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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD SN Batursari 06 Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak. SD SN Batursari 06 berdiri pada tahun 1998 yang berdomisili 

di Perumnas Pucanggading, tepatnya di Jl. Pucang Peni Raya, Desa Batursari, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan jarak kira–kira 25 Km dari 

Kantor Pemerintah Kabupaten Demak.  

Jumlah seluruh siswa yang ada di SD SN Batursari 06 mulai dari kelas I 

sampai kelas VI adalah sebanyak 537 siswa dengan keadaan bakat, ketrampilan, 

kemampuan dan intelegensi yang berbeda-beda. Agama yang mereka anut 

mayoritas adalah Islam. Jumlah tenaga pendidik di Sekolah ini ada 26 orang, 

terdiri dari: 1 Kepala Sekolah, 12 orang Guru Kelas, 7 orang Guru Bidangstudi 

(Wiyata Bakti), 1 orang guru PAI (Pendidikan Agama Islam), 1 orang Guru PAK 

(Pendidikan Agama Kristen), 2 orang Guru Penjaskes, 1 orang penjaga sekolah 

dan 1 orang penjaga perpus. 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V semester II SD SN Batursari 

06 yang berjumlah 95 siswa yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VA dan kelas 

VB. Kelas VA terdiri dari 49 siswa yang terdiri atas 23 siswa 23 siswa perempuan 

dan 26 siswa laki-laki. Kelas VB terdiri dari 46 siswa digunakan sebagai kelas 

kontrol yang terdiri atas 26 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. Kelas VA 

digunakan sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas VB digunakan sebagai kelas 

kontrol. 

Kedua kelas antara kelas VA dan kelas VB mempunyai varian yang sama 

pada kemampuan akademisnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara 

kemampuan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam setiap kelas telah terbagi 

sama rata antara siswa yang mempunyai nilai tinggi, sedang dan rendah. 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel 

bebasnya adalah penggunaan media pembelajaran powerpoint dalam 
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pembelajaran IPA dan sebagai variabel terikatnya adalah motivasi dan hasil 

belajar IPA siswa pada pokok bahasan jenis-jenis batuan. 

Sebelum melakukan perlakuan (treatment) peneliti memilih ruang yang 

akan dilaksanakan dalam pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan SD SN Batursari 

06 memiliki 2 ruang yang di dalamnya sudah terdapat LCD sehingga dalam 

pembelajaran IPA tidak dapat dilaksanakan di dalam kelas. Dua ruang tersebut 

adalah ruang KKG dan ruang ketrampilan, sehingga peneliti memilih ruang KKG 

sebagai tempat untuk melaksanakan treatment atau perlakuan. Alasan memilih 

ruang KKG ini dikarenakan di dalam ruang KKG ini terdapat meja dan kursi 

sejumlah siswa kelas VA sehingga ruang ini sangat tepat digunakan pada saat 

penelitian. Sedangkan ruang ketrampilan tidak terdapat meja dan kursi untuk 

siswa sehingga ruang tersebut dinilai kurang tepat dalam pembelajaran IPA ini. 

Sehingga peneliti tidak memilih ruang ketrampilan sebagai tempat untuk 

melaksanakan penelitian. 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membandingkan 

antara kelas eksperimen yang diberikan perlakukan menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran IPA dan kelas kontrol tanpa menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran IPA. Penelitian ini dilaksanakan di SD SN 

Batursari 06, kelas VA sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas 

kontrol. Sebelum dilakukan penelitian terhadap masing-masing kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap kedua 

kelas tersebut. Observasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan data siswa 

masing–masing kelompok kelas. Hasil observasi yang dilakukan didapat di kelas 

eksperimen yaitu siswa kelas VA ada 49 siswa yang terdiri dari 26 siswa laki-laki 

dan 23 siswa perempuan, sedangkan di kelas kontrol yaitu siswa kelas VB 

terdapat 46 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki – laki dan 26 siswa perempuan. 

Antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang sudah diuji kesamaan varian 

menunjukkan keadaan kedua kelas yang homogen. Artinya data berdistribusi 

normal dan memiliki varians yang tidak berbeda secara signifikan. Ini 

menunjukkan bahwa sebelum diberi perlakuan kedua kelas mempunyai 
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kemampuan awal yang sama sehingga kelas eksperimen dapat diberi perlakuan 

yaitu dengan pembelajaran yang menggunakan media powerpoint dan kelas 

kontrol menggunakan tanpa menggunakan media powerpoint. Setelah diberi 

perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes akhir.��

Pelaksanaan penelitian di kelas eksperiment dilakukan secara bertahap 

selama 3x pertemuan, yaitu dilaksanakan pada hari Senin, 5 Maret 2012; Sabtu, 

10 Maret 2012; dan yang terakhir pada hari Sabtu, 12 Maret 2012 sebagai 

pelaksanaan pembagian soal posttest. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh 

guru kelas IV yang pembelajarannya sesuai dengan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang telah dibuat. 

Pelaksanaan tindakan pertama dilakukan pada hari Senin, 5 Maret 2012 di 

mana pembelajaran dilakukan selama 2x35 menit yang dimulai pada pukul 07.15–

08.25 WIB. Pada pertemuan pertama di kelas eksperimen membahas materi 

tentang jenis-jenis batuan. Pada awal pelaksanaan treatment pada siswa kelas 

eksperimen (kelas VA) diajak keluar kelas dan menuju ke ruang KKG, siswa 

kelas VA masih merasa kebingungan, mereka tidak mengerti mengapa 

pembelajaran IPA hari ini berada di ruang KKG. Namun setelah siswa diajak 

masuk ke dalam ruang KKG dan dengan bimbingan dan penjelasan guru, siswa 

merasa senang, karena pada saat pelajaran IPA tidak berada dalam kelas seperti 

biasa, melainkan pada saat pembelajaran IPA dilakukan di ruang KKG. Guru 

menyampaikan pembelajaran IPA hari ini tentang jenis–jenis batuan melalui 

media powerpoint. Kemudian proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

dengan menggunakan media powerpoint. Setelah guru menjelaskan materi melalui 

media powerpoint, siswa dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri atas 5-6 siswa yang telah ditentukan oleh guru. Pada saat pembagian 

kelompok terkadang terjadi kegaduhan yang menyita waktu pembelajaran. 

Terutama pada saat mengerjakan tugas kelompok tapi setelah diingatkan siswa 

kembali mengerjakan tugasnya bersama dengan teman sekelompoknya. Dalam 

kelompok siswa melakukan diskusi untuk memperdalam materi yang telah 

dipelajari. Setelah melakukan diskusi salah satu anggota kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selama diskusi dan presentasi 
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guru memberikan bimbingan mengamati kegiatan siswa. Dengan bimbingan guru 

siswa membuat kesimpulan bersama–sama dan diakhiri dengan penginformasian 

materi pertemuan selanjutnya. 

Pelaksanaan tindakan kedua dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 di 

mana pembelajaran dilakukan selama 2x35 menit yang dimulai pada pukul 07.15–

08.25 WIB. Pada pertemuan kedua di kelas eksperimen membahas materi tentang 

batuan metamorf dan proses pelapukan batuan. Guru mulai menyampaikan materi 

dengan menunjukkan gambar-gambar contoh batuan metamorf melalui media 

powerpoint. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi proses pelapukan 

batuan. Untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru membentuk siswa dalam 

kelompok yang anggotanya sama dengan pertemuan sebelumnya. Dalam 

kelompok siswa melakukan diskusi untuk memperdalam materi yang telah 

dipelajari. Setelah melakukan diskusi siswa mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. Selama diskusi dan presentasi guru memberikan bimbingan 

mengamati kegiatan siswa. Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 

dan diakhiri dengan penginformasian pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Pada kelas kontrol, siswa diberikan pembelajaran yang konvensional yang 

dilakukan oleh guru kelasnya sendiri. Siswa aktif dalam pembelajaran dan tidak 

banyak ribut di dalam kelas. Tapi siswa terlihat bosan dengan pembelajaran yang 

dilakukan dan kurang memperhatikan. Guru menanggapi siswa dengan wajar dan 

menegur siswa agar kembali fokus pada pembelajaran. 

Pelaksanaan tindakan yang ketiga baik dilakukan di kelas eksperiment 

maupun di kelas kontrol. Pelaksanaan ini dilakukan pada hari Sabtu, 12 Maret 

2012, di kelas eksperimen pembelajaran dilakukan selama 35 menit dan dimulai 

pada pukul 07.15–07.50 WIB, sedangkan di kelas kontrol dimulai pukul 08.45-

09.15. Di pertemuan yang ketiga ini, guru membagikan soal posttest. Sebelum 

siswa mengerjakan soal, guru memberitahukan prosedur dan petunjuk cara 

pengerjakan soal. Dari awal pembagian soal posttest sampai waktu yang telah 

ditentukan selesai situasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol relatif tenang 

saat mengerjakan tes tersebut. 
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4.3 Analisis Hasil Uji Persyaratan 

Penelitian ini diawali dengan melakukan ujicoba instrumen penelitian di 

SDN Batursari 3 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Ujicoba instrumen 

bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas sehingga hasil pengukuran yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Setelah semua data terkumpul maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan skoring untuk melakukan análisis data 

yang telah diperoleh. Adapun análisis data yang dilakukan dalam beberapa tahap 

yaitu: pengecekan kembali data yag terkumpul, penskoran jawaban, data diinput 

pada komputer dan diukur menurut tujuan análisis, penghitungan uji coba 

instrumen dengan menggunakan komputer melalui program SPSS versi 17.0 dan 

análisis data yang telah diperoleh. 

4.3.1. Analisis Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan untuk pretest dan posttest diuji validitas 

terlebih dahulu di SDN Batursari 3 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

dengan jumlah siswa kelas V sebanyak 45 siswa. Pada tanggal 21 Februari 2012 

dilakukan ujicoba instrumen soal pretest dan angket. Dan pada tanggal 28 februari 

2012 dilakukan ujicoba instrument soal posttest. Pengujian validitas dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor ítem dengan skor total.  

4.3.1.1.Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen Soal Pretest 

Instrumen soal yang akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Ujicoba instrumen soal dilakukan di SDN 

Batursari 03 dengan mengambil responden kelas V sebanyak 45 siswa. Pada 

tanggal 21 Februari 2012 dilakukan ujicoba instrumen soal pretest. Apabila dilihat 

di dalam tabel r (korelasi product moment) maka batas koefisiennya dengan taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,294. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 

koefisien nilai r korelasi product moment berdasarkan jumlah responden (n) 45 

siswa kelas V dan menggunakan taraf signifikansi 5% maka hasil yang tertera 

dalam tabel adalah 0,294. 

Instrumen soal terdiri dari dua bentuk yaitu pilihan ganda dan isian. Dan 

setelah mendapat hasil dari siswa, dilakukan perhitungan uji validitas dengan 

bantuan Software SPSS 17 for windows, sehingga hasil akhir dari uji validitas 
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instrumen soal pretest dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Pretest  

No. 
Soal 

Corrected Item-
Total Correlation 

 No. 
Soal 

Corrected Item-
Total Correlation 

PG  PG 
3 .538  16 .577 
4 .630  18 .457 
5 .402  19 .509 
6 .429  20 .461 
7 .588  22 .490 
8 .502  24 .630 
11 .362  25 .429 
12 .429  26 .588 
13 .588  28 .625 
14 .644  29 .630 

Isian  Isian 
1 .435  11 .335 
3 .479  14 .572 
4 .560  16 .397 
5 .444  18 .367 
6 .361  19 .495 
8 .510  20 .487 
10 .335    

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 20 item soal pilihan 

ganda, dan 13 item soal isian. Hal ini dikarenakan nilai koefisien yang digunakan 

adalah sebesar 0,294. Sehingga pada output hasil penghitungan dengan bantuan 

Software SPSS 17 pada tabel yang menunjukkan nilai Corrected Item-Total 

Correlation dibawah 0,294 maka item soal tersbeut dinyatakan tidak valid. 

Sedangkan item soal yang memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation diatas 

0,294 menunjukkan item soal dinyatakan valid. (terlampir) 

Untuk perhitungan hasil reliabilitas instrumen soal pilihan ganda soal 

pretest dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Pretest (Pilihan Ganda) 

N of Items  Cronbach’s Alpha (r)  

     20         .898    

 

Berdasarkan tabel 4.2 tentang uji reliabilitas instrumen soal pretest pilihan 

ganda dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik Alfa 

Cronbach, teknik ini digunakan untuk jenis data interval / essay. Data interval 

adalah data yang memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol 

absolute (mutlak). Sehingga berdasarkan pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha (r)  

sebesar 0,898 dengan jumlah 20 item soal yang dinyatakan valid. Hasil 

penghitungan reliabilitas instrumen soal pilihan ganda menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,898 menyatakan bahwa instrumen ini memiliki 

reliabilitas baik. 

Untuk perhitungan hasil reliabilitas instrumen soal pretest isian dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Pretest (Isian) 

N of Items  Cronbach’s Alpha (r)  

     13         .809   

 
Berdasarkan tabel 4.3 tentang uji reliabilitas instrumen soal pretest isian 

dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik Alfa Cronbach 

(r), teknik ini digunakan untuk jenis data interval / essay. Data interval adalah data 

yang memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolute (mutlak). 

Sehingga berdasarkan pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,809 dengan jumlah 

13 item soal yang dinyatakan valid. Hasil penghitungan reliabilitas instrumen soal 

pilihan ganda menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,809 menyatakan 

bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas baik. 



62 
 

 
 

4.3.1.2. Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen Soal Posttest 

Instrumen soal yang akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Ujicoba instrumen soal dilakukan di SDN 

Batursari 03 dengan mengambil responden kelas V sebanyak 45 siswa. Pada 

tanggal 28 Februari 2012 dilakukan ujicoba instrumen soal posttest. Apabila 

dilihat di dalam tabel r (korelasi product moment) berdasarkan jumlah responden 

(n) 45 siswa kelas V dan menggunakan taraf signifikansi 5% maka hasil yang 

tertera dalam tabel adalah 0,294. 

Instrumen soal terdiri dari dua bentuk yaitu pilihan ganda dan isian. Dan 

setelah mendapat hasil dari siswa, dilakukan perhitungan uji validitas dengan 

bantuan Software SPSS 17 for windows, sehingga hasil akhir dari uji validitas 

instrumen soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Validitas Instrumen Soal Posttest  

No. Soal Corrected Item-
Total Correlation 

 No. Soal Corrected Item-
Total Correlation 

PG  PG 
1 .365  19 .582 
3 .634  20 .546 
4 .670  22 .592 
5 .400  25 .493 
7 .309  26 .501 
8 .596  27 .311 

11 .483  28 .768 
14 .628  35 .393 
16 .699  36 .670 
17 .354  39 .309 
18 .481  40 .670 

Isian  Isian 
1 .487  12 .410 
3 .501  14 .598 
4 .575  16 .575 
5 .397  17 .353 
6 .504  18 .521 
8 .596  19 .602 

10 .408  20 .488 
11 .353    
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 22 item soal pilihan 

ganda, dan 15 item soal isian. Hal ini dikarenakan nilai koefisien yang digunakan 

adalah sebesar 0,294. Sehingga pada output hasil penghitungan dengan bantuan 

Software SPSS 17 for windows pada tabel yang menunjukkan nilai Corrected 

Item-Total Correlation dibawah 0,294 maka item soal tersbeut dinyatakan tidak 

valid. Sedangkan item soal yang memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation 

diatas 0,294 menunjukkan item soal dinyatakan valid. 

Untuk perhitungan hasil reliabilitas instrumen soal posttest dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Posttest (Pilihan Ganda) 

N of Items  Cronbach’s Alpha (r)  

     22         .904   

 

Berdasarkan tabel 4.7 tentang uji reliabilitas instrumen soal posttest pilihan 

ganda dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik Alfa 

Cronbach (r), teknik ini digunakan untuk jenis data interval / essay. Data interval 

adalah data yang memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol 

absolute (mutlak). Sehingga berdasarkan pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha (r)  

sebesar 0,904 dengan jumlah 22 item soal yang dinyatakan valid. Hasil 

penghitungan reliabilitas instrumen soal pilihan ganda menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,904 menyatakan bahwa instrumen ini memiliki 

reliabilitas baik. 

Untuk perhitungan hasil reliabilitas instrumen soal posttest isian dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Posttest (Isian) 

N of Items  Cronbach’s Alpha (r)  

     15         .856   
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Berdasarkan tabel 4.8 tentang uji reliabilitas instrumen soal posttest isian 

dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik Alfa Cronbach 

(r), teknik ini digunakan untuk jenis data interval/essay. Sehingga berdasarkan 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach menunjukkan 

nilai Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,856 dengan jumlah 15 item soal yang 

dinyatakan valid. Hasil penghitungan reliabilitas instrumen soal pilihan ganda 

menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,856 menyatakan bahwa 

instrumen ini memiliki reliabilitas baik. 

4.3.1.3. Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket Motivasi 

Instrumen angket yang akan diberikan pada kelas eksperimen dilakukan 

ujicoba terlebih dahulu. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dilakukan 

ujicoba instrumen angket. Dan setelah mendapat hasil dari siswa, dapat dilakukan 

perhitungan uji validitas dengan bantuan Software SPSS 17 for windows diperoleh 

instrumen soal terdiri dari 20 item pernyataan angket. Apabila dilihat di dalam 

tabel r (korelasi product moment) maka batas koefisiennya dengan taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,294. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 

koefisien nilai r korelasi product moment berdasarkan jumlah responden (n) 45 

siswa kelas V dan menggunakan taraf signifikansi 5% maka hasil yang tertera 

dalam tabel adalah 0,294. Sehingga hasil akhir dari uji validitas instrumen angket 

motivasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Validitas Instrumen Angket 

No. 
Soal 

Corrected Item-Total 
Correlation 

 No. 
Soal 

Corrected Item-
Total Correlation 

1 .480  11 .434 
2 .394  14 .499 
3 .449  16 .552 
4 .554  17 .313 
5 .620  19 .723 
6 .582  23 .589 
7 .513  24 .573 
8 .363  25 .447 
9 .464  27 .454 

10 .370  28 .515 
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Berdasarkan tabel 4.9 terdapat 8 soal dinyatakan tidak valid dan terdapat 20 

soal dikatakan valid karena pada output hasil penghitungan dengan bantuan 

Software SPSS 17 for windows pada tabel yang menunjukkan nilai Corrected 

Item-Total Correlation dibawah 0,294 maka item pernyataan tersebut dinyatakan 

tidak valid. Sedangkan item pernyataan yang memiliki nilai Corrected Item-Total 

Correlation diatas 0,294 menunjukkan item soal dinyatakan valid. Soal tersebut 

adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27, dan 28. Hasil 

dari uji validitas dan reabilitas angket motivasi dapat dilihat dalam tabel: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Angket 

N of Items  Cronbach’s Alpha (r)  

     20         .884   

 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang uji reliabilitas instrumen angket motivasi 

dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik Alfa Cronbach 

(r), teknik ini digunakan untuk jenis data interval/essay. Sehingga berdasarkan 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach menunjukkan 

nilai Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,884 dengan jumlah 20 item soal yang 

dinyatakan valid. Hasil penghitungan reliabilitas instrumen soal pilihan ganda 

menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha (r) sebesar 0,884 menyatakan bahwa 

instrumen ini memiliki reliabilitas baik. 

 

4.3.2. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Hasil Belajar Pretest 

4.3.2.1. Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas telah 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini didapat dari hasil pretest siswa 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun criteria suatu data dikatakan 

normal jika nilai signifikan > 0,05. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smimov dengan menggunakan bantuan Software 

SPSS 17 for windows. Berikut ini dapat dilihat hasi uji normalitas pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Control     Experimen 

N Mean  Asymp.Sig  N Mean  Asymp.Sig 

46 70,43      .402   49 72,98      .184 

Keterangan:  Skor maksmimal = 100      p=� .05 

 

Berdasarkan tabel 4.11 tentang uji normalitas data, menunjukkan bahwa: 

a) Nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen sebesar 72,98 sedangkan nilai 

rata-rata pada kelas kontrol sebesar 70,43. 

b) Nilai pretest kelas eksperimen dengan tehnik One Sample Kolmogov-Smirov 

Test. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi dua sisi 

dengan taraf kepercayaan 5% (Asymp Sig. 2-tailed) adalah 0,184.  

c) Nilai pretest kelas kontrol dengan tehnik One Sample Kolmogov-Smirov Test. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi dua sisi dengan 

taraf kepercayaan 5% (Asymp Sig. 2-tailed) adalah 0,402. 

Berdasarkan output uji normalitas data pretest pada mata pelajaran IPA kelas 

eksperimen (kelas VA) dan kelas kontrol (kelas VB) terlihat pada baris terakhir 

diperoleh nilai Asymp Sig.2-tailed lebih dari taraf signifikansi (� � 0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan data nilai pretest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dinyatakan berdistribusi normal.  

 

4.3.2.2. Uji Homogenitas Hasil Belajar Pretest 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

tersebut homogen atau tidak. Adapun syarat homogenitas adalah jika nilai 

signifikan > 0,05 maka kedua kelas tersebut dinyatakan homogen, jika nilai 

signifikan < 0,05 maka kedua kelas tersebut dinyatakan tidak homogen. Berikut 

ini adalah hasil analisis uji homogenitas menggunakan Software SPSS 17 for 

windows: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Pretest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

Nilai      

Levene Statistic Df2  Sig.   

1.559    93  .917       

Keterangan:     p � .05 

 

Berdasarkan data hasil pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilakukan uji homogenitas. Derajat kebebasan (df) = n – 2 atau 95 – 2 = 93. 

Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat pada tabel hasil uji homogenitas 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas (signifikansi) adalah 0,917 lebih besar dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut mempunyai varian yang 

sama atau kedua kelas tersebut homogen (varian kelas eksperimen dan kelas 

kontrol).  

4.3.3. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Hasil Belajar Posttest 

4.3.3.1. Uji Normalitas Hasil Belajar Posttest 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas telah 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini didapat dari hasil pretest siswa 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun criteria suatu data dikatakan 

normal jika nilai signifikan > 0,05. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smimov dengan menggunakan bantuan Software 

SPSS 17 for windows. Berikut ini dapat dilihat hasi uji normalitas pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Posttest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Control     Experimen 

N Mean  Asymp.Sig  N Mean  Asymp.Sig 

46 79,39      .413   49 85,82    . .617   

Keterangan:  Skor maksmimal = 120      p=� .05 
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Berdasarkan tabel 4.13 tentang uji normalitas data, menunjukkan bahwa: 

a) Nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen sebesar 85,82 sedangkan nilai 

rata-rata pada kelas kontrol sebesar 79,39. 

b) Nilai posttest kelas eksperimen dengan tehnik One Sample Kolmogov-Smirov 

Test. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi dua sisi 

dengan taraf kepercayaan 5% (Asymp Sig. 2-tailed) adalah 0,617.  

c) Nilai posttest kelas kontrol dengan tehnik One Sample Kolmogov-Smirov 

Test. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi dua sisi 

dengan taraf kepercayaan 5% (Asymp Sig. 2-tailed) adalah 0,413. 

 

Berdasarkan output uji normalitas data posttest pada mata pelajaran IPA kelas 

eksperimen (kelas VA) dan kelas kontrol (kelas VB) terlihat pada baris terakhir 

diperoleh nilai Asymp Sig.2-tailed lebih dari taraf signifikansi (�>0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan data nilai posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dinyatakan berdistribusi normal.  

 

4.3.3.2. Uji Homogenitas Hasil Belajar Posttest 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

tersebut homogen atau tidak. Adapun syarat homogenitas adalah jika nilai 

signifikan > 0,05 maka kedua kelas tersebut dinyatakan homogen, jika nilai 

signifikan < 0,05 maka kedua kelas tersebut dinyatakan tidak homogen. Berikut 

ini adalah hasil analisis uji homogenitas menggunakan Software SPSS 17 for 

windows: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Posttest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Nilai      

Levene Statistic Df2  Sig.   

    1.138  93  .289       

Keterangan:     p =� .05 
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Berdasarkan tabel 4.14 data uji homogenitas hasil posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilakukan uji homogenitas. Derajat kebebasan 

(df) n – 2 atau 95 – 2 = 93. Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat pada 

tabel hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (signifikansi) 

adalah 0,289 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

tersebut mempunyai varian yang sama atau kedua kelas tersebut homogen (varian 

kelas eksperimen dan kelas kontrol).  

4.4. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.4.1. Pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint 

Deskripsi pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint dapat 

dilihat dari hasil observasi. Observasi ini dilakukan pada saat guru menerapkan 

perlakuan pembelajaran di dalam kelas eksperimen dengan menggunakan media 

powerpoint. Lembar observasi yang dibuat tersebut didasarkan dengan ketentuan 

atau langkah-langkah yang diterapkan selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan indikator kinerja dalam penggunaan 

media powerpoint apakah sesuai dengan prosedur penggunaan media powerpoint. 

Dikatakan baik apabila peneliti dalam menggunakan media powerpoint sudah 

melakukan minimal 70% dengan baik (nilai 3 dan 4) dari semua prosedur 

penggunaan media. Hasil lembar observasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Hasil observasi selama dua (2) kali pertemuan pada kelas eksperimen 

tentang langkah-langkahpenggunaan media powerpoint dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.13 

Tindakan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Powerpoint 

Pada Pertemuan 1 di Kelas Eksperimen 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari    � 

2 
Guru menunjukkan gambar-gambar yang ada di 
dalam slide powerpoint yang terkait dengan topik 
guna mengawali pembahasan topik. 

   � 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   �  
4 Siswa secara mandiri mencari informasi dari  �   
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berbagai sumber (buku, majalah, internet, 
pengalaman,dll) untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari guru mengenai topik yang dibahas 

5 Siswa mendiskusikan jawaban secara klasikal   �  

6 Guru menampilkan gambar-gambar dan materi 
pelajaran melalui media powerpoint 

   � 

7 
Siswa melengkapi pemahaman setiap point materi 
yang ada dalam pertanyaan dengan memahami 
slide powerpoint yang disediakan oleh guru 

 �   

8 Guru menunjukkan ketrampilan dalam 
menggunakan media powerpoint 

  �  

9 Guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang 
terdiri dari 5-6 siswa 

  �  

10 Guru membagikan lembar kerja kelompok untuk 
memperdalam materi 

  �  

11 Siswa melakukan kegiatan yang ada pada lembar 
kerja kelompok yang telah dirancang oleh guru 

  �  

12 Siswa dapat bekerjasama dengan kelompoknya 
dengan baik 

  �  

13 Guru berkeliling guna megontrol dan memotivasi 
siswa selama kegiatan diskusi berlangsung 

  �  

14 Beberapa kelompok mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

  �  

15 
Siswa bersama guru mendiskusikan, menambah 
gagasan, mengkonfirmasi secara klasikal hasil 
presentasi kelompok 

  �  

16 
Guru memberikan penghargaan berupa reward 
terhadap kelompok yang mendapatkan skor 
tertinggi 

   � 

17 Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
telah diajarkan 

  �  

18 Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 
mengenai materi yang kurang jelas 

  �  

19 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru 
mengenai materi yang kurang jelas 

  �  

20 Guru memberikan evaluasi berupa test tertulis   �  
 Total  2 14 4 
 Prosentase  8% 56% 16% 
      

Keterangan: 

√  : melakukan tindakan  

−  : tidak melakukan tindakan 
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Dari hasil observasi pembelajaran yang menggunakan media powerpoint 

pada kelas V SD SN batursari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang 

dilaksanakan pada tanggel 5 Maret 2012 menunjukkan bahwa guru sudah 

memenuhi kriteria penggunaan media powerpoint karena terlihat pada tabel 4.15 

bahwa skor 3 (baik) sebesar 56%  sudah dilakukan dan skor 4 sebesar (sangat 

baik) 16% sudah dilakukan dari seluruh prosedur pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media powerpoint, oleh karena itu pada pertemuan 1 dapat 

dikatakan guru sudah menggunakan media powerpoint dalam proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung dengan baik. 

Pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012, hasil 

kegiatan guru selama proses pembelajaran IPA berlangsung dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 

Tindakan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Powerpoint 

Pada Pertemuan Kedua di Kelas Eksperimen 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari    � 

2 
Guru menunjukkan gambar-gambar yang ada di 
dalam slide powerpoint yang terkait dengan topik 
guna mengawali pembahasan topik. 

   � 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   �  

4 

Siswa secara mandiri mencari informasi dari 
berbagai sumber (buku, majalah, internet, 
pengalaman,dll) untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari guru mengenai topik yang dibahas 

  �  

5 Siswa mendiskusikan jawaban secara klasikal   �  

6 Guru menampilkan gambar-gambar dan materi 
pelajaran melalui media powerpoint 

   � 

7 
Siswa melengkapi pemahaman setiap point materi 
yang ada dalam pertanyaan dengan memahami 
slide powerpoint yang disediakan oleh guru 

   � 

8 Guru menunjukkan ketrampilan dalam 
menggunakan media powerpoint 

   � 

9 Guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang 
terdiri dari 5-6 siswa 

   � 

10 Guru membagikan lembar kerja kelompok untuk 
memperdalam materi 

  �  
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11 Siswa melakukan kegiatan yang ada pada lembar 
kerja kelompok yang telah dirancang oleh guru 

   � 

12 Siswa dapat bekerjasama dengan kelompoknya 
dengan baik 

  �  

13 Guru berkeliling guna megontrol dan memotivasi 
siswa selama kegiatan diskusi berlangsung 

   � 

14 Beberapa kelompok mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

  �  

15 
Siswa bersama guru mendiskusikan, menambah 
gagasan, mengkonfirmasi secara klasikal hasil 
presentasi kelompok 

   � 

16 
Guru memberikan penghargaan berupa reward 
terhadap kelompok yang mendapatkan skor 
tertinggi 

   � 

17 Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
telah diajarkan 

   � 

18 Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 
mengenai materi yang kurang jelas 

  �  

19 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru 
mengenai materi yang kurang jelas 

  �  

20 Guru memberikan evaluasi berupa test tertulis   �  
 Total   9 11 
 Prosentase   36% 44% 

Keterangan: 

√  : melakukan tindakan  

−  : tidak melakukan tindakan 

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa skor 3 sebesar 36% sudah dilakukan 

dnegan baik dan skor 4 sebesar 44% sudah dilakukan dari seluruh prosedur 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint, sehingga 

dapat dikatakan guru sudah menggunakan media powerpoint dalam pembelajaran 

berlangsung dengan sangat baik. 

Jadi, dari hasil observasi pada tabel 4.15 dan 4.16 maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint yang dilakukan 

oleh guru berlangsung dengan baik sesuai dengan teori dan langkah–langkah 

pembelajaran yang telah dibuat. Pada pertemuan pertama guru kelas tidak jelas 

untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan dan tidak 

melakukan penguatan terhadap siswa. Pada pertemuan kedua aspek yang diamati 

sudah terlaksana dengan baik, tujuan pembelajaran dan penguatan sudah 
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dilaksanakan. Kemudian, pada pertemuan ketiga diakhiri dengan evaluasi untuk 

mendapat nilai hasil belajar siswa. Tindakan yang dilakukan oleh guru kelas 

tersebut selama 3xpertemuan mengacu pada RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang didesain menggunakan pembelajaran media powerpoint dan 

dibedakan atas kegiatan EEK (Elaborasi, Eksplorasi, Konfirmasi). 

 

4.4.2. Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar siswa siswa digolongkan menjadi 2 yaitu nilai pretest dan 

nilai postest. Nilai pretest didapat dari nilai siswa sebelum diberkan perlakuan, 

sedangkan nilai postest didapat dari nilai siswa setelah mendapatkan perlakuan. 

Hasil belajar ini dibedakan dari kelompok eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint dan kelompok 

kontrol tanpa menggunakan media powerpoint. Nilai batas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) adalah 70. 

4.4.2.1.Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen (Kelas VA) 

Tabel 4.15 

Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Kategori Range Pretest Postest 
F % F % 

Tuntas 70 – 100 39 79,60 49 100 
Tidak tuntas  0 – 69 10 20,40 0 0 
Jumlah 49 100 49 100 
Mean 72,98 85,82 
St. Deviasi 8,31 8,47 
Minimal 57 70 
Maksimal 93 100 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelompok 

eksperimen dibedakan atas dua kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas. Dikatakan 

tuntas jika range nilainya antara 70–100, dikatakan tidak tuntas jika range nilainya 

antara 0–69.  

Nilai pretest siswa kelas eksperimen sebanyak 49 siswa, 39 siswa 

dinyatakan tuntas dengan presentase ketuntasan 79,60% dan 10 siswa dinyatakan 

belum tuntas dengan presentase 20,40%. Rata–rata nilai pretest yang diperoleh di 
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kelas eksperimen ini sebesar 72,98, dengan standar deviasinya 8,31, nilai minimal 

adalah 57 dan nilai maksimalnyaadalah 93.  

Sedangkan pada nilai posttest siswa sebanyak 49 siswa, 49 siswa secara 

keseluruhan dinyatakan tuntas dengan presentase 100%. Rata–rata nilai postest 

yang diperoleh di kelas eksperimen ini sebesar 85,82, standar deviasinya 8,47, 

nilai minimal 70 dan nilai maksimal 100. Nilai belajar siswa yang dicapai setelah 

diberikan perlakuan meningkat hal ini terbukti dengan nilai rata–rata posttest lebih 

besar dari nilai rata–rata nilai pretest 85,82 > 72,98. 

4.4.2.2.Hasil Belajar Kelas Kontrol (Kelas VB) 

Tabel 4.16 

Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Kategori Range 
Pretest Posttest 

F % F % 
Tuntas 70 – 100 28 60,86 41 89,13 
Tidak tuntas  0 – 69 18 39,15 5 10,47 
Jumlah 46 100 46 100 
Mean 70,43 79,39 
St. Deviasi 8,47 8,18 
Minimal 53 63 
Maksimal 90 93 

   

Dari data di atas, nilai pretest siswa dari 46 siswa, siswa dinyatakan tuntas 

dengan presentase 60,86% dan 18 siswa belum tuntas dengan presentase 39,15%. 

Rata–rata nilai pretest kelas 70,43, standar deviasinya 8,47, nilai minimal 53 dan 

nilai maksimal 90. Sedangkan nilai posttest siswa dari 46 siswa, 41 dinyatakan 

tuntas dengan presentase 89,13% dan 5 siswa tidak tuntas dengan presentase 

10,47%. Nilai posttest rata–rata kelas 79,39, standar deviasinya 8,18, nilai 

minimal 63 dan nilai maksimal 93. Secara keseluruhan hasil belajar siswa 

meningkat, dan masih ada 5 siswa yang belum mencapai ketuntasan setelah 

diberikan tindakan maka harus dilakukan tindak lanjut. 

4.4.3. Motivasi Belajar 

Hasil angket motivasi belajar siswa digolongkan menjadi 2 yaitu hasil 

angket motivasi belajar siswa sebelum diadakan perlakuan dan hasil angket 

motivasi belajar siswa setelah diadakan perlakuan dengan menggunakan media 
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powerpoint. Angket motivasi ini dibagikan kepada siswa di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah siwa mengjerjakan soal baik soal pretest maupun soal 

posttest. Hasil angket motivasi belajar ini dibedakan dari kelas eksperimen yang 

mendapat perlakuan dengan menggunakan media powerpoint dan kelas kontrol 

tanpa menggunakan media powerpoint. Nilai angket tertinggi adalah 80, sehingga 

siswa yang mendapat nilai angket motivasi sebesar 80 berarti siswa tersebut 

memiliki motivasi belajar yang tinggi selama proses pembelajaran berlangsung di 

kelas. Hasil angket motivasi belajar siswa baik di kelas eksperimen maupun di 

kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan Software SPSS 17 for 

windows, sehingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.17 

Rekapitulasi Hasil Angket Motivasi Belajar 

Sebelum dan Setelah Perlakuan pada Kelas Eksperimen 

Kriteria Range Persentase 
Sebelum Setelah 

F % F % 

Sangat Rendah 0  < x �  20 - - - - 

Rendah 21 < x �  40 - - - - 

Sedang 41 < x � 60 10 20,41% 2 4,08% 

Tinggi 61 < x � 80 13 26,53% 8 16,33% 

Sangat Tinggi 81 <  x  � 100 26 53,06% 39 79,59% 

Keterangan: x = motivasi belajar siswa 

 

Dilihat dari tabel pada kelas eksperimen terdapat 10 siswa yang memiliki 

motivasi belajar pada kategori sedang dengan nilai presentase 20,41% pada 

sebelum pembelajaran IPA dimulai, dan terdapat 26 siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang sanagt tinggi dengan nilai presentase 53,06%. Kemudian setelah 

diadakan perlakuan dengan menggunakan media powerpoint pada saat 

pembelajaran berlangsung, skor motivasi belajar siswa meningkat, hal ini dapat 

dilihat pada tabel bahwa terdapat 39 siswa yang memiliki motivasi belajar pada 

kategori sangat tinggi dengan nilai persentase 79,59%, sedangkan motivasi belajar 

siswa pada kategori sedang terdapat penurunan sehingga menjadi 2 siswa yang 

memiliki motivasi belajar sedang dengan nilai presentase 4,08%. 
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Tabel 4.18 

Rekapitulasi Hasil Angket Motivasi Belajar 

Sebelum dan Setelah Perlakuan pada Kelas Kontrol 

Kriteria Range Persentase 
Sebelum Setelah 

F % F % 

Sangat Rendah 0  < x �  20 - - - - 

Rendah 21 < x �  40 4 8,70% - - 

Sedang 41 < x � 60 5 10,87% 8 17,40% 

Tinggi 61 < x � 80 27 58,70% 24 52,17%% 

Sangat Tinggi 81 <  x  � 100 10 21,73% 14 30,43% 

Keterangan: x = motivasi belajar siswa 
 

Dilihat dari tabel pada kelas eksperimen terdapat 4 siswa yang memiliki 

motivasi belajar pada kategori rendah dengan nilai presentase 8,70% pada 

sebelum pembelajaran IPA dimulai, dan terdapat 10 siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang sangat tinggi dengan nilai presentase 21,73%. Kemudian setelah 

pembelajaran IPA berlangsung, skor motivasi belajar siswa menjadi sedikit 

berkurang, hal ini dapat dilihat bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar pada 

kategori rendah dapat berubah menjadi kategori sedang.  

 

4.5. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan mengambil nilai posttest siswa dari kelas 

kontrol yang dalam pembelajaran diberikan tanpa menggunakan media 

powerpoint dan kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan menggunakan 

media powerpoint. 

4.5.1. Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar IPA 

Pengaruh penggunaan media powerpoint terhadap hasil belajar merupakan 

hasil dari perlakuan dengan menggunakan media powerpoint ketika proses 

berlangsung di kelas eksperimen dan dibandingkan dengan hasil belajar di kelas 

kontrol yang tanpa menggunakan media dalam pembelajaran. Hasil belajar yang 

diperoleh didapat dari nilai posttest/evaluasi. 

Dengan terpenuhinya persamaan nilai rata-rata hasil pembelajaran IPA 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dilakukan penelitian terhadap 
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kedua kelas tersebut. Setelah dilakukan pembelajaran IPA dengan materi yang 

sama dan diberi perlakuan yang berbeda, yaitu kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan menggunakan media powerpoint oleh peneliti dan kelas kontrol tanpa 

menggunakan media pembelajaran oleh guru dengan menggunakan media 

pembelajaran yang berbeda, kemudian kedua kelas tersebut diberi soal posttest 

dengan ketentuan soal yang sama. 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada hasil belajar siswa dari kelas 

eksperimen dan kontrol. Dari hasil pembelajaran yang dilakukan setelah treatment 

(perlakuan), nilai posttest untuk kedua kelas tersebut dianalisis dengan 

menggunakan t-test. T-test digunakan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar 

terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan media powerpoint.  

Hasil analisis data secara lengkap hasil uji t dan rata-rata hasil belajar pada 

tiap kelas penelitian disajikan pada lampiran. Hasil analisis tersebut disajikan 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji t-test Hasil Belajar Siswa  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Control  Experimen 

N Mean  N Mean  t  tStat  p  

46 79,39  49 85,82  1,985  3,553  0,000  

Keterangan: Skor maksmimal = 100                p=�.05 

 

Berdasarkan tabel 4.21  hasil analisis uji t-test menunjukkan bahwa: 

a) Dari tabel diatas didapat nilai t hitung (Equal Variances Assumed) adalah 7,312. 

Tabel distribusi t dicari pada � = 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n – 2 atau 95 – 2 = 93. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 

0,025) hasil yang diperoleh untuk t tabel 1,985. Dari hasil penghitungan uji 

beda diatas nilai t tabel = 1,985 dan nilai thitung = 7,312. Dan 7,312 > 1,985 atau 

t hitung > t tabel, maka dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh penggunaan media 

powerpoint terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V.  

b) Nilai rata–rata untuk kelas eksperimen yang berjumlah 49 siswa adalah 85,82 
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dan untuk kelas kontrol yang berjumlah 46 siswa adalah 79,39. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rata–rata posttest kelas eksperimen 

lebih besar daripada kelas kontrol. Sehinga dapat diartikan bahwa 

penggunaan media powerpoint berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V. 

c) Melihat tabel nilai (p) sig  (2-tailed) sebesar 0,000, hal ini menunjukkan 

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media 

powerpoint antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga hasil belajar 

siswa kelas VA yang menggunakan media powerpoint lebih besar dari siswa 

kelas VB yang tanpa menggunakan media powerpoint. 

 

Sehingga berdasarkan hasil analisis hasil belajar IPA antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan angka probabilitas dari hasil analisis 

uji t-test sebesar p = 0,000 < 0,05, artinya terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

siswa kelas eksperiment dan kelas kontrol (terdapat pengaruh penggunaan media 

powerpoint), maka dari hasil uji t-test dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 

siswa kelas eksperiment yaitu kelas VA yang menggunakan media powerpoint 

dalam pembelajaran IPA berbeda dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang 

tanpa menggunakan media powerpoint dalam pembelajaran, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan media powerpoint pada pembelajaran dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA dengan pokok bahasan jenis-jenis batuan. 

 

4.5.2. Hasil Uji Hipotesis Motivasi Belajar Siswa 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada hasil angket motivasi siswa 

dari kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan media powerpoint di kelas 

eksperimen dan kegiatan tanpa menggunakan media pembelajaran di kelas 

kontrol. Sehingga digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat motivasi belajar 

siswa terhadap kelas eksperimen dibandingkan tingkat motivasi belajar siswa di 

kelas kontrol. Untuk mengetahui hasil analisis data uji-test dengan menggunakan 

Software SPSS 17 for windows: 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji t-test Angket Motivasi Belajar Siswa  

Kelas Eksperiment dan Kelas Kontrol 

Control  Experimental 

N Mean  N Mean  t  tStat  p  

46 62,57  49 72,39  -1986  -8048  0,000  

Keterangan: Skor maksimal = 100              p=�.05 

 
Berdasarkan tabel 4.15  hasil analisis uji t-test menunjukkan bahwa: 

a) Dari tabel diatas didapat nilai t hitung (Equal Variances Assumed) adalah 7,312. 

Tabel distribusi t dicari pada � = 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n – 2 atau 95 – 2 = 93. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 

0,025) hasil yang diperoleh untuk t tabel -1986. Dari hasil penghitungan uji 

beda diatas nilai t tabel = -1,986 dan nilai thitung = -8048. Dan -8048 > -1986 

atau t hitung > t tabel, maka dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

media powerpoint terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas V. 

b) Nilai rata–rata untuk kelas eksperimen yang berjumlah 49 siswa adalah 72,39 

dan untuk kelas kontrol yang berjumlah 46 siswa adalah 62,57. Hal ini berarti 

ada perbedaan nilai rata-rata motivasi belajar sebesar 9,82. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa nilai rata–rata angket motivasi  kelas eksperimen 

lebih besar daripada kelas kontrol. Sehinga dapat diartikan bahwa 

penggunaan media powerpoint berpengaruh terhadap motivasi belajar IPA 

siswa kelas V. 

c) Melihat tabel nilai (p) sig  (2-tailed) sebesar 0,000, hal ini menunjukkan 

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media 

powerpoint antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga motivasi 

belajar siswa kelas VA yang menggunakan media powerpoint lebih besar dari 

siswa kelas VB yang tanpa menggunakan media powerpoint. 

Sehingga berdasarkan hasil analisis hasil belajar IPA antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan angka probabilitas dari hasil analisis 

uji t-test sebesar p = 0,000 < 0,05. Karena nilai signifikansi pada T Test lebih 
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kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan motivasi belajar IPA siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (terdapat pengaruh penggunaan media powerpoint), 

maka dari hasil uji t-test dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar IPA pada 

kelas eksperiment yaitu kelas VA yang menggunakan media powerpoint dalam 

pembelajaran IPA berbeda dengan motivasi belajar siswa kelas kontrol yang tanpa 

menggunakan media powerpoint dalam pembelajaran, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media powerpoint pada pembelajaran dapat 

berpengaruh terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas V SD. 

 

4.6. Pembahasan 

Terdapat dua kelompok kelas yang digunakan sebagai peneilitian, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang 

diberikan tindakan menggunakan media powerpoint, sedangkan kelas kontrol 

kegiatan pembelajarannya tanpa menggunakan media powerpoint. 

Berdasarkan hasil postest yang didapat dari kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol didapatkan bahwa terdapat pengaruh penerapan 

media powerpoint terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini juga dapat 

dilihat dari nilai rata–rata siswa kelas eksperimen 85,82 dan nilai rata–rata kelas 

kontrol 79,39. Nilai rata–rata 85,82 > 79,39, di mana terdapat selisih 6,43 yang 

berarti antara kelas eksperimen dengan menggunakan media powerpoint dalam 

pembelajaran IPA lebih baik daripada kelas kontrol yang tanpa menggunakan 

media powerpoint, dengan kata lain perlakuan yang diberikan dalam pembelajaran 

mempengaruhi peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa.  

Pengujian hipotesis pengaruh penerapan media powerpoint dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil uji hipotesis 

angket motivasi siswa yang menyatakan bahwa hasil dari t-test motivasi siswa 

adalah 0,00 itu artinya nilai signifikansi pada t-test lebih kecil dari 0,05, sehingga 

dari hasil tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap 

motivasi belajar IPA antara penggunaan media powerpoint selama pembelajaran 

IPA dengan pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran. Sejalan 

dengan hal itu berdasarkan hasil uji hipotesis hasil belajar siswa yang berasal dari 
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nilai posttest. Hal ini dapat dilihat dari hasil t hitung sebesar 7,312, nilai 

signifikansi 0,000. Karena signifikansi pada t-Test lebih kecil dari 0,05, berarti 

terdapat perbedaan yang nyata terhadap hasil belajar IPA antara penggunaan 

media powerpoint dalam pembelajaran IPA dan tanpa menggunakan media 

pembelajaran. berdasarkan uji hipotesis motivasi dan hasil belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media powerpoint dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar. 

Dalam penelitian ini penggunaan media powerpoint dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa mencapai ketuntasan di atas 

KKM, dimana KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal) yang harus dicapai siswa 

adalah 70. Sehingga setelah diadakan perlakuan pada pelaksanaan posttest seluruh 

siswa di kelas VA mencapai ketuntasan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini 

penggunaan media powerpoint belum dilakukan validasi content oleh ahli bidang 

studi yang terkait maupun validasi dari ahli media. Maka dari itu, salah satu hal 

yang diduga menjadikan hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal adalah 

salah satunya kekurangan media powerpoint yang dinilai kurang menarik 

perhatian siswa. Hal ini dikarenakan belum dilakukan validasi content dari ahli 

media yang terkait dan validasi oleh media. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 

2 kelompok siswa dengan adanya tindakan/treatment dengan adanya perlakuan 

penggunaan media powerpoint, adapun kedua kategori tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelompok 1 

Siswa yang sudah tuntas tanpa adanya pembelajaran IPA dengan 

menggunakan media powerpoint. 

2. Kelompok 2 

Siswa tuntas karena adanya tindakan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

media powerpoint. 

Pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint dimulai dengan 

penyampaian materi di kelas yang dilakukan oleh guru, guru menampilkan contoh 

gambar jenis-jenis batuan ke dalam slide powerpoint, kemudian menekankan 

siswa pada belajar kelompok untuk dapat saling membantu motivasi siswa, saling 
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membantu siswa yang berkemampuan lebih dan yang berkemampuan kurang 

dalam menguasai materi pelajaran, kemudian dibahas secara bersama-sama hasil 

diskusi kelompok dan pemberian reward kepada kelompok yang memiliki skor 

tertinggi. 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka didapatkan bahwa penggunaan media 

powerpoint dalam pelajaran IPA khususnya pada materi tentang jenis-jenis batuan 

dan proses pelapukan di kelas VA SD SN Batursari 6 Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak mengalami peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Selain itu hasil penelitian lain yang relevan dan mendekati judul penelitian ini 

adalah hasil penelitian Rahmawati tahun 2011 dengan judul “ Peningkatan Hasil 

Belajar IPA tentang Energi Alternatif melalui Penggunaan Microsoft Office 

Powerpoint pada Siswa Kelas VIA SDN Sambirata Semester 2 Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2010/2011” . Berdasarkan hasil penelitian 

Rahmawati dapat disimpulkan bahwa adalah hasil belajar IPA tentang energi 

alternatif siswa kelas VIA dapat meningkat dengan penggunaan microsoft 

powerpoint sebagai media pembelajaran, hal ini dapat dilihat dengan hasil 

penelitian siswa kelas VIA SDN Sambirata nilai rata–rata yang diperoleh adalah 

74,25 (Rahmawati: 2011). 

Dari penelitian yang dilakukan Rahmawati tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas VIA SDN Sambirata mempunyai peningkatan hasil belajar IPA 

tentang energi alternatif pada siswa kelas VIA SDN Sambirata Semester 2 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dapat meningkat dengan penggunaan 

media powerpoint, hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh sebesar 74,25. 

Pada kelompok eksperimen sebelum dilakukan perlakuan atau tindakan dari 

49 siswa terdapat 10 siswa yang nilai postestnya masih dibawah KKM, 39 siswa 

yang di atas KKM dan terdapat 10 siswa yang memiliki motivasi belajar pada 

kategori sedang. Setelah diberikan perlakuan menggunakanmedia powerpoint 

dalam pembelajaran IPA nilai postest siswa baik siswa laki–laki maupun 

perempuan tuntas semua dan siswa yang memiliki motivasi belajar pada kategori 

sedang  meningkat menjadi memiliki motivasi belajar pada kategori tinggi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar pada 



83 
 

 
 

siswa setelah diberikan tindakan pembelajaran dengan menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran IPA daripada tanpa menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran IPA.  

Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen berpengaruh dapat 

meningkatkan hasil belajar 10 siswa yang semula hasil belajarnya tidak tuntas 

menjadi tuntas di atas KKM yang telah ditentukan. Kesepuluh siswa tersebut 

memiliki karakter yang berbeda–beda dalam belajar, secara garis besar siswa yang 

tuntas setelah diberikan perlakuan memiliki karakter bahwa siswa tidak dapat 

belajar dengan baik jika hanya mendengar penjelasan dari guru artinya siswa 

dapat memahami pelajaran jika terdapat media pembelajaran yang menarik 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa menjadi meningkat.  

Dengan adanya perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media 

powerpoint yang melibatkan kerjasama antar siswa dalamkelompok, melakukan 

aktifitas belajar, dan adanya gambar-gambar yang ditampilkan dalam slide 

microsoft powerpoint. Penggunaan media powerpoint dalam menyampaikan 

materi tentang jenis-jenis batuan yang ada di permukaan bumi dnegan 

menampilkan contoh-contoh gambar jenis-jenis batuan ke dalam slide microsoft 

powerpoint sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Secara 

keseluruhan, peningkatan hasil belajar siswa menunjukkan siswa semakin mudah 

menerima dan memahami pelajaran dengan baik. Hal tersebut dapat menarik 

perhatian siswa dan dapat memotivasi siswa dalam belajar yang pada akhirnya 

setelah dilakukan tes akhir nilai siswa dapat mencapai ketuntasan.  

Dengan menggunaakn media powerpoint dalam pembelaajaran sebagian 

besar hasil belajar siswa darinyang tidak tuntas menjadi tuntas. Selain itu juga 

sebagian besar motivasi siswa juga meningkat setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan media powerpoint. Berdasarkan uraian pembehasan diatas 

maka dapat dijelaskan beberapa implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai 

berikut: 

4.6.1. Implikasi 

Pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint menjadikan siswa 

lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran ini dilakukan di 
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dalam kelas dan guru menampilkan materi pembelajaran dengan media 

powerpoint yang disertai warna, suara, gambar-gambar jenis batuan yang dapat 

menarik perhatian siswa. Selain itu siswa bekerja dalam kelompok dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Dari pembahasan penelitian dapat dilihat bahwa motivasi dan hasil belajar 

siswa kelaseksperimen yang diberikan perlakuan menggunakan media powerpoint 

lebih baik dari hasil belajar kelas kontrol yang tanpa menggunakan media 

pembelajaran, dengan kata lain perlakuan yang diberikan dalam pembelajaran 

mempengaruhi peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. 

4.6.1.1.Implikasi Teoritis 

Pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint menekankan pada 

pembelajaran yang menampilkan materi berupa gambar, teks maupun suara 

melalui media powerpoint, kemudian siswa dibagi kedalam kelompok atau bentuk 

kerjasama siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pembelajaran ini 

terdapat saling kerjasama antar siswa dalam mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal. Komponen-komponen dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media powerpoint adalah penyajian materi ke dalam slide microsoft 

powerpoint, pembagian kelompok, dan penghargaan kelompok. Komponen–

komponen tersebut dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pembelajaran 

yang dibagi dalam kegiatan EEK (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi). 

4.6.1.2.Implikasi Praktis 

Hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mendapatkan perlakuan dengan 

menggunakan media powerpoint meningkat atau mencapai ketuntasan daripada 

sebelum dilakukan tindakan. Pembelajaran dengan menggunakan media 

powerpoint dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lawiyati yang menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

pemanfaatan media powerpoint dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. Dalam penelitian ini dengan perlakuan 

menggunakan media powerpoinit dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. 


