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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui “Pengaruh 

Reward dan Punishment Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Materi Kubus 

dan Balok Siswa Kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi.” Penelitian ini 

termasuk penelitian eksperimen karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat serta berapa besar pengaruh sebab akibat tersebut dengan 

cara memberikan beberapa perlakuan-perlakuan tertentu pada kelas eksperimen, 

sedangkan pada kelas kontrol tidak diberi perlakuan. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini terdiri atas beberapa metode, yaitu 

metode observasi, metode tes, metode dokumentasi. Metode observasi digunakan 

oleh peneliti untuk mengamati kondisi sekolah meliputi sarana prasarana MTs 

Darul Huda Wonodadi, struktur organisasi guru, siswa dan proses pembelajaran 

matematika. Metode tes digunakan peneliti untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A MTs Darul Huda 

Wonodadi. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah 

tertulis MTs Darul Huda Wonodadi, data keadaan guru dan siswa serta foto hasil 

penelitian. 

Berkaitan dengan metode tes, soal yang diberikan untuk melihat hasil belajar 

peserta didik berjumlah 4 soal uraian yang masing-masing item mendapat skor 25, 
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jadi jika 4 soal maka skor yang diperoleh adalah 25 x 4 = 100 yang telah di uji 

tingkat validitas dan reliabilitasnya sebagaimana dijelaskan pada paparan analisis 

data dan terlampir (lampiran 13). Soal tersebut diberikan kepada sampel 

penelitian, yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai 

kelas kontrol. Adapun hasil nilai tes dari kedua kelas terlampir (lampiran 11). 

B. Analisis Data Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis  

Setelah data terkumpul diperlukannya adanya analisis data. Sebelum 

menganalisis data maka peneliti menggunakan uji instrumen yang terdiri dari dua 

uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat digunakan agar dasar 

estimasi yang digunakan nanti dapat menggunakan model t-test. Di dalam uji 

prasyarat terdapat dua uji yaitu normalitas dan homogenitas dan uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji t-test. 

1. Uji Instrumen 

a. Uji validitas berbantuan SPSS 16.0 for windows 

Tabel kerja teknik validitas dari 59 responden di dapatkan tabulasi data-data 

dan terlampir (lampiran 13). 

Uji validitas dari hasil SPSS (lampiran 12) dapat dilihat pada probabilitas 

korelasi [sig. (2 – tailed)], kemudian nilai [sig. (2 – tailed)] dibandingkan dengan 

nilai α = 0,05 .  

jika nilai probabilitas korelasi [sig.(2 – tailed)] > taraf signifikan α = 0,05 maka 

item soal dikatakan tidak valid, tetapi jika nilai probabilitas korelasi [sig.(2- 
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tailed)] < taraf signifikan α = 0,05 maka item soal dikatakan valid. Hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil Validitas 

Korelasi antara Nilai korelasi 

(pearson correlation) 

Probabilitas korelasi 

[sig. (2-tailed)] 

kesimpulan 

Butir 1 dengan 

total 

0,714 0,000 Valid 

Butir 2 dengan 

total 

0,835 0,000 Valid 

Butir 3 dengan 

total 

0,577 0,000 Valid 

Butir 4 dengan 

total 

0,606 0,000 Valid 

 

 Butir 1  nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 0,05 sehingga butir 

soal dikatakan valid. 

 Butir 2 nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 0,05 sehingga butir 

soal dikatakan valid. 

 Butir 3 nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 0,05 sehingga butir 

soal dikatakan valid. 

 Butir 4 nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 0,05 sehingga butir 

soal dikatakan valid. 

Karena semua butir soal dikatakan valid maka semua butir soal dapat 

dilakukan uji reliabilitas. 
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b. Uji validitas secara manual (tabel kerja validitas lihat lampiran 13) 

  r = 
  ∑    ∑ ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 Uji validitas untuk butir 1  

  r = 
  ∑    ∑ ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

   = 
                        

√                                        
 

   = 
               

√                                          
 

   = 
     

√               
 

   = 0,727  

Nilai r hitung = 0,727 sedangkan r tabel = 0,254 (tabel r lihat lampiran 16) 

 Jika r hitung <  r tabel maka tidak valid 

 Jika r hitung ≥  r tabel maka valid   

Karena nilai r hitung ≥ r tabel maka soal butir nomor 1 dikatakan valid. 

 Uji validitas untuk butir 2  

  r = 
  ∑    ∑ ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

   = 
                        

√                                        
 

   = 
               

√                                          
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   = 
     

√               
 = 0,842 

Nilai r hitung = 0,842 sedangkan r tabel = 0,254 

Karena nilai r hitung ≥ r tabel maka soal butir nomor 2 dikatakan valid. 

 Uji validitas untuk butir 3 

  r = 
  ∑    ∑ ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

   = 
                        

√                                        
 

   = 
               

√                                          
 

   = 
     

√               
  

    = 0,577 

Nilai r hitung = 0,577 sedangkan r tabel = 0,254 

Karena r hitung ≥ r tabel maka soal butir nomor 3 dikatakan valid. 

 Uji validitas untuk butir 4 

  r = 
  ∑    ∑ ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

   = 
                        

√                                        
 

   = 
               

√                                          
 

   = 
     

√               
  

    = 0,607 
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Nilai r hitung = 0,607 sedangkan r tabel = 0,254  

Karena r hitung ≥ r tabel maka soal butir nomor 4 dikatakan valid. 

c. Uji reliabilitas berbantuan SPSS 16.0 for windows 

Uji  reliabilitas dari hasil SPSS (lampiran 12) diperoleh nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,632. Adapun kriteria reliabilitas instrument dapat dibagi menjadi 

5 kelas yaitu: 

 Jika alpha cronbach 0,00 – 0,20 berarti kurang reliable. 

 Jika alpha cronbach 0,21 – 0,40 berarti agak reliable. 

 Jika alpha cronbach 0,41 – 0,60 berarti cukup reliable. 

 Jika alpha cronbach 0,61 – 0,80 berarti reliable. 

 Jika alpha cronbach 0,81 – 1,00 berarti sangat reliable. 

Karena nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,632 maka dapat disimpulkan 

bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. 

d. Uji reliabilitas secara manual (tabel kerja reliabilitas lihat lampiran 13) 

∑  
  = 

∑   
 ∑   

 

 
                               

  = 
∑  

  
 ∑    

 

 
 

       = 
       

       

  

  
                            = 

      
       

  

  
 

       =  
       

        

  

  
                          =  

      
       

  

  
 

       = 
      

  
                                         = 

     

  
 

       = 83,3                                                           = 8,6 
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  = 

∑  
  

 ∑    

 

 
                             

  = 
∑  

  
 ∑    

 

 
 

       = 
      

       

  

  
                            = 

      
       

  

  
 

       =  
      

       

  

  
                           = 

      
       

  

  
 

       = 
     

  
                                        = 

     

  
 

       = 11,7                                                        = 8,9 

  
  = 

∑  
  

 ∑    

 

 
                         α = (

 

   
)    

∑  
 

  
    

       = 
      

       

  

  
                        = (

  

    
)    

                   

    
  

       =  
      

       

  

  
                       = (1,017) (0,6) 

       = 
     

  
  = 13,4                                    = 0,61 

Nilai cronbach alpha = 0,61  

Karena nilai cronbach alpha 0,61 maka instrumen soal dikatakan reliable. 

2. Uji Prasyarat Analisis  

a. Uji normalitas berbantuan SPSS 16.0 for windows 

 Uji normalitas untuk nilai post-test kelas VIII A, dilihat dari 

hasil SPSS diperoleh nilai probabilitas asymp sig. (2-tailed) 

yaitu 0,057.(lampiran 12) 

   : Data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 
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   : Data diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Jika sig. (2-tailed) < 0,05 maka    ditolak, yang berarti data 

diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Jika sig. (2-tailed) > 0,05 maka    diterima, yang berarti data 

diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 

Karena hasil SPSS diperoleh sig. (2-tailed) 0,057 > 0,05 maka    

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data diambil dari populasi 

yang berdistribusi normal.  

 Uji normalitas untuk nilai post-test kelas VIII B, dilihat dari 

hasil SPSS diperoleh nilai probabilitas asymp sig. (2-tailed) 

yaitu 0,625.(lampiran 12) 

   : Data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 

   : Data diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Jika sig. (2-tailed) < 0,05 maka    ditolak, yang berarti data 

diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Jika sig. (2-tailed) > 0,05 maka    diterima, yang berarti data 

diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 

Karena hasil SPSS diperoleh sig. (2-tailed) 0,625 > 0,05 maka    

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data diambil dari populasi 

yang berdistribusi normal. 
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b. Uji normalitas secara manual  

 Uji normalitas untuk nilai post-test kelas VIII A 

Adapun pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov- smirnov. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 ⇾ menetukan hipotesis dan standart signifikasi. 

H0 : distribusi data normal 

H1 : distribusi data tidak normal 

       

Langkah 2 ⇾menentukan rata-rata data.  

          
∑ 

 
 

2   

  
       

Langkah 3 ⇾ menghitung standart deviasi. 

   √
∑     ̅  

   
 √

       

2 
      

Langkah 4⇾ menghitung nilai Z skor untuk i=1 maka didapatkan: 

       
    

  
 

 2       

    
  2    

Langkah 5 ⇾menetukan nilai a2 dan a1,  a2 diperoleh dari selisih masing-masing 

baris     dengan     (Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari 

pada tabel Z) sedangkan a1 diperoleh dari selisih masing-masing 

baris     dengan a2.. 

Langkah 6 : menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel 

penolong. (tabel perhitungan lihat lampiran 14). 
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Langkah 7 : membandingkan angka teringgi dari a1 dengan tabel Kolmogorov-

Smirnov.  

Apabila kita menoleransi tingkat kesalahan    sebesar 0,05, maka 

dengan jumlah n=30 diperoleh D(0,05)(30) = 0,242 (tabel D lihat 

lampiran 18). 

Kriteria pengujian adalah: 

Terima H0 jika a1 maksimum   Dtabel 

Tolak H1 jika a1 maksimum   Dtabel  

Berdasarkan hasil hitung kita peroleh a1 maksimum sebesar 0,242. 

Karena a1 maksimum=0,242 ≤ Dtabel = 0,242, maka H0 diterima 

artinya data tersebut berdistribusi normal. 

 Uji normalitas untuk nilai post-test kelas VIII B  

Adapun pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov- smirnov. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 ⇾ menetukan hipotesis dan standart signifikasi. 

H0 : distribusi data normal 

H1 : distribusi data tidak normal 

       

Langkah 2 ⇾menentukan rata-rata data.  

          
∑ 

 
 

2   

2 
    2  

Langkah 3 ⇾ menghitung standart deviasi. 
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   √
∑     ̅  

   
 √

     

2 
      

Langkah 4⇾ menghitung nilai Z skor untuk i=1 maka didapatkan: 

       
    

  
 

      2 

    
  2    

Langkah 5 ⇾menetukan nilai a2 dan a1,  a2 diperoleh dari selisih masing-masing 

baris     dengan     (Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari 

pada tabel Z) sedangkan a1 diperoleh dari selisih masing-masing 

baris     dengan a2.. 

Langkah 6 : menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel 

penolong.(tabel kerja normalitas lihat tabel 14) 

Langkah 7 : membandingkan angka teringgi dari a1 dengan tabel Kolmogorov-

Smirnov.  

Apabila kita menoleransi tingkat kesalahan    sebesar 0,05, maka 

dengan jumlah n=29 diperoleh D(0,05)(29) = 0,246 (nilai D tabel lihat 

lampiran 18). 

Kriteria pengujian adalah:  

Terima H0 jika a1 maksimum   Dtabel 

Tolak H1 jika a1 maksimum   Dtabel  

Berdasarkan hasil hitung kita peroleh a1 maksimum sebesar 0,1216. 

Karena a1 maksimum=0,1216 ≤ Dtabel = 0,246, maka H0 diterima 

artinya data tersebut berdistribusi normal. 
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c. Uji homogenitas berbantuan SPSS 16.0 for windows 

 Uji homogenitas untuk kelas VIII A dan VIII B, dilihat dari 

hasil SPSS diperoleh sig. 0,561. (lihat lampiran 12) 

   : Data diambil dari populasi yang memiliki variansi sama. 

   : Data diambil bukan dari populasi yang memiliki variansi 

sama. 

 Jika nilai sig. < 0,05 maka    ditolak, yang berarti data 

diambil bukan dari populasi yang memiliki variansi sama. 

 Jika  nilai  sig.   > 0,05  maka    diterima, yang berarti data 

diambil dari populasi yang memiliki variansi sama. 

Karena hasil SPSS diperoleh sig. 0,561 > 0,05 maka    diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data diambil dari populasi yang 

memiliki variansi sama. 

d. Uji homogenitas secara manual  

 Uji homogenitas untuk nilai ujian tengah semester kelas VIII A 

dan VIII B. 

Varians (     = 
∑ 

 
 

 ∑  
 

 

   
                       = 

             

             
 

   
 
 = 

∑  
 
 

 ∑    

  

    
                             

 
 = 

∑  
 
 

 ∑    

  

    
 

         = 
       

       

  

    
                        = 
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         = 
       

       

  

  
                       = 

       
       

  

  
 

         = 
                

  
                   = 

                

  
 

         = 
       

  
                                    = 

       

  
 

         = 200,723                                                = 159,21 

 

     = 
             

             
 

       = 
       

      
 

       = 1,26 

Nilai Fmax = 1,26 sedangkan F tabel = 1,85 ( nilai tabel F lihat lampiran 19) 

 Jika Fmax ≤ Ftabel maka H0 diterima 

 Jika Fmax > Ftabel maka H0 ditolak 

Karena Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data memiliki varian yang sama (homogen).  

3. Uji Hipotesis  

 Uji Hipotesis berbantuan SPSS 16.0 for windows 

Uji hipotesis yang digunakan dalam perhitungan nilai post-test ini 

adalah uji Independent Samples T-test. Hasil dari perhitungan SPSS diperoleh 

nilai sig. 0,039 (lihat lampiran 12). Kriteria uji t ini: 

 Jika nilai sig. < 0,05 maka    ditolak, yang berarti ada 

pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 
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matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di 

MTs Darul Huda Wonodadi. 

 Jika nilai sig. > 0,05 maka    diterima, yang berarti tidak ada 

pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 

matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di 

MTs Darul Huda Wonodadi. 

Karena nilai sig. 0,039 < 0,05 maka    ditolak sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 

matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda 

Wonodadi. 

Uji hipotesis secara manual  

   : Tidak ada pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 

matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul 

Huda Wonodadi. 

    :   Ada pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar matematika 

pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda 

Wonodadi. 

            Kriteria uji t : 

 Jika t hitung <  t tabel maka    diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 
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matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul 

Huda Wonodadi. 

 Jika t hitung >  t tabel maka    ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 

matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs  

Darul Huda Wonodadi. 

Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 97,03 sedangkan nilai rata-rata kelas 

kontrol adalah 81,207. Untuk nilai variansi kelas eksperimen didapat 11,68 

sedangkan kelas kontrol didapat nilai 31,25. (lihat lampiran 15) 

t = 
 ̅   ̅ 

√   
 

    
 

   
 

    

  = 
            

√
     

  
 

     

  

  

                          = 
      

√       
 

                          = 
      

√   
 

                          = 
      

   
  

                          = 13,108  

Nilai t dengan perhitungan manual di peroleh t = 13,108 (terpaut sedikit 

dengan cara SPSS yaitu 13,116). Nilai t = 13,108 dibandingkan dengan t tabel.  

t tabel = 2,000 dilihat dari db = N – 2 

                                                 = 59 – 2 

                                                 = 57  
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Db = 57 (mendekati Db = 60) dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh    

ttabel  = 2,000. (nilai t tabel lihat lampiran 20) 

t hitung > t tabel yaitu 13,108 > 2,000 maka    ditolak , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar 

matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda 

Wonodadi. 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh reward dan punishment 

terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII A 

di MTs Darul Huda Wonodadi dapat diketahui melalui perhitungan sebagai 

berikut:
124

 

D = 
 ̅   ̅ 

 
  x 100%  

S = √
                   

     
 

Keterangan : 

D  = besar pengaruh 

 ̅   = rata-rata nilai kelas eksperimen 

 ̅  = rata-rata nilai kelas kontrol 

S   = standar deviasi  

    = jumlah siswa kelas eksperimen 

    = jumlah siswa kelas kontrol 

    = variansi kelas eksperimen 

    = variansi kelas kontrol  

                                                           
124

Will Thalheimer dan Samantha cook, How to Calculate Effect Sizes from Published 

Research A Simplified Methodology, (A Work- Learning , 2002), hal. 4 
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S = √
                   

     
                 D = 

 ̅   ̅ 

 
  x 100% 

   = √
                          

     
                 = 

            

     
 x 100% 

  = √
                       

  
                        = 

      

     
 x 100% 

  = √
         

  
                                            = 98,34% 

  = √2      

  = 16,09 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya 

pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi 

kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi adalah 

98,34%. Kriteria besar pengaruh dapat dilihat pada kriteria interpretasi dibawah 

ini: 
125

 

 

 

 

 

                                                           
125

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 

ALFABETA, 2012), hal.257 
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Kriteria Interpretasi Besar Pengaruh 

0% - 20%   : Sangat rendah 

21% - 40% : Rendah 

41% - 70% : Sedang 

71% - 90% : Tinggi 

91% - 100% : Sangat tinggi 

Berdasarkan kriteria interpretasi diatas dapat disimpulkan bahwa besar 

pengaruh sangat tinggi. Ini berarti bahwa besar pengaruh reward dan punishment 

terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan balok memiliki persen 

sangat tinggi, sehingga penelitian dapat dikatakan berhasil. 

C. Rekapitulasi dan Hasil Penelitian  

1. Rekapitulasi Hasil Penelitian  

Setelah hasil analisis data penelitian, selanjutnya adalah mendeskripsikan 

hasil penelitian tersebut dalam bentuk tabel yang menggambarkan perbedaan hasil 

belajar matematika dengan menggunakan pengaruh reward dan punishment pada 

siswa kelas VIII A MTs Darul Huda Wonodadi. 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Hipotesis 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Kriteria 

Penelitian 

Interpretasi Kesimpulan 

Ada 

pengaruh 

reward dan 

punishment 

terhadap hasil 

belajar 

matematika 

pada materi 

kubus dan 

balok siswa 

kelas VIII A 

di MTs Darul 

Huda 

Wonodadi 

1. thitung 

(13,108) 

dengan 

perhitun 

-ngan 

manual 

  2. thitung    

(13,116) 

dengan 

perhitun 

-nga 

SPSS 16.0 

for 

windows  

  

ttabel = 2,000 

(taraf 5%) 

berarti 

signifikan 

thitung > ttabel  

Hipotesis 

diterima  

Ada pengaruh 

yang 

signifikan 

reward dan 

punishment 

terhadap hasil 

belajar 

matematika 

pada materi 

kubus dan 

balok siswa 

kelas VIII A di 

MTs Darul 

Huda 

Wonodadi 

 

2. Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan 

besar pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar matematika pada 

materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi. Dalam 

penelitian ini banyak sampel yang diambil ada 59 responden yaitu 29 untuk kelas 

kontrol dan 30 untuk kelas eksperimen.  

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan pola quasi eksperimen 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab akibat serta berapa besar 

pengaruh sebab akibat tersebut dengan cara memberikan beberapa perlakuan 

(treatment) tertentu pada kelas eksperimen. Prosedur yang peneliti lakukan dalam 

penelitian ini adalah memberikan pengajaran dengan menggunakan metode 
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ceramah dan tanya jawab disertai pemberian reward atau punishment guna 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penelitian tahap awal peneliti memberikan 

soal pre-test yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa 

dalam memahami materi ajar matematika yang terkait dengan bangun ruang 

kubus dan balok. Kemudian setelah pre-test diberikan kepada siswa peneliti 

memulai menjelaskan materi ajar terkait pokok bahasan kubus dan balok. Pada 

tahap selanjutnya peneliti memberikan soal post-test sesuai dengan materi ajar 

yang disampaikan dan bagi siswa yang mendapat nilai bagus maka akan 

mendapatkan reward berupa alat-alat tulis seperti buku, pensil, bulpoin, kotak 

pensil dan lain-lain, sedangkan bagi siswa yang mendapatkan nilai jauh dari rata-

rata maka akan mendapatkan punishment berupa menyanyi dan mengerjakan soal 

di depan kelas guna melatih keberanian siswa serta sebagai alat ukur sejauh mana 

siswa dalam memahami materi ajar yang disampaikan oleh peneliti. Sedangkan 

pada kelas kontrol tidak diberi perlakuan (tanpa pemberian reward dan 

punishment), prosedur yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dengan 

memberikan pengajaran konvensional, kemudian diberikan tes akhir (post-test) 

yang pada tahap sebelumnya juga diberikan soal pre-test guna mengetahui 

kemampuan dasar siswa yang dijadikan sebagai kelas kontrol. Pre-test yang 

diberikan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol hanya sebagai alat 

pengukur kemampuan siswa sebelum masuk ke dalam materi yang akan 

disampaikan peneliti, jadi nilai yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai 

dari post-test. 
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 Hasil dari nilai post-test inilah peneliti menjadikan dasar untuk mengetahui 

kemampuan belajar siswa setelah ada treatment pada kelas eksperimen dan tidak 

adanya treatment pada kelas kontrol. Treatment diberikan pada saat jam pelajaran 

matematika berlangsung. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 

variabel bebas yaitu “Reward dan Punishment” dan variabel terikatnya yaitu 

“Hasil belajar siswa.” 

Berkaitan dengan metode tes, dalam hal ini peneliti memberikaan tes hasil 

belajar berupa 4 soal uraian yang telah di uji tingkat validitasnya yaitu 

menggunakan validitas ahli, dan sampel dari penelitian ini yaitu kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol untuk 

mengetahui hasil belajar pada pokok bahasan kubus dan balok. 

Berdasarkan penelitian terdahulu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan Lia Aristiani dengan judul Pengaruh Pemberian Reward dan 

Punishment Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Semester 2 Pada 

Materi Pokok Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Lingkaran MTs Hasan 

Kafrawi Mayong Jepara Tahun Pelajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa nilai t 

hitung adalah 2,0255 sedangkan t tabel diperoleh 1,9939 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh besar pemberian reward dan punishment 

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII pada materi pokok panjang garis singgung 
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persekutuan luar lingkaran MTs Hasan Kafrawi Mayong Jepara Tahun Pelajaran 

2010/2011.
126

 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data terkait penelitian sekarang, 

hasilnya menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya 

data di analisis menggunakan uji t-test. Berdasarkan perhitungan t-test hasilnya 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara thitung dan ttabel. thitung 

yang diperoleh dari perhitungan manual yaitu 13,108 sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,000 , sementara pada perhitungan dengan bantuan SPSS 

16.0 for windows diperoleh thitung yaitu 13,116 sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,000.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan reward dan 

punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan balok siswa 

kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar peserta didik yang diterapkan pemberian reward atau punishment cukup 

memuaskan bila dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran konvensional tanpa penerapan pemberian reward 

atau punishment. Hal ini dibuktikan oleh nilai rata-rata yang diperoleh pada akhir 

perlakuan yaitu 97,03 untuk kelas eksperimen (pemberian reward dan 

punishment) dan 81,207 untuk kelas kontrol (pembelajaran konvensional) pada 

perhitungan manual, sementara perhitungan dengan SPSS 16.0 for windows  

                                                           
126

Lia Aristiani, Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Kelas VIII Semester 2 Pada Materi Pokok Panjang Garis Singgung Persekutuan 

Luar Lingkaran MTs Hasan Kafrawi Mayong Jepara Tahun Pelajaran 2010/2011, Skripsi tidak 

diterbitkan. 
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diperoleh 97,03 untuk kelas eksperimen ( pemberian reward dan punishment) dan 

81,21 untuk kelas kontrol (pembelajaran konvensional). Karena hasil belajar dan 

nilai rata-rata kelas eksperimen dengan pemberian reward dan punishment lebih 

tinggi dari pada konvensional maka pembelajaran dengan pemberian reward dan 

punishment dapat dijadikan salah satu strategi alternatif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 Oleh karena itu dengan diterapkannya metode ceramah dan tanya jawab 

dengan disertai pemberian reward atau punishment yang sesuai dengan 

karakteristik siswa, hal ini dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih tinggi, 

yaitu salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran dengan pemberian 

reward atau punishment agar siswa termotivasi untuk belajar dan meningkatkan 

hasil belajarnya dalam pendidikan dengan pengaruh lebih besar khususnya dalam 

bidang studi matematika. 

 

 

 


