
 

 

 

 

 

IV.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Data pemahaman konsep matematis siswa untuk setiap sampel penelitian yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran. Deskripsi data 

pemahaman konsep matematis siswa secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.1 

berikut. 

Tabel 4.1  Data Nilai Tes Pemahaman Konsep Matematis 

Pembelajaran 
Jumlah 

Siswa 

Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 
Rata-rata 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 18 56,0 100,0 84,50 12,649 

Kontrol 18 32,0   96,0 66,33 17,697 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, diketahui bahwa perolehan rata-rata nilai siswa 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata nilai siswa pada kelas kontrol.  

Selanjutnya analisis data penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan, yaitu apakah rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa pada 

pembelajaran kooperatif tipe scramble lebih dari rata-rata skor pemahaman konsep 

matematis siswa pada pembelajaran konvensional. 
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a. Uji Hipotesis 

 

Data pemahaman konsep matematis siswa memenuhi syarat normal dan homogen, 

maka tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t.   

Hasil perhitungannya disajikan secara ringkas dalam Tabel 4.2 berikut, yang 

disajikan secara lengkap pada lampiran. 

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Data Pemahaman Konsep Matematis 

 

Kelas �̅� 
Varians 

(s2) 

Varians 

Gabungan 
n 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Kriteria 

Eksperimen 84,50 160,000 
236,588 

18 
3,54 1,69 

Terima 

H1 Kontrol 66,33 313,176 18 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  Sehingga terima H1, artinya 

rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran kooperatif 

tipe scramble lebih tinggi dari rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa 

pada pembelajaran konvensional.  Dengan demikian, penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe scramble berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis 

siswa kelas VII MTs Darul Huffaz Pesawaran semester genap tahun pelajaran 

2013/2014. 

 

2. Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep 

 

Rata-rata pencapaian indikator pemahaman konsep siswa pada kelas eksperimen 

dan kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut, yang disajikan secara lengkap pada 

lampiran. 
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Tabel 4.3 Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep 

No

. 
Indikator 

Persentase 

Eksperimen Kontrol 

1. Menyatakan ulang suatu konsep 100% 44,4% 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai konsepnya 
96,7% 77,8% 

3. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep 97,2% 83,3% 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika 
90,7% 86,1% 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep 
80,6% 62,5% 

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
72,7% 49,1% 

7. Mengaplikasikan konsep 82,4% 65,7% 

Rata-rata 88,6% 67,0% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa terdapat perbedaan hasil pencapaian indikator 

pemahaman konsep pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Pencapaian indikator 

yang paling tinggi pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol adalah indikator 

memberikan contoh dan non-contoh dari konsep dan menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematika. Sedangkan pencapaian indikator yang 

paling rendah pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol adalah indikator 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

 

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa persentase rata-rata pencapaian indikator pemahaman 

konsep matematis siswa kelas eksperimen sebesar 88,6% dan persentase rata-rata 

pencapaian indikator pemahaman konsep matematis siswa kelas kontrol sebesar 

67,0%.  Dengan demikian, pencapaian indikator pemahaman konsep matematis 

pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol.  
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B. Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui uji-t, diketahui bahwa 

rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran kooperatif 

tipe scramble lebih tinggi daripada rata-rata skor pemahaman konsep matematis 

siswa pada pembelajaran konvensional.   Pencapaian indikator pemahaman konsep 

matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe scramble juga lebih baik 

daripada pencapaian indikator pemahaman konsep matematis siswa pada 

pembelajaran konvensional.  

 

Hal ini dikarenakan model pembelajaran kooperatif tipe scramble memiliki strategi 

kerja kelompok yang melibatkan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah atau 

tugas yang diberikan oleh guru dengan mencocokkan lembar pertanyaan dan 

jawaban yang memungkinkan siswa mampu mencari jawaban dengan tepat dan 

benar dari suatu konsep tertentu sehingga pembelajaran kooperatif tipe scramble 

ini sangat menarik perhatian siswa.  Sejalan dengan pendapat Slameto (2003: 92) 

bahwa variasi model pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga ketika 

perhatian tersebut ada pada siswa maka pelajaran yang diterimanya akan dihayati 

dan diolah dalam pikirannya hingga timbul pengertian yang mengakibatkan siswa 

dapat membandingkan, membedakan, dan menyimpulkan pengetahuan yang 

diterimanya. Dalam proses yang terjadi pada pembelajaran kooperatif tipe 

scramble,  siswa diberikan waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan 

saling membantu antar anggota dalam kelompoknya yang memudahkan siswa 

dalam memahami materi yang dipelajarinya.   
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Pembelajaran kooperatif tipe scramble ini memiliki banyak kelebihan, antara lain 

siswa lebih aktif bertanya, mengemukakan ide atau pendapat, teliti, kreatif, pantang 

menyerah dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi serta hasil belajar lebih baik 

dalam hal pemahaman konsep.  Sejalan dengan hasil penelitian Rosti (2012: 47) 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe scramble membuat siswa terlibat secara aktif 

dalam berdiskusi, berani mengemukakan pendapat, dan mempunyai tanggung 

jawab dalam menyelesaikan tugas.  Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian 

Sukarni (2012: 95) yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe scramble, interaksi antar siswa meningkat dimana siswa lebih aktif 

menjawab dan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran tuntas dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. 

 

Sedangkan pada pembelajaran konvensional yang proses pembelajarannya berpusat 

pada guru mengakibatkan pemahaman konsep siswa belum optimal karena tidak 

semua siswa memiliki daya tangkap yang baik, sehingga mengakibatkan beberapa 

siswa mengalami kesulitan dalam menganalisis materi yang disampaikan guru.  

Pembelajaran ini sangat mengandalkan guru sebagai pusat informasi sedangkan 

siswa cenderung pasif menerima pelajaran. Guru menjelaskan materi dan siswa 

hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kemudian guru memberikan 

contoh dan latihan soal yang memungkinkan pemahaman konsep matematis 

beberapa siswa belum optimal karena masih terdapat beberapa siswa yang hanya 

mampu mengerjakan soal seperti apa yang dicontohkan guru.  
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Pada awal penerapan pembelajaran kooperatif tipe scramble di kelas VII.B, siswa 

terlihat bingung dan sulit beradaptasi dengan proses dalam pembelajaran kooperatif 

tipe scramble.  Hal ini karena siswa telah terbiasa menggunakan pembelajaran 

konvensional yang selama ini diterapkan dalam proses pembelajaran.  Ketika siswa 

diberikan LKS beberapa siswa sering bertanya kepada guru. Selain itu, pada 

pembelajaran ini ada beberapa siswa yang bersifat individualis, enggan berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya. Sama halnya dengan hasil penelitian Sukarni    

(2012: 82), ketika awal pembelajaran kooperatif tipe scramble diterapkan, masih 

terdapat siswa yang terlihat bingung dan bertanya kepada guru.  Melihat masalah 

pada pertemuan pertama ini, guru mengingatkan kepada siswa bagaimana yang 

seharusnya dilakukan oleh siswa, tentang cara pengisian LKS dan bagaimana 

bersikap dengan teman sekelompok sehingga pada pertemuan selanjutnya siswa 

dapat dikondisikan dengan baik, siswa mulai aktif dan lebih serius dalam 

menyelesaikan LKS berdasarkan langkah-langkah pada pembelajaran kooperatif 

tipe scramble.  Hal ini didukung oleh pendapat Sukarni (2012: 95), ketika interaksi 

antar siswa mulai berjalan suasana kelas menjadi kondusif sehingga memudahkan 

siswa dalam memahami materi pelajaran. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kelemahan dalam penelitian ini yaitu 

waktu penelitian yang singkat sehingga ketika siswa sudah dapat beradaptasi dan 

merasa nyaman dengan pembelajaran kooperatif tipe scramble,  penelitian telah 

selesai dilaksanakan. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa dengan 

melaksanakan penelitian dalam waktu yang lama, yaitu pada saat siswa telah 

mampu beradaptasi dan memasuki zona nyaman dalam pembelajaran kooperatif 

tipe scramble, hasil pemahaman konsep yang diperoleh dapat lebih optimal.   
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Selain itu, diperlukan interaksi antar siswa, tanggung jawab individual, 

keterampilan-keterampilan dan kerjasama kelompok harus berjalan dengan baik.  

Kemampuan dalam mengelola waktu juga diperlukan karena merupakan bagian 

penting dalam pembelajaran dimana siswa membutuhkan waktu yang cukup untuk 

dapat beradaptasi sehingga melalui langkah-langkah yang ada pada pembelajaran 

kooperatif tipe scramble, pemahaman konsep matematis siswa dapat meningkat 

sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. 


