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BAB V 

 PEMBAHASAN  

 

A. Pengaruh Pembelajaran Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi 

Berbasis Al-Qur’an Pada Materi Perbandingan Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII MTs Al-Muttaquun Tahun Ajaran 2017/2018 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji t terhadap hasil tes yang 

diberikan di kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai t-test empirik 

atau𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 4,872. Nilai t-test empirik atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 tersebut harus 

dibandingkan dengan nilai t teoritik atau t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Pada taraf signifikasi 5% 

didapatkan nilai t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,0003 . Berdasarkan nilai-nilai 𝑡 ini dapat ditulis 

ttabel (5% =2,0003 )  thitung (4,872). Hal ini menunjukkan bahwa t empirik berada 

diatas nilai teoritiknya. Sehingga H𝑎 diterima ada perbedaan yang signifikan 

antara pembelajaran matematika dengan pendekatan integrasi-interkoneksi 

berbasis Al-Qur’an dan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa.  

Setelah diperoleh hasil yang menyatakan adanya perbedaan antara 

penggunaan pembelajaran matematika dengan pendekatan integrasi-interkoneksi 

berbasis Al-Qur’an dan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa, 

untuk selanjutnya yaitu membandingkan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Berdasarkan perhitungan, kelas eksperimen mempunyai nilai rata–rata 

post test sebesar 78,58 atau 𝜇1 = 78,58. Sementara itu kelas kontrol mempunyai 

nilai rata-rata post test sebesar 70,19 atau 𝜇2 = 70,19. Karena 𝜇1 > 𝜇2, maka 
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dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh pembelajaran matematika dengan 

pendekatan integrasi-interkoneksi berbasis Al-Qur’an terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi perbandingan senilai kelas VII MTs Al-Muttaquun 

Wates Kediri.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi berbasis Al-Qur’an lebih baik 

daripada hasil belajar siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional 

dengan materi biasa.  Hal ini sesuai dengan pembahasan ranah integrasi 

interkoneksi yaitu  upaya untuk menghubungkan ilmu agama dan ilmu umum 

dapat dikategorikan dalam ranah filosofi, metodologi, materi maupun 

strategi.125Dalam ranah materi, integrasi-interkoneksi mencoba menghubungkan 

nilai-nilai kebenaran universal dengan nilai-nilai keislaman khususnya dalam 

suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu, salah satunya adalah matematika. Nilai-

nilai kebenaran universal dalam matematika sejatinya dapat dihubungkan dengan 

nilai-nilai keislaman, hanya saja belum banyak guru yang mencoba mengintegrasi-

interkoneksikan matematika dengan nilai-nilai keislaman.  

Pembelajaran dengan pendekatan integrasi-interkoneksi dapat dijadikan 

pola pilihan artinya para guru boleh memilih menerapkan pembelajaran terpadu 

yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran dengan 

                                                             
125 Mulin Nu’man, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk 

Memfasilitasin Penalaran dan Pemecahan Masalah dalam jurnal Derivat. Vol.4 No. 2. ISSN 2407-3792, 

2017, hal. 4 
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pendekatan integrasi-interkoneksi berbasis Al-Qur’an diharapkan siswa akan lebih 

mudah untuk memahami materi matematika yang didasarkan ayat Al-Qur’an, 

proses pembelajaran yang terjadi akan terlaksana secara maksimal, serta 

menekankan bahwa siswa dalam memahami materi perbandingan senilai harus 

berdasarkan ayat Al-Qur’an dan memahami makna yang terkandung dalam ayat 

Al-Qur’an tersebut. Adapun pengaruh yang timbul dari kegiatan proses 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Study of Group Integrated-

Interconnected dengan ayat-ayat Al-Qur’an dapat digunakan dalam strategi 

menyampaikan materi, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain 

itu, guru dapat lebih berkreasi dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.126 

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian tentang pengaruh pembelajaran dengan 

pendekatan interkoneksi matematika Al-Qur’an pada ayat-ayat pilihan dengan 

pokok bahasan himpunan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs 

Al-Umron Bendosewu Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasilnya 

ditunjukkan oleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,463 sedangkan  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 5% 

adalah ,1,699 perbandingan tersebut menunjukkan (5,463 > 1,699) berarti H1 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pada 

pembelajaran dengan pendekatan interkoneksi matematika Al-Qur’an terhadap 

                                                             
126 Naili Darojatil  Lathifah, Penggunaan Metode Pembelajaran SYGI Dengan Ayat-Ayat Al-

Qur’an Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Materi Pokok barisan Dan Deret 

Aritmatika Pada Peserta Didik Kelas IX MTs Raudhatul Ma’arif Juwana Pati Tahun Ajaran 2015/2015, 

(Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 91 
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hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs Al-Umron Bendosewu Kabupaten 

Blitar Tahun Pelajaran 2014/2015.127 

Hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 

penggunaan metode pembelajaran SYGI dengan ayat-ayat Al-Qur’an untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan oleh 

hasilnya mengalami peningkatan yaitu dari prasiklus dengan nilai rata-rata 61 

dengan ketuntasan belajar klasikal 42,85%, meningkat menjadi 70 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 57,14% pada siklus I, dan pada siklus II rata rata nilai 

siswa meningkat menjadi 78,03 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 

100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan metode pembelajaran SYGI dengan ayat-ayat Al-Qur’an untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika materi pokok barisan dan 

deret aritmatika pada peserta didik kelas IX MTs Raudhatul Ma’arif Juwana Pati 

Tahun Ajaran 2015/2015.128 

 

 

                                                             
127Mauluddiana Nisva Laila, Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan Interkoneksi 

Matematika Al-Qur’an pada Ayat ayat Pilihan dengan Pokok Bahasan Himpunan terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTs Al-Umron Bendosewu Kabupaten Blitar, (Tulungagung: 

Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal.61 
128 Naili Darojatil  Lathifah, Penggunaan Metode Pembelajaran SYGI Dengan Ayat-Ayat Al-

Qur’an Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Materi Pokok barisan Dan Deret 

Aritmatika Pada Peserta Didik Kelas IX MTs Raudhatul Ma’arif Juwana Pati Tahun Ajaran 2015/2015, 

(Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 91 
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B. Besar Pengaruh Pembelajaran Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi 

Berbasis Al-Qur’an Pada Materi Perbandingan Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII MTs Al-Muttaquun Tahun Ajaran 2017/2018 

Berdasarkan hitungan besarnya pengaruh Pengaruh Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Berbasis Al-Qur’an Pada Materi Perbandingan 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTs Al-Muttaquun Tahun 

Ajaran 2017/2018, menunjukkan nilai 𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = 6,667, maka diperoleh nilai 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑛′𝑠 = 1,25. Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh interprestasi 62,2% dengan 

kategori tinggi.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan integrasi-interkoneksi berbasis Al-Qur’an mempunyai interprestasi 

62,2% yang berarti pendekatan ini cocok untuk diterapkan dalam meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika.  

 

 

 


