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BAB IV 

HASIL PENELITI AN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cengal OKI terhitung 

tanggal 3 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014. Penelitian ini dilakukan 

dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pelaporan. Berikut rincian kegiatan untuk tiap tahapan : 

Tabel 4.1. Rincian Kegiatan Penelitian 
Tahapan  Tanggal  Kegiatan  

Persiapan  20 November 2014 - Observasi ke sekolah tempat penelitian 
untuk mengetahui jumlah siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Cengal OKI. 

- Melakukan konsultasi dengan guru mata 
pelajaran matematika atau yang 
bersangkutan untuk mengetahui jadwal 
penelitian. 

- Menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
soal tes, Lembar Kerja Siswa (LKS), kunci 
jawaban, dan pedoman penskoran. 

- Melakukan uji coba instrument berupa uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
 

 
 
 
Pelaksanaan 

  3 Desember 2014 
 
 
4 Desember 2014 

- Pelaksanaan pembelajaran pertemuan 
pertama di kelas eksperimen dilaksanakan 
pada hari rabu dari pukul 07.30 s/d 08.10. 

- Pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua 
di kelas eksperimen dilaksanakan pada hari 
kamis dari pukul 11.30 s/d 12.10 

3 Desember 2014 
 

 
8 Desember 2014 

- Pelaksanaan pembelajaran pertemuan 
pertama di kelas kontrol dilaksanakan pada 
hari rabu dari pukul 09.30 s/d 10.10. 

- Pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua 
di kelas kontrol dilaksanakan pada hari 
senin dari pukul 08.10 s/d  08.50. 

Pelaporan  20 Desember 2014 - Melakukan analisis data untuk menguji 
hipotesis dan menyimpulkan hasil 
penelitian. 
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a) Tahap Persiapan  

Tahap persiapan dimulai pada hari kamis tanggal 20 november 2014, 

pada tahap ini peneliti melakukan observasi kesekolah tempat meneliti 

untuk mengetahui jumlah siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Cengal OKI. 

Dari hasil observasi yang diperoleh, populasi pada penelitian ini yaitu 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Cengal OKI tahun ajaran 2014/2015 dan 

yang menjadi sampel penelitian ini adalah kelas VIII.2 dan kelas VIII.3. 

dimana kelas VIII.2 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 31 

orang dan kelas VIII.3 sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 31 orang 

untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. 

   Tabel 4.2. Sampel penelitian 

NO. KELAS 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. VIII.2 14 17 31 

2. VIII.3 10 21 31 
TOTAL 24 38 62 

 

Setelah peneliti mendapat izin dari kepala sekolah untuk melakukan 

penelitian di kelas VIII SMP Negeri 2 Cengal OKI. Kemudian peneliti 

melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran matematika untuk 

mengetahui jadwal mulai penelitian. 

Tabel 4.3. Jadwal Mata Pelajaran Matematika Di Kelas Penelitian 
Hari Kelas Waktu 
Rabu VIII.2 07.30 – 08.10 
Rabu VIII.3 09.30 – 10.10 
Kamis VIII.2 11.30 – 12.10 
Senin VIII.3 08.10 – 08.50 
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Selanjutnya pada tahap ini peneliti juga menyiapkan perangkat 

pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 

Kerja Siswa (LKS), soal tes akhir (posttest), kunci jawaban, dan pedoman 

penskoran. Setelah menyiapkan perangkat pembelajaran, peneliti 

melakukan uji coba instrument penelitian berupa uji validitas dan 

reliabilitas. 

b) Tahap Pelaksanaan 

Untuk tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan masing-masing 

sebanyak dua kali pertemuan (4 jam pelajaran) untuk kelas eksperimen dan 

kontrol. Dimana pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based Learning (BBL) dan 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional yang 

masing-masing berlangsung sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan 

pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari rabu tanggal 3 

Desember 2014 dari pukul 07.30 s/d 0.8.10. Pertemuan kedua pada hari 

kamis tanggal 4 Desember 2014 dari pukul 11.30 s/d 12.10.  

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari rabu tanggal 3 Desember 2014 dari pukul 09.30 s/d 10.10. Pertemuan 

kedua pada hari senin tanggal 8 Desember 2014 dari pukul 08.10 s/d 

08.50. 

c) Tahap Pelaporan  

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data untuk menguji hipotesis 

dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilaksanakan setelah seluruh 
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kegiatan penelitian selesai dilakukan yaitu pada tanggal 20 Desember 

2014. 

a. Deskripsi Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

validasi instrumen penelitian, validasi ini digunakan untuk 

mendapatkan instrumen penelitian yang berkriteria valid. Instrumen 

penelitian yang divalidasi diantaranya : 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini 

divalidasi dengan membuat lembar validasi, kemudian RPP 

dikonsultasikan ke pakar matematika (validator) untuk mendapatkan 

saran dari pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi RPP ini 

adalah 1 orang Dosen Matematika dan 2 orang Guru Matematika. 

Kemudian peneliti merevisi RPP tersebut berdasarkan saran yang 

telah diberikan oleh para pakar. Diantara saran yang diberikan oleh 

para validator mengenai kevalidan RPP dalam penelitian ini antara 

lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4. Komentar/Saran Validator Mengenai RPP 
Validator Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 

Palembang)  

Materi pokok jangan terlalu banyak 

Tri Masta, S.Pd 
(Guru Matematika SMP Negeri 2 

Cengal OKI) 

Sebaiknya indikator pembelajaran 
dijabarkan lagi  

Rosnhita Septiani, S.Pd 
(Guru Matematika SMP Negeri 2 

Cengal OKI)  

Perbaiki penulisan yang salah 
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Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap RPP sebesar 3,47 (valid). 

Sehingga RPP pada materi pokok teorema pythagoras ini telah 

memenuhi aspek kevalidan. 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini divalidasi 

dengan membuat lembar validasi, kemudian LKS dikonsultasikan ke 

pakar matematika (validator) untuk mendapatkan saran dari pakar 

tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi LKS ini 1 orang Dosen 

Matematika dan 2 orang Guru Matematika. Kemudian peneliti 

merevisi LKS tersebut berdasarkan saran yang telah diberikan oleh 

para pakar. Diantara saran yang diberikan oleh para pakar validator 

mengenai kevalidan LKS dalam penelitian ini antara lain dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5. Komentar/Saran Validator Mengenai LKS 
Validator  Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 

Palembang)  

Jangan terlalu menggiring siswa 
dalam membuat soal 

Tri Masta, S.Pd 
(Guru Matematika SMP Negeri 2 

Cengal OKI) 

Buat soal dengan  tingkat kesulitan 
mudah, sedang, dan tinggi 

Rosnhita Septiani, S.Pd 
(Guru Matematika SMP Negeri 2 

Cengal OKI)  

Baik  

 

Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap LKS sebesar 3,42 (valid). 

Sehingga LKS pada materi teorema pythagoras ini telah memenuhi 

aspek kevalidan. 
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3) Soal Tes (Posttest) 

Soal tes (Posttest) dalam penelitian ini divalidasi dengan 

membuat lembar validasi, kemudian soal tes (posttest) 

dikonsultasikan ke pakar matematika (validator) untuk mendapatkan 

saran dari pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi soal tes 

(Posttest) ini adalah 1 orang Dosen Matematika dan 2 orang Guru 

Matematika. Kemudian peneliti merevisi soal tes (Posttest) tersebut 

berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara 

saran yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan soal tes 

(Posttest) dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

  Tabel 4.6. Komentar/Saran Validator Mengenai Soal Tes (Posttest) 
Validator  Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 

Palembang)  

Membuat gambar disoal harus jelas 

Tri Masta, S.Pd 
(Guru Matematika SMP Negeri 2 

Cengal OKI) 

Baik  

Rosnhita Septiani, S.Pd 
(Guru Matematika SMP Negeri 2 

Cengal OKI)  

Baik  

 

Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap soal tes (posttest) sebesar 3,65 

(valid). Sehingga soal tes (posttest) pada materi pokok teorema 

pythagoras ini telah memenuhi aspek kevalidan. 
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b. Deskripsi Pelaksanaan Model Pembelajaran Brain Based Learning 

pada Kelas Eksperimen  

1) Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari rabu tanggal 3 

Desember 2014 pada pukul 07.30 – 08.10 dengan materi teorema 

pythagoras yaitu menemukan teorema pythagoras. Peneliti terlebih 

dahulu membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri serta mengabsen siswa. Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) yang diikuti oleh 

31 siswa. Setelah itu peneliti melakukan proses pembelajaran dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Pra-pemaparan 

Langkah pra-pemaparan ini dilakukan sejak beberapa hari 

sebelum pembelajaran dimulai. Hal-hal yang dilakukan pada  

langkah ini sebelum pembelajaran dimulai adalah peneliti memajang 

peta konsep materi yang akan dipelajari, yaitu materi teorema 

pythagoras. Peta konsep ini dilihat oleh siswa dan mereka bertanya 

kepada peneliti “ Untuk apa ibu menempel gambar”. Setelah itu 

peneliti menjelaskan kepada siswa bahwa gambar tersebut berisi 

tentang materi yang akan dipelajari oleh siswa terlebih dahulu agar 

siswa lebih siap untuk memahami materi yang lebih dalam saat 

pembelajaran. Selain itu, peneliti juga melakukan pendekatan dan 

membangun hubungan yang positif dengan siswa. Hal ini dilakukan 

agar ketika pembelajaran berlangsung nanti siswa sudah merasa 
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nyaman belajar dengan peneliti yang akan mengajar mereka. 

Kemudian, peneliti menyarankan siswa untuk membawa air minum 

yang cukup sebagai persediaan energi untuk mendorong nutrisi otak 

yang baik dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. Peta Konsep  

 
Sebelum memulai proses kegiatan pembelajaran, peneliti telah 

menyiapkan spidol, gambar-gambar bangun datar dan LKS yang 

sesuai indikator dan tujuan pembelajaran yaitu menemukan dan 

menghitung panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan 

teorema pythagoras. Peneliti menciptakan lingkungan yang benar-

benar menarik dengan menempelkan gambar-gambar bangun datar 

seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat di 
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dinding kelas agar siswa dapat mengingat unsur-unsur bangun datar 

dan peneliti mengarahkan siswa untuk menentukan sasaran sendiri 

dengan membuat rangkuman materi yang akan dipelajari dan 

mendiskusikan sasaran kelas untuk tiap unit dengan teman sebangku. 

Dimana pada saat pelaksanaan menentukan sasaran banyak siswa 

yang kurang mengerti dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. 

Namun disini peneliti cepat menyikapinya dan menjelaskan agar 

siswa dapat membuat rangkuman materi dengan teman sebangku dan 

mendiskusikannya. Walaupun demikian masih ada siswa yang belum 

tepat membuat sasaran sendiri sehingga peneliti mencoba membantu 

dengan memperlihatkan rangkuman materi temannya yang benar 

sasarannya. Kemudian peneliti menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan serta model yang digunakan 

yaitu model pembelajar brain based learning. Pada saat peneliti 

menjelaskan model pembelajar brain based learning, banyak siswa 

yang bertanya. Salah satu pertanyaan mereka adalah ’’apa kegunaan 

model brain based learning dalam proses pembelajaran”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.2. Persiapan Untuk Penelitian Pertemua Pertama 
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b) Persiapan  

Peneliti memotivasi siswa untuk memberikan pengalaman yang 

konkret atau nyata yaitu mengarahkan siswa membuat gambar 

bangun datar seperti persegi, persegi panjang dan segitiga, siswa 

membuat gambar sesuai dengan tugas masing-masing yang diberikan 

oleh peneliti. Selanjutnya peneliti meminta salah satu siswa untuk 

menunjukan unsur-unsur yang terdapat pada persegi agar dapat 

membantu konektifitas otak siswa. Dimana pada saat penunjukan, 

ada siswa yang tidak mau untuk melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh peneliti, namun peneliti menyikapinya dengan mendekati siswa 

dan menjelaskan jawaban yang salah tidak akan mendapat hukuman. 

Setelah itu, peneliti menjelaskan materi sebelumnya yaitu luas 

persegi dan luas segitiga agar siswa merasa materi yang akan 

dipelajari terhubung dengan materi sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Siswa Pada Saat Pembuatan Gambar   
 

c) Inisiasi dan Akuisisi 

Sebelum melanjutkan materi peneliti membagi siswa kedalam 6 

kelompok dimana tiap kelompok terdiri dari 5 – 6 orang dengan 

komposisi kemampuan siswa kurang, sedang, dan pandai. Dimana 
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pada saat pembentukan kelompok tersebut peneliti 

mengkoordinasikan siswa untuk tertib namun ada sebagian siswa 

yang sulit diatur sehingga sedikit menimbulkan kegaduhan dikelas. 

Tapi peneliti segera mengatasinya dengan cara mendekati dan 

mengarahkan siswa tersebut untuk tetap berada dikelompok yang 

telah ditentukan sehingga kegaduhan tidak berlangsung lama. 

Setelah setiap siswa terbentuk dalam kelompok, peneliti melanjutkan 

penjelasan materi dan mengingatkan bahwa kita telah mempelajari 

materi luas persegi dan luas segitiga siku-siku, kemudian penliti 

mengingatkan pada siswa bahwa kita telah membuat gambar tentang 

persegi, persegi panjang dan segitiga siku-siku. Setelah itu peneliti 

mengarahkan siswa untuk memperlihatkan gambar persegi yang 

mereka buat dari gambar tersebut kita dapat memanfaatkan untuk 

menemukan teorema pythagoras. Kemudian peneliti mengarahkan 

siswa untuk melakaukan kegiatan sebagai berikut agar dapat 

menemukan teorema pythagoras. 

1) Ambil satu buah potong kertas yang berbentuk persegi  berukuran 

(b + c) cm, kertas pertama diberi nama persegi ABCD. 

2) Pada kertas persegi ABCD kita dapat membuat persegi 

didalamnya yaitu persegi PQRS dengan membentuk 4 segitiga 

siku-siku pada sudutnya dengan panjang b cm dan c cm, seperti 

pada gambar. 

3) Guntinglah persegi tersebut setelah itu didapat 4 buah segitiga 

siku-siku dan 1 persegi PQRS. 
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4) Misalkan panjang sisi persegi PQRS adalah a cm. perhatika luas 

persegi ABCD, luas persegi (luas daerah yang tidak diarsir) dan 

luas empat segitiga siku-siku (luas daerah yang diarsir). Dilihat 

dari langkah tersebut kita dapat menentukan teorema 

pythagoranyan.  

Setelah peneliti menjelaskan sedikit cara untuk penemuan 

teorema pythagoras, peneliti meminta siswa untuk berusaha 

menemukan sendiri teorema pythagoras dengan teman kelompoknya 

agar mereka bisa mengerti dan memahami teorema pythagoras. 

Siswa dan teman kelompok mendiskusikan materi dengan gambar 

yang mereka buat sesuai petunjuk yang dijelaskan oleh peneliti. 

Namun masih ada beberapa kelompok yang belum mengerti yaitu 

kelompok 3 dan 5 dan tidak dapat menemukan teorema pythagoras, 

disini peneliti mengatasi dengan menjelaskan bahwa penemuan 

teorema pythagoras dapat kita tentukan dengan bentuk aljabar  pada 

kelompok tersebut agar mereka benar-benar mengerti dan dapat 

menemukan teorema pythagoras. Peneliti mempersilakan siswa 

untuk minum agar tidak terlalu tegang untuk dapat menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 
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Gambar 4.4. Proses Pembentukan Kelompok  

   Pertemuan Pertama 
 

d) Elaborasi  

Setelah itu, peneliti mengarahkan siswa untuk melakukan 

diskusi kelas dengan menunjuk salah satu kelompok yang telah siap 

untuk menjelaskan materi yang telah didiskusikan dengan teman 

kelompoknya dan kelompok yang menjelaskan pertemuan pertama 

ini adalah kelompok 2 namun pada saat menjelaskan penemuan 

teorema pythagoras penyelesaian kelompok 2 kurang tepat tetapi 

diperbaiki oleh kelompok 1. Setelah siswa menjelaskan  peneliti 

meminta pada siswa yang lain untuk bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti, tetapi tidak ada siswa yang bertanya tentang 

materi tersebut. Disini peneliti bertindak sebagai moderator dalam 

berjalannya diskusi dan fasilitator pada saat siswa tidak dapat 

menjawab, peneliti akan memberi pengarahan untuk jawaban 

pertanyaan dalam diskusi, dan untuk menyepakati gagasan yang 

benar. Setelah melaksanakan diskusi peneliti memberikan waktu 

pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, 

pada saat peneliti memberikan waktu pada siswa untuk bertanya ada 

beberapa siswa yang masih belum mengerti cara penemuan teorema 
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pythagoras. Peneliti menjelaskan kembali cara penemuan teorema 

pythgoras bahwa dapat digunakan dengan satu persegi ABCD dan 

didalam persegi ABCD kita buat persegi baru yaitu persegi EFGH, 

setelah itu kita tentukan luas persegi ABCD dan luas persegi EFGH 

dan kita tentukan bentuk aljabarnya dari bentuk aljabar tersebut kita 

dapat menemukan teorema pythagorasnya.  

 
Gambar 4.5. Siswa Pada Saat Diskusi Dalam Menemukan 

Teorema PythagoraDi Pertemuan Pertama 
 

e) Inkubasi dan Memasukan Memori 

Peneliti menyediakan waktu 5 menit untuk siswa istirahat dan 

memutarkan murotal, perenungan dan pengulangan materi penemuan 

teorema pythagoras tanpa bimbingan untuk meningkatakan daya 

ingat otak siswa, namun disini masih ada siswa yang tidak 

melakukan apa yang diperintahkan oleh peneliti karena siswa 

tersebut merasa tidak perluh melakukannya dengan demikian peneliti 

menjelaskan bahwa betapa pentingnya pengulangan kembali materi 

agar benar-benar mengerti materi yang telah dibahas dan jika masih 

ada yang belum mengerti bisa ditanyakan kembali kepada peneliti, 

kemudian peneliti membagikan LKS yang harus dikerjakan dalam 

kelompok, mengingatkan setiap kelompok harus bekerja sama untuk 
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menyelesaiakan pertanyaan dalam LKS. Pada tahapan ini semua 

teman dalam satu kelompok harus bisa mengerti dengan soal yang 

ada di LKS yang diberikan peneliti. Namun masih saja ada 

kelompok yang tidak berkerja sama dan mengandalkan satu teman 

saja yang mengerjakan LKS yang diberikan oleh peneliti, disini 

peneliti menyikapi dengan menunjuk salah satu anggota kelompok 

tersebut untuk mengerjakan soal LKS yang diberikan tanpa 

membawah hasil kerja yang dibuat oleh teman kelompoknya. Tetapi 

siswa tersebut tidak mau mengerjakan didepan kelas karena tidak 

mengerti, kemudian peneliti menjelaskan betapa pentingnya kerja 

kelompok jika tidak mengerti dengan soal yang diberikan maka kita 

bisa bertanya kepada teman kelompok yang mengerti agar kita 

mengerti dan dapat menyelisaikan soal yang diberikian oleh peneliti. 

 
Gambar 4.6. Siswa Pada Saat Mengerjakan LKS 

 Pertemuan Pertama 

f) Verifikasi dan Pengecekan Keyakinan  

Setelah memberikan waktu untuk perenungan dan pengulangan 

materi, peneliti membantu siswa untuk mengajari teman yang belum 

mengerti materi yang telah di pelajari dengan memberika soal yang 

sama seperti di LKS hanya berbeda angka saja, dengan demikian 
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siswa yang sudah mengerti tentang soal tersebut mengajari teman 

yang belum mengerti. Kemudian  peneliti mengarahkan siswa untuk 

mengungkapkan pendapat mereka pada lembar karangan singkat 

siswa mengenai pembelajaran yang baru saja dilakukan, seperti 

siswa mengungkapkan bahwa pembelajaran tersebut menarik tetapi 

tidak menyukai belajar kelompok. Setelah itu, peneliti menunjuk 

siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas untuk mengecek 

apakah siswa sudah benar-benar mengerti atau belum terhadap 

materi yang telah dipelajari. Tetapi, masih ada siswa yang belum 

mengerti dengan cara pengerjaan soal yang diberikan peneliti, 

kemudia peneliti mengatasi dengan mengajari siswa tersebut agar 

bisa mengerti.  

 
Gambar 4.7. Pada Saat Siswa Mengerjakan Soal  

Pertemuan Pertama 

g) Perayaan dan Integrasi 

Diakhir pembelajaran peneliti menganjurkan kepada siswa 

untuk mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari dan bisa menyampaikan informasi yang didapat pada 

orang lain. Peneliti memberikan reward pada siswa yang berprestasi 
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agar memotivasi siswa yang lain berprestasi, setelah itu peneliti 

menginformasikan materi yang akan dipelajari selanjutnya dan 

sebagai penutup peneliti dan siswa mengadakan perayaan dengan 

bersorak dan bertepuk tangan. 

 
Gambar 4.8. Pada Saat Siswa Mengadakan Perayaan 

Pertemuan Pertama 

Skor hasil perhitungan LKS siswa pada pertemuan ini yaitu 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7. Skor Hasil Belajar Siswa Pada LKS Pertemuan  
Pertama Di Kelas Eksperimen 

 
Kelompok  Nama Kelompok Skor  

 
 

1 

ADE ANGGELA  75 
ALDO  75 
NILA SARI  75 
ANGGIK MONICA  75 
PUTRI ISNAINI  75 

 
 

2 

BAYU SAPUTRA 75 
BELLY YANES 75 
MIFRA HAIRA  75 
HARI CAVRI 75 
DINAR ANGKASA 75 
DIRA 75 

 
 

3 

EDO UTAMA 70 
EKI SUMANTRI 70 
GITA 70 
DELIMA 70 
HENANDA 70 

 
 

4 

HIDAYAT PRIMADANI 60 
IDIL SAPUTRA 60 
JENI ANDRA 60 
LALA FARISKA 60 
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LELA NASIPA 60 
 
 

5 

MESPI UNITA 65 
DEDY ARDIANSYAH 65 
MIRANDA 65 
M. ALFARISI 65 
NEFI AFILA 65 

 
 

6 

ANGGA 80 
ARLES 80 
PEPA 80 
NINIK 80 
REGISKA I.P 80 

 
Bedasarkan tabel diatas, persentase yang paling rendah terdapat 

pada kelompok 4 karena kelompok tersebut tidak memperhatikan 

pelajaran pada saat proses pembelajaran. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 

pada pukul 11.30 – 12.10. proses pembelajaran pertemuan kedua 

sama dengan proses pertemuan sebelumnya. Peneliti memulai proses 

pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a) Pra-pemaparan 

Sebelum memulai proses kegiatan pembelajaran, peneliti telah 

menyiapkan spidol, LKS dan lain-lain yang sesuai indikator dan 

tujuan pembelajaran yaitu menemukan dan menghitung panjang sisi 

segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema pythagoras. Peneliti 

menciptakan lingkungan yang benar-benar menarik dengan 

menempelkan gambar-gambar bangun datar seperti persegi, persegi 

panjang, segitiga, dan belah ketupat di dinding kelas agar siswa 

dapat mengingat unsur-unsur bangun datar dan peneliti mengarahkan 

siswa untuk menentukan sasaran sendiri dengan membuat 
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rangkuman materi yang akan dipelajari dan memdiskusikan sasaran 

kelas untuk tiap unit dengan teman sebangku, dimana pada 

pertemuan ini tidak mendapatkan hambatan karena semua siswa 

dapat menentukan sasaran sendiri. Kemudian peneliti 

menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

yaitu dapat menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika 

kedua sisi lain diketahui. 

 
Gambar 4.9. Diskusi Kelas Dengan Teman Sebangku 

 
b) Persiapan  

Peneliti memotipasi siswa untuk memberikan pengalaman yang 

konkret atau nyata dengan meminta siswa untuk menunjukan unsur-

unsur yang terdapat pada belah ketupat dan segitiga agar dapat 

membantu konektifitas otak siswa. Setelah itu peneliti mengingatkan 

materi sebelumnya yaitu menemukan teorema pythagoras dengan 

bertanya kepada siswa pengertian teorema pythagoras. Salah satu 

siswa menjawab, teorema pythagoras adalah setiap segitiga siku-

siku, berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah 

kuadrat panjang sisi siku-sikunya. 
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Gambar 4.10. Siswa Padat Saat Menunjuk Unsur-unsur 
Pada Gambar  Pertemuan Kedua 

 
c) Inisiasi dan Akuisisi 

Karena kelompok sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya.  

Maka pertemuan kedua ini peneliti mengkoordinasikan setiap siswa 

untuk bergabung bersama kelompok masing-masing yang telah 

dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Setelah siswa terbentuk 

dalam 6 kelompok peneliti mengingatkan bahwa kita telah 

mempelajari materi penemuan teorema pythagoras dengan materi 

tersebut kita dapat melanjutkan materi penemuan teorema 

pythagoras untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-

siku jika kedua sisi lain diketahui. Kemudian peneliti meminta siswa 

untuk membahas materi tersebut bersama teman kelompok masing-

masing dengan waktu 10 menit, tetapi masih ada kelompok yang 

belum memahami yang diperintahkan oleh peneliti karena kelompok 

3 tersebut tidak memperhatikan kata-kata peneliti. Namun dengan 

sigab peneliti mengulangi kata-katanya bahwa materi teorema 

pythagoras yang akan dibahas dalam tiap kelompok adalah 

menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi 
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lain diketahui dan didiskusikan dengan teman kelompok masing-

masing. 

  
Gambar 4.11. Pasa Saat Pembentukan Kelompok 

Pertemuan Kedua 
 

d) Elaborasi  

Setelah siswa selesai mendiskusikan materi dengan teman 

kelompoknya, peneliti mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi 

kelas dengan menunjuk salah satu kelompok yang telah siap untuk 

menjelaskan materi yang telah didiskusikan dengan teman 

kelompoknya dan meminta kelompok yang lain utuk mendengarkan 

penjelasan sehinga dapat melakukan tanya jawab. Namun disini 

kelompok yang siap kelompok 6 tetapi peneliti meminta kelompok 4 

yang menjelaskan materi yang telah didiskusikan dengan teman 

kelompoknya dan kelompok 6 membantu menambahi penjelsan yang 

belum dimengerti kelompok 4. Setelah siswa menjelaskan  peneliti 

meminta pada siswa yang lain untuk bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. Disini peneliti bertindak sebagai moderator dalam 

berjalannya diskusi dan fasilitator pada saat siswa tidak dapat 

menjawab, peneliti akan memberi pengarahan untuk jawaban 

pertanyaan dalam diskusi, dan untuk menyepakati gagasan yang 
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benar. Setelah melaksanakan diskusi peneliti memberikan waktu 

pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti, 

tetapi tidak ada siswa yang bertanya tentang materi yang telah 

dipelajari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.12. Siswa Pada Saat Diskusi Kelas 
 Pertemuan Kedua 

 
e) Inkubasi dan Memasukan Memori 

Peneliti menyediakan waktu untuk siswa istirahat, perenungan 

dan pengulangan materi tanpa bimbingan dengan mendengarkan 

murotal, dimana tiap siswa menikmati dan melakukan kegiatan yang 

diarahkan oleh peneliti. Kemudian peneliti membagikan LKS yang 

harus dikerjakan dalam kelompok, mengingatkan setiap kelompok 

harus bekerja sama untuk menyelesaiakan pertanyaan dalam LKS. 

Namun pada pertemuan pertama masih saja ada siswa yang tidak 

ikut partisipasi dalam kelompoknya karena minimnya LKS yang 

diberikan. Satu kelompok hanya mendapat satu LKS, oleh karena itu 

pertemuan kedua ini seluruh siswa diberi lembar LKS. Tindakan 

seperti ini sangat meminimalisir siswa yang jarang berpartisipasi 

dalam kelompok. 
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Gambar 4.13. Siswa Pada Saat Mengerjakan LKS 

Pertemuan Kedua 
 

f) Verifikasi dan Pengecekan Keyakinan  

Setelah memberikan waktu untuk perenungan dan pengulangan 

materi, peneliti membantu siswa untuk mengajari teman yang belum 

mengerti materi yang telah di pelajari dengan menunjuk siswa yang 

telah selesai mengerjakan LKS untuk mengerjakan di depan kelas. 

Dengan demikian masih saja ada siswa yang belum mengerti tentang 

soal yang dibahas didalam LKS, tetapi peneliti menyikapi dengan 

mendekati siswa tersebut dan mengajari sehingga ia bisa mengerti. 

Kemudian  peneliti mengarahkan siswa untuk mengungkapkan 

pendapat mereka pada lembar karangan singkat siswa mengenai 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. Dari pendapat siswa pada 

lembar karangan bahwa siswa merasa senang belajar  

 
 

 

 

 

Gambar 4.14. Pada Saat Mengerjakan Soal 
Pertemuan Kedua 
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g) Perayaan dan Integrasi 

Diakhir pembelajaran peneliti menganjurkan kepada siswa 

untuk mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari dan bisa menyampaikan informasi yang didapat pada 

orang lain. Peneliti memberikan reward pada siswa yang berprestasi 

agar memotivasi siswa yang lain berprestasi, setelah itu peneliti 

menginformasikan materi yang akan dipelajari selanjutnya dan 

sebagai penutup peneliti dan siswa mengadakan perayaan dengan 

bersorak dan bertepuk tangan. 

 
Gambar 4.15. Pada Saat Perayaan Pertemuan Kedua 

 
Skor hasil perhitungan LKS siswa pada pertemuan kedua ini 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8. Skor Hasil Belajar Siswa Pada LKS Pertemuan  
Kedua Di Kelas Eksperimen 

Kelompok  Nama Kelompok Skor  
 
 

1 

ADE ANGGELA  75 
ALDO  75 
NILA SARI  75 
ANGGIK MONICA 75 
NINIK 75 

 
 

2 

BAYU SAPUTRA 80 
BELLY YANES 80 
MIFRA HAIRA 80 
HARI CAVRI 80 
DINAR ANGKASA 80 
DIRA 80 

 EDO UTAMA 70 
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3 

EKI SUMANTRI 70 
GITA 70 
DELIMA 70 
HENANDA 70 

 
 

4 

HIDAYAT PRIMADANI 70 
IDIL SAPUTRA 70 
JENI ANDRA 70 
LALA FARISKA 70 
LELA NASIPA 70 

 
 

5 

MESPI UNITA 75 
DEDY ARDIANSYAH 75 
MIRANDA 75 
M. ALFARISI 75 
NEFI AFILA 75 

 
 

6 

ANGGA 90 
ARLES 90 
PEPA 90 
PUTRI ISNAINI 90 
REGISKA I.P 90 

 
Berdasarkan tabel di atas, persentase yang paling rendah 

terdapat pada kelompok 3 dan 4 karena kurang memahami soal yang 

diberikan. 

Setelah selesai dua kali pertemuan maka diadakan posttest. 

Peneliti mengambil data hasil belajar matematika siswa dari nilai 

posttest siswa setelah diadakan pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya selama dua kali pertemuan. Data diambil dengan cara 

memberikan soal posttest berupa tes uaraian yang terdiri dari 5 soal. 

Setiap soal dibuat berdasarkan aspek hasil belajar. Waktu untuk 

mengerjakan soal posttest ini hanya 30 menit saja. Setelah 30 menit 

siswa mengerjakan soal posttest tersebut, peneliti menyuruh siswa 

untuk mengumpulkan seluruh jawaban dari soal posttest yang telah 

dikerjakan. 
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Gambar 4.16. Siswa Pada Saat Mengerjakan Tes Akhir  

Di Kelas Eksperimen 
 

c. Deskripsikan Pelaksanaan Model Pembelajaran Konvensional 

pada Kelas Kontrol 

1) Pertemuan Pertama  

Pada tanggal 3 Desember 2014 pada pukul 09.30 – 10.10 

peneliti mengucapkan salam, mengabsen siswa serta 

memperkenalkan diri kepada siswa. Selanjutnya peneliti memulai 

proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan indikator yang harus dicapai yaitu dapat menemukan dan 

menentukan teorema pythagoras. 

Selanjutnya pada tahap inti, peneliti menjelaskan materi 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. Sebelum menjelaskan  materi yang akan 

disampaikan penliti megingatkan siswa tentang materi menghitung 

luas persegi dan segitiga, dan meminta siswa untuk menulis rumus 

persegi. Kemudian peneliti melanjutkan penjelasan materi mengenai 

penemuan teorema pythagoras.  
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Gambar 4.17. Siswa Saat Menulis Rumus Di Depan Kelas 

Pada Pertemuan Pertama 
 

Setelah peneliti menjelaskan, siswa diberi latihan soal kemudian 

siswa mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh peneliti. Setelah 

selesai semua pada akhir pembelajaran peneliti meminta siswa untuk 

membuat rangkuman materi yang sudah dipelajari yaitu penemuan 

teorema pythagoras. Kemudian peneliti meminta siswa mempelajari 

materi untuk pertemuan selanjutnya   yaitu menghitu panjang sisi 

segitiga siku-siku jika dua panjang sisi lain diketahui. Peneliti 

mengakhiri pelajaran dengan doa bersama-sama dan mengucapkan 

salam. 

 
Gambar 4.18. Siswa Pada Saat Mengerjakan Soal Latihan 

Pada Pertemuan Pertama 
 

Berikut ini skor hasil perhitungan latihan siswa pada pertemuan 

ini yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.9.  Skor Hasil belajar Siswa Pada Latihan  
Pertemuan Pertama Di Kelas Kontrol 

No Nama Siswa Skor   
1 ADE LARASATI  70 
2 ANGGUN 65 
3 ANGKONG MURALES 55 
4 BAGOES SALIM 45 
5 BASYASYAH SALSABILA 45 
6 BIDA ANDARI 45 
7 CITRA DAMAI 65 
8 DIKA ANDRIAN 55 
9 DIMAS FAACRURROZI 70 
10 EKO SANTOSO 45 
11 ELA PRIHATINI 65 
12 FEBRI FEBRIANSYAH 60 
13 FITRIA 50 
14 HARUM KEMANGI 60 
15 HENGKI IRAWAN 45 
16 IKA WAHYUNI 70 
17 ISANDRI 55 
18 JENNY ANGGRAINI 70 
19 KENZO 45 
20 LARAS SINTA 60 
21 LUDIA SAHARA 45 
22 MARETA ITAMI 65 
23 MEISIN 50 
24 MISA KUSMANA 50 
25 MUTIARA FOPY 55 
26 NOVI RELIYANI 65 
27 RENA 60 
28 SELWA 45 
29 SINDI 65 
30 SINEM 70 
31 YANTI MAYA SARI 70 

 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2014 

pada pukul 08.10 – 08.50. Proses pembelajaran pada pertemuan 

kedua sama dengan proses pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. Peneliti memulai proses pembelajaran pada pertemuan 

kedua ini dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan idikator 
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yang harus dicapai menghitu panjang sisi segitiga siku-siku jika 

kedua panjang sisi lain diketahui. 

Selanjutnya pada tahap inti, peneliti menjelaskan materi 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. Sebelum menjelaskan materi yang akan 

disampaikan peneliti menuliskan di papan tulis materi menghitung 

panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua panjang sisi diketahui. 

 

 
 
 

 
 

 
Gambar 4.19. Peneliti Saat Menuliskan Materi Di Papan Tulis  

Pada Pertemuan Kedua 
 

Setelah selesai menjelaskan materi, peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Jika masih ada yang 

belum mengerti tentang materi yang telah dijelaskan, namun tidak 

ada siswa yang bertanya tentang materi yang telah dipelajari. 

Selanjutnya peneliti membuat contoh soal dipapan tulis. Setelah 

peneliti menjelaskan, siswa diberi latihan soal kemudian siswa 

mengerjakan latihan tersebut. Peneliti menunjuk beberapa siswa 

untuk mengerjakan soal tersebut ke depan kelas. 
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Gambar 4.20. Siswa Saat Mengerjakan Soal Latihan  

Di Depan Kelas Pada Pertemuan Kedua 
Setelah selesai semua, pada akhir pembelajaran peneliti 

meminta siswa menulis rangkuman materi yang sudah dipelajari 

yaitu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi 

lainnya diketahui. Kemudian peneliti meminta siswa untuk 

mempelajari materi pertemuan selanjutnya yaitu penggunaan 

teorema pythagoras. Peneliti mengakhiri pelajaran dengan membaca 

doa bersama-sama dan mengucapkan salam.  

Berikut ini skor hasil perhitungan latihan siswa pada pertemuan 

ini yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10. Skor Hasil belajar Siswa Pada Latihan  
Pertemuan Kedua Di Kelas Kontrol 

No Nama Siswa Skor   
1 ADE LARASATI  75 
2 ANGGUN 70 
3 ANGKONG MURALES 60 
4 BAGOES SALIM 55 
5 BASYASYAH SALSABILA 65 
6 BIDA ANDARI 55 
7 CITRA DAMAI 65 
8 DIKA ANDRIAN 55 
9 DIMAS FAACRURROZI 75 
10 EKO SANTOSO 55 
11 ELA PRIHATINI 70 
12 FEBRI FEBRIANSYAH 65 
13 FITRIA 55 
14 HARUM KEMANGI 65 
15 HENGKI IRAWAN 60 
16 IKA WAHYUNI 75 
17 ISANDRI 60 
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18 JENNY ANGGRAINI 75 
19 KENZO 50 
20 LARAS SINTA 55 
21 LUDIA SAHARA 50 
22 MARETA ITAMI 65 
23 MEISIN 55 
24 MISA KUSMANA 55 
25 MUTIARA FOPY 65 
26 NOVI RELIYANI 60 
27 RENA 60 
28 SELWA 55 
29 SINDI 70 
30 SINEM 75 
31 YANTI MAYA SARI 80 

 

Setelah selesai dua kali pertemuan maka diadakan posttest. 

Peneliti mengambil data hasil belajar matematika siswa yaitu dari 

nilai posttest siswa setelah diadakan pembelajaran pertemuan 

sebelumnya selama dua kali pertemuan data diambil dengan cara 

memberikan soal posttest berupa tes uraian yang terdiri dari 5 soal. 

Waktu untuk mengerjakan soal posttest ini hanya 30 menit saja. 

Setelah 30 menit siswa mengerjakan soal posttest tersebut, peneliti 

menyuruh siswa untuk mengumpulkan seluruh jawaban dari soal 

posttest yang telah dikerjakan siswa. Namun disini masih ada siswa 

yang belum selesai mengerjakan soal yang diberikan tetapi peneliti 

memberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal yang belum 

diselesaikan. 
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Gambar 4.21. Siswa Pada Saat Mengerjakan Tes Akhir  

Di Kelas Kontrol 
 

2. Hasil Analisis Uji Instrumen 

a. Uji Validasi  

Setelah dilakukan uji validasi oleh para paka, soal tes tersebut 

diujicobakan kepada 10 orang siswa kelas IX untuk menguji secara 

empiris kevalidan soal tes. Uji validasi dilakukan dengan cara 

menghitung korelasi masing-masing pertanyaan (item) dengan skor 

totalnya. Rumus yang dipergunakan adalah korelasi product moment. 

Hasil ujicoba soal posttest dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.11. Hasil Validasi Soal Tes 
 

Nomor Soal 
Validitas 

rxy rtabel Kriteria 
1 0,916 0,6319 Valid 
2 0,902 0,6319 Valid 
3 0,837 0,6319 Valid 
4 0,837 0,6319 Valid 
5 0,790 0,6319 Valid 

Dari hasil uji coba validasi dan diperhitung korelasi didapat rxy 

yang dapat dilihat pada tabel diatas dan rtabel = 0,6319 dengan taraf 

signifikan 5%, maka rxy > rtabel disimpulkan bahwa soal posttest pada 

materi teorema pythagoras pada penelitian ini adalah berkriteria valid. 

Perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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b. Uji Reliabilitas  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti juga terlebih dahulu 

melakukan reabilitas pada soal posstest, reabilitas ini digunakan untuk 

melihat apakah instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengukur data, maka dilakukan uji reliabilitas. Rumus yang 

digunakan adalah rumus Alpha.  

Dari perhitungan didapat r11 = 0,898 dan rtabel = 0,878 dengan taraf 

signifikan 5%, maka r11 > rtabel ini berarti instrumen tes tersebut reliabel. 

Perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 
3. Hasil Analisis Data Tes 

a. Analisis Data Posstest 

Posstest dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran berlangsung. Analisis data posstest ini digunakan untuk 

mengetahui normalitas, homogenitas dan menguji hipotesis yang 

diajukan serta untuk mengetahui hasil belajar setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh gambaran nilai posstest 

berikut disajikan rata-rata dan simpangan baku kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Tabel 4.12. Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas  
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas  �� S  Jumlah Siawa 
Kelas Eksperimen 79,30 13,01 31 

Kelas Kontrol 69,04 11,94 31 
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Selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung pada kelas eksperimen, berikut rangkuman 

berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan persentase kategori. 

Tabel 4.13. Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 
 Berdasarkan Kategori Hasil Belajar 

Nilai Siswa Kategori  Frekuensi  Persentase (%) 
80 – 100 Baik Sekali 17 56,66 
66 – 79  Baik  9 30 
56 – 65  Cukup  3 9,67 
46 – 55 Kurang  2 6,45 
0 – 45 Gagal  0 0 

Jumlah  31 100 
 

  Diagram 4.1. Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 

Diagram 4.2. Persentase Hasil Belajar Kelas Eksperimen  
Berdasarkan KKM 

 

Adapun untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

berlangsung pada kelas control, berikut rangkungam hasil perhitungan 

berdasarkan persentase kategori. 
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Tabel 4.14. Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol  
Berdasarkan Hasil Belajar 

Nilai Siswa Kategori  Frekuensi  Persentase (%) 
80 - 100 Sangat Baik 6 19,35 
66 – 79  Baik  14 45,16 
56 – 65  Cukup  6 19,35 
46 – 55  Kurang  3 9,67 
0 – 45 Gagal  2 6,45 

Jumlah  31 100 
 

Diagram 4.3. Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

Diagram 4.4. Persentase Hasil Belajar Kelas Kontrol 
  Berdasarkan KKM 

 

Untuk mengetahui kesetaraan skor nilai posttest kedua kelas 

sampel penelitian dilakukan uji analisis yang meliputi uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

1) Uji Normalitas Data Posttest 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari hasil posttest berdistribusi normal atau tidak. Adapun 

hasil rata-rata, modus, simpangan baku, dan kemiringan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 
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       Tabel 4.15. Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan 
       Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol   

Kelas �� S Mo Kemiringan 
Eksperimen 79,30 31,06 84,7 -0,40 

Kontrol 69,04 11,94 76,5 -0,62 
 

Karena nilai kemiringan sebesar -0,40 terletak diantara (-1) dan 

(+1) atau -1 < -0,40 < +1 pada kelas eksperimen dan nilai 

kemiringan sebesar -0,62 terletak diantara (-1) dan (+1) ataau  -1 < -

0,87 < +1  pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal. 

2) Uji Homogenitas Data Posttest  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

homogenitas atau tidak, dengan kriteria penguji adalah tolak H0 jika 

Fhitung < F1/2(nb–1), (k–1) dan terima H0 jika Fhitung < F1/2(nb–1), (nk-1) dengan 

dk pembilang = (nb-1) . 

Ho : ��
� =	��

�      : varians data homogen 

H0 : ��
� ≠	��

�      : varians data tidak omogen 

Keterangan: 

8�
� : varian kelas eksperimen  

��
�	: vaeiab kelas kontrol 


hitung = 
�����	������

������	�������
 

 = 
���,��

���,��
 

 = 1,186 



108 

  

 

 

Dari perhitungan diatas diperoleh Fhitung = 1,186, dimana derajat 

kebebasan pembilang 30 dan derajat kebebasan penyebut 30 dengan 

taraf nyata 5%. Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 1,186 dan 

F0,05 = 37,37. Karena Fhitung < F1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. 

Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok yang 

dibandingkan homogen. 

3) Uji Hipotesis (Uji-T) 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan maka hasil data tes akan dianalisis 

dengan menggunakan uji-t. pada penelitian ini, dilakukan uji-t 

terhadap nilai posttest dikelas eksperimen dan kelas konrol. 

Tabel 4.16. Uji-t Posttest 
thitung ttabel Keterangan  
3,416 1,671 Thitung > ttabel 

 
Berdasarkan perhitungan didapat thitung = 3,416 dan ttabel = 1,671 

Karema thitung = 3,416 > ttabel = 1,671 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

B. Pembahasan  

Dari deskripsi penelitian ini, peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas 

VIII.2 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

brain based learning dan kelas VIII.3 sebagai kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Tujuan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran brain based learning adalah untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan bekerja sama menjadi 
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pembelajaran yang mandiri dan siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. 

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menvalidasi instrument penelitian yang diperlukan saat pembelajaran. Dari 

pendapat dan saran beberapa validator dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

instrument penelitian yang disusun peneliti mencapai kategori valid secara 

validasi kostrak (contrucct validity). Kemudian khusus untuk soal tes setelah 

dilakukan validasi oleh beberapa validator, soal tes tersebut diujicobakan juga 

ke 10 orang siswa kelas IX untuk menguji secara empiris kevalidan soal tes. 

Dari hasil ujicoba tersebut juga ternyata seluruh item dalam soal tes telah 

mencapai kategori valid. Selanjutnya instrument penelitian tersebut 

digunakan peneliti dalam materi maupun memberikan tes. 

1. Hasil Posttest 

Setelah proses pembelajaran dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, penelitin melakukan tes akhir (posttest) untuk mengetahui 

hasil belajar siswa mengenai materi teorema pythagoras. Dalam tes akhir 

tersebut terdapat 5 soal yang berbentuk uraian. Dari hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran Brain Based 

Learning meningkat terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

pada materi teorema pythagoras di SMP Negeri 2 Cengal OKI. Artinya 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran Brain 

Based Learning memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional. 
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Tabel 4.17. Hasil Data Posttest  
 

No 
Soal  

Posttest  
Skor Soal Aspek  

Hasil Belajar 
(kognitif) 

Indikator  
Hasil Belajar  

1 10 Pengetahuan  Siswa dapat menuliskan pengertian 
teorema pythagora 

2 15 Pemahaman  Siswa dapat menentukan suatu 
persamaan segitiga siku-siku 

3 25 Penerapan  Siswa dapat menyelesaikan soal 
segitiga siku-siku dengan 
menggunakan teorema pythagora  

4 25 Penerapan  Siswa dapat menyelesaikan soal 
segitiga ABC jika siku-siku di B 

5 25 Penerapan  Siswa dapat menyelesaiakn soal 
dua buah segitiga siku-siku dengan 
menghitung salah satu sisinya 

 

Berikut ini akan dibahas hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Cengal OKI yang menggunakan model pembelajaran brain 

based learning dengan model pembelajaran konvensional. 

a) Aspek kognitif pada kompetensi pengetahuan 

1) Hasil Posttest Soal ke-1 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada soal pertama, yaitu kemampuan 

siswa untuk menyebutkan pengertian teorema pythagoras. Indikator 

tersebut terdapat pada soal tes nomor 1 siswa diminta menjelaskan 

pengertian teorema pythagoras. Berikut ini soal posttest pada soal 

pertama. 

 

 

Kemudian setelah dianalisis hasil posttest siswa di kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based 

1. Jelaskan pengertian teorema pythagoras ? 

Jawab : 

 



111 

  

 

 

Learning 90% siswa menjawab benar dan dari jawaban siswa kelas 

kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional 

78% menjawab benar. 

 
Gambar 4.22. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 1 

 Siswa Yang Menjawab Benar 
 

Sedangkan 10% siswa di kelas eksperimen dan 22% siswa di 

kelas kontrol tidak menentukan jawaban dengan tepat dan tidak 

memberikan jawaban. 

 
Gambar 4.23. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 1 

 Siswa Yang Menjawab Kurang Tepat 
 

b) Aspek kognitif pada kompetensi pemahaman 

1) Hasil posttest Soal ke-2 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada soal kedua, yaitu kemampuan 

siswa untuk menentukan persamaan suatu segitiga siku-siku dengan 

teorema pythagoras. Indikator pada soal tes nomor 2 siswa diminta 
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untuk mengidentifikasi persamaan segitiga siku-siku. Berikut ini soal 

posttest pada soal kedua 

 

 

 

 

Kemudian setelah di analisis hasil posttest siswa di kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based 

Learning 55% siswa menjawab benar dan dari jawaban siswa dikelas 

kontrol yang diajarkan dengan model konvensional 68% menjawab 

benar. 

 
Gambar 4.24. Lembar Jawaban soal Posttest Nomor 2 

  Siswa Yang Menjawab Benar 
 

Sedangkan 45% siswa di kelas eksperimen dan 32% siswa di 

kelas kontrol tidak dapat memberikan jawaban dengan tepat. 

2. Gunakan teorema pythagoras untuk menulis persamaan 
panjang sisi-sisi segitiga pada gambar berikut! 
a. Segitiga RPQ                          b.  Segitiga ABC 
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Gambar 4.25. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 2 

Siswa Yang Menjawab Kurang Tepat 
 

c) Aspek kognitif pada kompetensi penerapan  

1) Hasil posttest Soal ke-3 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal ketiga, yaitu kemampuan siswa 

untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Indikator tersebut 

terdapat pada soal tes nomor 3 siswa diminta menentukan penyelaian  

panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi lain diketahui. Berikut 

ini soal posttest pada soal ketiga. 

  

 

 Kemudian setelah dianalisis hasil posttest siswa dikelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based 

Learning 48% siswa menjawab benar dan dari jawaban siswa di 

kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional 42% menjawab benar. 

3. Tentukan panjang sisi sebuah segitiga siku-siku jika panjang 

salah satu sisi siku-sikunya 15 cm dan panjang sisi 

miringnya 17 cm! 

Jawab:  
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Gambar 4.26. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 3 

 Siswa Yang Menjawab Benar 
 

Sedangkan 52% siswa di kelas eksperimen dan 58% siswa di 

kelas kontrol tidak dapat memberikan jawaban dengan tepat. 

 
Gambar 4.27. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 3 

Siswa Yang Menjawab Kurang Tepat 
 

2) Hasil posttest Soal Ke-4 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal keempat, yaitu kemampuan siswa 

untuk menentukan panjang  sisi segitiga siku-siku. Indikator tersebut 

terdapat pada soal tes nomor 4 siswa diminta untuk menentukan 

penyelesaian panjang segitiga ABC jika siku-siku di B. Berikut ini 

soal posttest pada soal keempat. 

 

   

 

4. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan AB = 24 cm 

dan BC = 10 cm. Hitunglah panjang AC! 

Jawaban: 
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Kemudian setelah di analisis hasil posttest siswa di kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based 

Learning 58% siswa menjawab benar dan dari jawaban siswa kelas 

kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional 

35% menjawab benar. 

 
Gambar 4.28. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 4 

 Siswa Yang Menjawab Benar 
 

Sedangkan 42% siswa di kelas eksperimen dan 65% siswa di 

kelas kontrol tidak dapat memberikan jawaban dengan tepat.  

 
Gambar 4.29. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 4 

 Siswa Yang Menjawab Kurang Tepat 
 

3) Hasil Posttest Soal ke-5 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal kelima, yaitu kemampuan siswa 

untuk menentukan salah satu panjang sisi 2 buah segitiga siku-siku. 
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Indikator tersebut terdapat pada soal tes nomor 5 siswa diminta 

untuk menentukan penyelesaian panjang sisi 2 buah segitiga siku-

siku. Berikut ini soal posttest pada soal kelima. 

 

 

 

 

 

 

Kemudian setelah di analisis hasil posttest siswa di kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model Brain Based Learning 

19% siswa menjawab benar dan dari jawaban siswa di kelas kontrol 

yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional 10% 

menjawab benar. 

 
Gambar 4.30. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 5 

 Siswa Yang Menjawab Benar 
 

Sedangkan 81% siswa di kelas eksperimen dan 90% siswa di 

kelas kontrol tidak dapat memberikan jawaban dengan tepat. 

5. Gambar dibawah ini merupakan segitiga siku-siku di A 

dengan panjang sisi AB = 20 cm dan BC = 25 cm. 

Hitunglah panjang sisi AD ! 
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Gambar 4.31. Lembar Jawaban Soal Posttest Nomor 5 

 Siswa Yang Menjawab Kurang Tepat 
 

Dari uraian hasil soal posttest rata-rata persentase siswa yang 

menjawab dengan benar soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 untuk 

aspek kognitif kompetensi penerapan sebesar 65% untuk kelas 

eksperimen dan 55% untuk kelas kontrol. 

Tabel 4.18. Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas Eksperimen  
 dan Kelas Kontrol 

 
Kelas  

Posttest  
Aspek Kognitif 

Pengetahuan  Pemahaman  Penerapan  
Eksperimen  90% 55% 65% 

Kontrol  77% 68% 55% 
 

Diagram 4.5. Rata-rata Persentase Hasil Belajar Posttest 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
 

Dan dari penjelasan di atas juga siswa kelas VIII.2 yang 

diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based Learning lebih 

baik dibandingkan siswa kelas VIII.3 yang diajarkan model 
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pembelajaran konvensional di SMP Negeri 2 Cengal OKI. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata  posttest sebesar 79,30 untuk siswa 

yang diajarkan dengan model pembelajaran Brain Based Learning. 

Sedangkan nilai rata-rata posttest siswa yang diajarkan dengan 

model pembelajaran konvensional sebesar 69,04 perhitungan uji t 

didapat thitung = 3,416 > ttabel = 1,671 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

berarti penggunaan model pembelajaran Brain Based Learning 

meningkat terhadap hasil belajar matematika siswa kela VIII di SMP 

Negeri 2 Cengal OKI.  


