80-84 6 82 492 6.724 40.344 

75-79 7 77 539 5.929 41.503 

70-74 8 72 576 5.184 41.472 

65-69 5 67 335 4.489 22.445 

60-64 3 62 186 3.844 11.532 

∑ 32 447 2.389 33.739 180.003 
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Table 9 Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol 

 

Rata-rata kelas eksperimen (x1) dan kelas control (x2) 

 ̅  ∑                 

 ̅  ∑                 

Simpangan baku                  

Sebelum analisis data dilanjutkan, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji 

normalitas data sebagai berikut. 

Modus (Mo) : 

                

Nilai f x f x x2 f.x2 

80-84 3 82 246 6724 20.172 

75-79 5 77 385 5929 29.645 

70-74 7 72 504 5184 36.288 

65-69 8 67 536 4489 35.912 

60-64 4 62 248 3844 15.376 

55-59 3 56 168 3136 9.408 

∑ 30 416 2.087 29.306 14.6801 
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Kemiringan (Km): 

    ̅      

                         

                          

Table 10 Daftar Normalitas Data Kelas Eksperimen dan Control 

Kelas  ̅ Mo S Km Ket 

Eksperimen 74,65            0,2 Normal 

Kontrol 69,56           0,142 Normal 

 

Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila kemiringan (Km) terletak 

diantara (-1) dan (+1).  Berdasarkan table uji normalitas di atas Km kelas 

eksperimen = 0,2 dan Km kelas control = 0,142, maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua data terdistribusi normal. 
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c. Uji  Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

siswa dari kedua kelas tersebut mempunyai varians yang sama atau tidak sebagai 

berikut. 

Fhitung = 
                                = 

                = 1,04 

Ftabel = Fα (n1-1,n2-1) = F0,05 (31,29) = 1,85 

 

Berdasarkan kriteria pengujian uji pihak kanan didapat  Fhitung = 1,04 dan 

Ftabel = 1,85 sehingga dapat disimpulkan Fhitung Ftabel Artinya kedua data 

homogen. 

d. Uji Hipotesis (Uji-t) 

Untuk menguji hipotesis data dalam penelitian ini, menggunakan (Uji-t) 

dengan taraf signifikan 5% maka digunakan rumus sebagai berikut: 

21

21

11
nn

S

xx
t

gab 


   

72,2

87,1

09,5

064583,03763,7

09,5
30

1

32

1
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56,6965,74
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Derajat Kebebasan = (n1 + n2-2) 

   = 32 + 30-2 

   = 32 + 28 

   = 60 

Harga t dikonsultasikan dengan table pengetesan pada lampiran, dengan dk 

= 60, thitung  = 2,72 dan ttabel = 2,00. karena harga thitung > ttabel untuk taraf 

signifikansi 5%. Maka h0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran konstruktivisme terhadap 

hasil belajar matematika siswa di kelas VIII SMP PTI Palembang. 

B. Pembahasan 

Kostruktivisme adalah salah satu model pembelajaran yang bersifat 

membangun pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman nyata. Pada 

pembelajaran konstruktivisme kegiatan pembelajaran dirancang disesuaikan 

dengan gagasan awal sehingga  siswa bisa memperluas pengetahuan mereka serta 

mempunyai kesempatan berpikir dengan caranya sendiri.  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP PTI Palembang yang  

bertujuan untuk melihat pengaruh model pembelajaran kostruktivisme terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 

dua kelas  random classter sampling dari populasi semua kelas VIII yaitu kelas 

VIII a sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII b sebagai kelas kontrol. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diabil dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yaitu tes, tes dilakukan diakhir penalitian setelah dilaksanakan 

pembelajaran konstruktivisme dalam kurun waktu empat kali pertemuan. Hasil 
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dari tes inilah yang menjadi data utama dalam penelitian ini yang dianalisis pada 

bab ini. 

Untuk menentukan hasil belajar dari setiap siswa dilakukan tes berupa soal 

uraian berdasarkan materi dan model pembelajaran yang diterapkan sebagai 

berikut: 

1. Panjang jari-jari lingkaran adalah 7 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung 

persekutuan luarnya 12 cm maka tentukan: 

a. jarak kedua pusat lingkaran 

b. panjang garis singgung persekutuan dalamnya. (point 10) 

Jawaban siswa  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Jawaban siswa  soal no 1 

Jawaban yang diharapkan: 

Dik : r1 = 7cm 

 r2 = 2cm 

 l  = 12cm 

dit:  p dan d ...? 



67 

 

jawab:  

a. jarak kedua titik pusat             
            
                              √           

 

b. Garis singgung persekutuan dalam             
            
                   √     √        √   cm 

Pada soal pertama hampir tidak ada masalah dr jawaban siswa, karena pad  soal 

ini siswa hanya diminta untuk mengingat rumus dan  mengoperasikan rumus saja, 

tidak ada perbedaan antar jawaban siswa dengan jawaban yang diharapkan. 
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2. Pada gambar disamping, panjang jari-jari PA 

= 14 cm, panjang jari-jari QB = 4 cm, dan 

jarak PQ = 26 cm. Hitunglah panjang AB! 

(point 10) 

 

Jawaban siswa:  

 

 

 

 

 

Gambar 19. Jawaban siswa  soal no 2 

 

Jawaban yang diharapkan: 

Dik: r1 = 14cm   

r2 = 4cm 

p  = 26cm 

dit:   l =...? 

jawab:             
             

 

 

P 

A 

B 

Q 
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                    √           

 

Pada soal yang ke dua ini sama seperti soal pertama hanya mengingat rumus dan 

menjalankannya, hanya saja ada masalah siswa dalam menghitung akar dari 576. 

3. Pada gambar di samping, panjang jari-jari 

MO = 5 cm, panjang jari-jari NP = 4 cm, dan 

panjang MN = 15 cm. Hitunglah panjang OP! 

(point 10) 

Analisis: 

Jawaban siswa :  

 

 

 

 

 

Gambar 20. Jawaban siswa  soal no 3 

tidak ada masalah pada penbgerjaan sola ini jawaban siswa sama dengan 

jawan yang diinginkan. 


N

M 

O 

P 
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4. Pada gambar di samping, gir depan dan gir 

belakang sepeda dihubungkan dengan rantai. 

Panjang jari-jari kedua gir tersebut adalah 7 

cm dan 14 cm. jarak kedua titik pusatnya 25 

cm, BPC = 150o. Hitunglah panjang rantai 

yang menghubungkan gir sepeda tersebut. 

(point 30) 

Jawaban siswa:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Jawaban siswa  soal no 4 

Jawaban yang diharapkan: 

r1=14cm 

r2=7cm 

A 

B 

O 

C 

D 

P 
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p=25cm 

AB dan CD adalah garis singgung persekutuan luar 

Panjang rantai  =      ̂       ̂ 

        ̂      ̂ 

      ̂    ̂ 

            
             

                    √           

Panjang rantai      ̂    ̂ 
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Dalam penyelesaian soal yang ke 4 ini terlihat masalah yang dihadapi siswa, 

diantaranya memahami maksud soal, mmentukan jenis garis singgung yang 

terbentuk menyelesaikan perhitungan dengan benar. 

5. Jari-jari dua buah lingkaran berpusat di A dan B 4 cm dan 2 cm. Jika jarak 

kedua pusat lingkaran 8 cm, lukislah garis singgung persekutuan dalam. 

(point 20) 

Jawaban siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Jawaban siswa  soal no. 5 
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Jawaban yang diharapkan: 

P = 8cm 

R1 = 4cm 

R2 = 2cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Jawaban melukis garis singgung dalam yang diharapkan 

 

6. Jari-jari dua buah lingkaran berpusat di M dan N berturut-turut 3 cm dan 2 

cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 6 cm , lukislah garis singgung 

persekutuan luar. (point 20) 
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Jawaban siswa:  

 

Gambar 24. Jawaban siswa  soal no. 6 

Jawaban yang diharapkan: 

R1=3cm 

R2=2cm 

P = 6cm 

 

Gambar 25. Jawaban melukis garis singgung luar yang diharapkan 
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Pada soal nomor lima dan enam adalah melukis garis singgung 

persekutuan pada dua lingkaran. Masalah yang dihadapi siswa yaitu msih 

kesulitan dalam menggunakan jangka, kebanyakan siswa tidak menggunakan 

jangka meski jangka sudah dipersiapkan sebelumnya. kesulitan lain adalah 

menarik garis singgung lingkaran dan membedakan antara singgung dalam dan 

singgung luar. 

 Hasil belajar yang disimpulkan dalam penelitian ini diambil berdasarkn 

poin yang diperoleh siswa setelah menjawab  soal tes diatas. 

Berdasarkan analisis data, hasil tes menunjukkan rata-rata kelas eksperimen 

adalah 74,65 dan rata-rata kelas kontrol adalah 69,56. Setelah dilakukan analisis 

data dari hasil tes ini dengan menggunakan beberapa analisis yaitu uji normalitas, 

uji homogenitas dan uji hipotesis (Uji-t) maka dapata disimpulkan bahwa  ada 

pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran konstruktivisme terhadap 

hasil belajar matematika siswa di kelas VIII SMP PTI Palembang. 

Dalam  pelaksanaan atau pun dari hasil penelitian ada beberapa kelebihan 

dan kekurangan sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

Penelitian ini dilaksakan secara eksperimen dengan perlakuna yaitu 

model pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salahsatu model 

belajar yang mengutamakan proses, siswa belajar berdasarkan pengalaman nyata 

yang telah dipelajari sebelumnya, media belajar menggunakan bahan yang 

sederhana dan ada di sekitar siswa dan dalam proses belajar siswa dituntut untuk 

aktif dan menemukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. 
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Setelah dilaksanakan penelitian dan dilihat hasilnya menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran konstruktivisme terhdap 

hasil beajar siswa. Hasil ata-rata kelas eksperimen yang dikenakan perlakuan 

konstruktivisme lebih baik daripada kelas kontrol yang menerapkan metode 

konvensional. 

2. Kekurangan 

Disamping kelebihan di atas peneliti mengakui masih banyak sekali 

kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan kmampuan peneliti 

dalam pelaksaan penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilaksanakan disekolah yang belum mempunyai 

fasilitas belajar yang cukup sehingga dalam pelaksanaan penelitian 

ada beberapa kendala secara teknis. 

b. Dalam penerapan konstruktivisme hendaknya siswa bekerja sendiri 

dalam menemukan pemecahan masalah, karena keterbatasan 

keterampilan peneliti dalam mengkondisikan siswa, maka selama 

pelaksanaan pembelajaran peneliti harus membantu siswa dalam 

pemecahnnya. 

c. Penelitiian ini dilaksanakan sesuai jadwal mata pelajaran siswa di 

sekolah, akibatnya setiap perteuan berjarak beberapa hari sehingga 

setiap memulai pertemuan siswa harus diingatkan kembali. Selain 

itu masih banyak kekurangan lain-lain yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu –peratu. 

 


