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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Bringin yang beralamatkan

Jalan Diponegoro 116 Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Subjek

penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 di SD Negeri 01

Bringin yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Destribusi Subjek Penelitian

No. Rombel Jumlah Siswa Persentase

1 Kelas 4A 23 47%

2 Kelas 4B 26 53%

Jumlah 49 100%

Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ada 49 siswa dengan persentase jumlah

siswa dari rombel kelas 4 SD Negeri 01 Bringin yang penulis gunakan sebagai

subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode ekperimen yang dilakukan pada mata

pelajaran IPA pokok bahasan perubahan lingkungan di kelas 4 SD Negeri 01

Bringin. Dalam penelitian ini subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok,

yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol adalah

siswa kelas 4A yang berjumlah 23 siswa dan kelompok ekperimen adalah kelas

4B yang berjumlah 26 siswa.

4.2 Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah di

lapangan dengan mewawancarai guru kelas 4A dan 4B di SD Negeri 01 Bringin

dan mengamati sistem pembelajaran di kelas tersebut. Setelah menemukan

masalah di lapangan, langkah selanjutnya menyusun proposal penelitian,

instrumen penelitian, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), surat ijin

penelitian, dan surat ijin uji coba instrumen penelitian.
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Selanjutnya peneliti mengambil data awal tentang prestasi belajar dan data

amatan. Sebelum eksperimen, dilakukan pengambilan data awal untuk

mengetahui prestasi belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen

dalam keadaan setara dengan menggunakan hasil pengerjaan tes awal (pretest).

Untuk data amatan diambil dari hasil pengerjaan tes yang sesuai dengan materi

yang dieksperimenkan.

Setelah proses eksperimen selesai, dilakukan analisa statistik dari data

yang telah terkumpul untuk kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini menghasilkan penilaian proses, kompetensi mengajar guru, dan

penilaian hasil.

4.2.1 Penilaian Proses

Dalam penilaian proses ini dilakukan melalui observasi. Observasi ini

dilakukan untuk menilai kegiatan siswa dalam pembelajaran terhadap

kesesuaiannya dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Observasi ini

dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Observasi pada

kelompok eksperimen meliputi kegiatan praktikum dan presentasi.

Observasi terhadap siswa dalam melakukan diskusi dan praktikum dengan

rubrik observasi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kemampuan Siswa dalam Diskusi dan Praktikum

No. Indikator
Skor

1 % 2 % 3 % 4 %

1 Partisipasi dalam

kegiatan praktikum
- - 1 3,8% 12 46,2% 13 50%

2 Partisipasi dalam

kegiatan diskusi
- - - - 16 61,5% 10 38,5%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas kemampuan siswa dalam melakukan diskusi

dan praktikum. Dalam melakukan praktikum, ada 1 siswa dengan persentase 3,8%

hanya melakukan praktikum tanpa ikut berpartisipasi dalam menyiapkan alat

bahan dan membersihkan alat. Ada 12 siswa dengan persentase 46%
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berpartisipasi dalam menyiapkan alat dan bahan serta melakukan praktikum

namun tidak ikut membersihkan alat dan bahan. Ada 13 siswa dengan persentase

50% berpartisipasi dalam menyiapkan alat dan bahan, melakukan praktikum, dan

membersihkan alat dan bahan. Dalam melakukan diskusi, ada 16 siswa dengan

persentase 61,5% menyampaikan beberapa pendapat dalam diskusi. Ada 10 siswa

dengan persentase 38,5% secara aktif menyampaikan pendapat dalam diskusi.

Observasi terhadap siswa dalam melakukan presentasi dengan rubrik

observasi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kemampuan Siswa dalam Presentasi

No. Indikator
Skor

1 % 2 % 3 % 4 %

1 Sikap kepercayaan

diri.

- - - - 12 46,1% 14 53,9%

2 Kualitas suara dalam

menyampaikan diskusi

- - - - 13 50% 13 50%

3 Menguasai materi

yang disampaikan.

- - - - 11 42,3% 15 57,7%

4 Dapat merespon

pertanyaan dengan

baik

- - - - 12 46,1% 14 53,9%

5 Ketepatan waktu

presentasi.

- - - - 11 42,3% 15 57,7%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan kemampuan siswa dalam

melakukan presentasi. Ada 12 siswa dengan persentase 46,1%  tegas dalam

menyampaikan presentasi namun tidak berani menatap kelompok lain. Sedangkan

ada 14 siswa dengan persentase 53,9% memiliki percaya diri tinggi, tegas, dan

berani menatap kelompok lain saat melakukan presentasi. Ada 13 siswa dengan

persentase 50% menggunakan intonasi dan tempo suara jelas dalam presentasi dan

13 siswa dengan persentase 50% lainnya menggunakan intonasi dan tempo suara

yang sangat jelas saat melakukan presentasi. Ada 11 siswa dengan persentase
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42,3% menjawab pertanyaan dengan baik namun kurang tegas saat presentasi,

sedangkan 15 siswa lain dengan persentase 57,7% menjawab pertanyaan dengan

tegas dan sesuai materi.

4.2.2 Kompetensi Mengajar Guru

Observasi ini dilakukan untuk menilai kegiatan guru dalam pembelajaran

terhadap kesesuaian dengan RPP yang dipakai. Observasi kompetensi mengajar

guru dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria penilaian

kompetensi mengajar guru yakni sempurna untuk skor 4, sangat baik untuk skor 3,

baik untuk skor 2, dan cukup baik untuk skor 1. Hasil observasi kompetensi

mengajar guru sebagai berikut.

Tabel 4.4 Kompetensi Mengajar Guru

No. Kegiatan

Skor

Skor
Maks
imum

Kelompok
Kontrol

Kelompok
Eksperimen

Freku
ensi

Perse
ntase

Freku
ensi

Perse
ntase

1 Pra pembelajaran 8 7 87,5% 8 100%
2 Kegiatan awal 12 11 91,7% 12 100%
3 Kegiatan inti

a. Penguasaan materi
pembelajaran

16 13 81,25
%

15 93,75
%

b. Pendekatan/strategi
pembelajaran

24 19 79,1% 21 87,5%

c. Pemanfaatan sumber/
media pembelajaran

16 11 68,75
%

16 100%

d. Pembelajaran yang
memicu keterlibatan
siswa

12 9 75% 12 100%

e. Penilaian proses dan
hasil belajar

16 12 75% 16 100%

f. Penggunaan bahasa 8 6 75% 6 75%
4 Kegiatan akhir 12 12 100% 11 91,7%

Tabel 4.4 menunjukkan observasi pada kelompok kontrol untuk pra

pembelajaran mendapat skor total 7 dengan persentase 87,5%, kegiatan awal

mendapat skor total 11 dengan persentase 91,7%, penguasaan materi

pembelajaran mendapat skor total 13 dengan persentase 81,25%,
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pendekatan/strategi pembelajaran mendapat skor total 19 dengan persentase

79,1%, pemanfaatan sumber/media pembelajaran mendapat skor total 11 dengan

persentase 68,75%, pembelajaran yang memicu keterlibatan siswa mendapat skor

total 9 dengan persentase 75%, penilaian proses dan hasil belajar mendapat skor

total 12 dengan persentase 75%, penggunaan bahasa mendapat skor total 6 dengan

persentase 75%, dan kegiatan akhir mendapat skor total 12 dengan persentase

100%.

Observasi pada kelompok eksperimen untuk pra pembelajaran mendapat

skor total 8 dengan persentase 100%, kegiatan awal mendapat skor total 12

dengan persentase 100%, penguasaan materi pembelajaran mendapat skor total 15

dengan peesentase 93,75%, pendekatan/strategi pembelajaran mendapat skor total

21 dengan persentase 87,5%, pemanfaatan sumber/media pembelajaran mendapat

skor total 16 dengan persentase 100%, pembelajaran yang memicu keterlibatan

siswa mendapat skor total 12 dengan persentase 100%, penilaian proses dan hasil

belajar mendapat skor total 16 dengan persentase 100%, penggunaan bahasa

mendapat skor total 6 dengan persentase 75%, dan kegiatan akhir mendapat skor

total 11 dengan persentase 91,7%.

Hasil observasi kompetensi mengajar guru menunjukkan kualitas baik di

kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Hasil observasi kompetensi mengajar

guru dapat dilihat di Lampiran.

4.2.3 Penilaian Hasil

Penilaian hasil pembelajaran didapatkan dengan menggunakan tes yang

berbentuk pilihan ganda dan isian. Tes akhir dikerjakan oleh kelompok kontrol

dan kelompok ekperimen. Skor dari tes akhir akan dianalisis dengan uji t-tes.

4.3 Teknik Analisis Data

Data hasil tes akhir yang dikerjakan oleh siswa setelah dilakukan

treatment atau perlakuan selanjutnya dianalisis menggunakan uji prasyarat untuk

menentukan data yang diperoleh bersifat normal dan homogen. Uji prasyarat

dalam penelitian ini melalui tahap uji normalitas dan homogenitas. Selanjutnya

dapat dilihat hasil belajar IPA siswa di kelompok kontrol dan kelompok
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eksperimen. Setelah diketahui hasil belajar kemudian dilakukan uji t-tes untuk

mengetahui perbedaan antara pembelajaran keterampilan proses dengan media

power point dan pembelajaran konvensional yang digunakan oleh guru.

4.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif vaiabel penelitian menggunakan SPSS 18.0 membahas

tentang hasil uji deskriptif merangkum data empirik hasil belajar siswa setelah

mengikuti pembelajaran yang telah diklasifikasikan.

4.3.1.1 Analisis Deskriptif Kelompok Kontrol

Analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0. Sebelum analisis

deskriptif dilakukan terlebih dulu disajikan destribusi frekuensi Pretest dan

Posttest kelompok kontrol. Menurut Sugiyono (2010:35-37) mengemukakan

“rumus perhitungan interval kelas yakni, K = 1 + 3,3 log n dan secara teoritis

penyusunan kelas interval dimulai dari data yang terkecil”. Perhitungan panjang

kelas diperoleh dari rentang data dibagi jumlah kelas.

Tabel 4.5 Destribusi Frekuensi Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol

No. Interval Kelas
Pretest Posttest

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1 41 - 52 1 4,34% - -
2 53 – 64 7 30,44% - -
3 65 – 76 10 43,48% 8 34,78%
4 77 – 88 3 13,04% 8 34,78%
5 89 – 100 2 8,70% 7 30,44%

Jumlah 23 100% 23 100%

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada hasil pretest dengan

interval  41 – 52, ada 1 siswa mendapat kategori kurang, interval 53 – 64 ada 7

siswa mendapat kategori hampir cukup, interval 65 – 76 ada 10 siswa mendapat

kategori cukup, interval 77 – 88 ada 3 siswa mendapat kategori baik, dan interval

89 – 100 ada 2 siswa mendapat kategori sangat baik. Sedangkan pada posttest,

tidak ada siswa yang menempati interval 41 – 64, interval 65 – 76 ada 8 siswa
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mendapat kategori cukup, interval 77 – 88 ada 8 siswa mendapat kategori baik,

dan interval 89 – 100 ada 7 siswa mendapat kategori sangat baik.

Descriptif Statistic menjabarkan tentang ukuran skor minimum,

maksimum, rentang skor, mean, dan standar deviasi. Berikut ini disajikan tabel

analisis deskriptif nilai pretest kelompok kontrol yang dilakukan dengan bantuan

SPSS 18.0.

Tabel 4.6 Descriptif Statistic Pretest Kelompok Kontrol

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

kelas_kontrol 23 44,00 89,00 68,3913 11,38476

kode 23 1,00 1,00 1,0000 ,00000

Valid N (listwise) 23

Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai pretest kelompok kontrol dengan

jumlah siswa 23, didapat skor minimum 44, skor maksimum 89, rata-rata 68,3913,

dan standar deviasi adalah 11,38476. Berikut ini disajikan hasil posttest kelompok

kontrol.

Tabel 4.7 Descriptif Statistic Posttest Kelompok Kontrol

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

kelas_kontrol 23 70,00 100,00 81,9130 8,51156

kode 23 1,00 1,00 1,0000 ,00000

Valid N (listwise) 23

Berdasarkan tabel 4.5 di atas nilai posttest kelompok kontrol dengan

jumlah siswa 23, didapat skor minimum 70, skor maksimum 100, rata-rata 81,913,

dan standar deviasi adalah 8, 51156.

Dari hasil pretest dan posttest kelompok kontrol, dapat diketahui bahwa

selisih rata-rata kedua tes adalah 13,5217. Berikut disajikan gambar 4.1 mengenai

hasil pretest dan posttest kelompok kontrol.
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Gambar 4.1 Rentang Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol

4.3.1.2 Analisis Deskriptif Kelompok Eksperimen

Analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0. Sebelum analisis

deskriptif dilakukan terlebih dulu disajikan destribusi frekuensi Pretest dan

Posttest kelompok eksperimen. Menurut Sugiyono (2010:35-37) mengemukakan

“rumus perhitungan interval kelas yakni, K = 1 + 3,3 log n dan secara teoritis

penyusunan kelas interval dimulai dari data yang terkecil”. Perhitungan panjang

kelas diperoleh dari rentang data dibagi jumlah kelas.

Tabel 4.8 Destribusi Frekuensi Pre Test dan Posttest Kelompok Eksperimen

No. Interval Kelas
Pretest Posttest

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1 41 - 52 1 4,34% - -
2 53 – 64 7 30,44% - -
3 65 – 76 10 43,48% 8 34,78%
4 77 – 88 3 13,04% 8 34,78%
5 89 – 100 2 8,70% 7 30,44%

Jumlah 26 100% 26 100%

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan destribusi frekuensi pretest dengan

interval  41 – 52, ada 2 siswa mendapat kategori kurang, interval 53 – 64 ada 10

siswa mendapat kategori hampir cukup, interval 65 – 76 ada 7 siswa mendapat

68,3913
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kategori cukup, interval 77 – 88 ada 5 siswa mendapat kategori baik, dan interval

89 – 100 ada 2 siswa mendapat kategori sangat baik.

Sedangkan pada hasil posttest tidak ada siswa yang menempati interval 41 – 64,

interval 65 – 76 ada 1 siswa mendapat kategori cukup, interval 77 – 88 ada 8

siswa mendapat kategori baik, dan interval 89 – 100 ada 17 siswa mendapat

kategori sangat baik. Berikut ini disajikan tabel analisis deskriptif pretest

kelompok eksperimen yang dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0.

Tabel 4.9 Descriptif Statistic Pretest Kelompok Eksperimen

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

kelas_eksperimen 26 41,00 96,00 67,9615 11,83040

kode 26 2,00 2,00 2,0000 ,00000

Valid N (listwise) 26

Berdasarkan tabel 4.7 di atas nilai pretest kelompok eksperimen dengan

jumlah siswa 26, didapat skor minimum 41, skor maksimum 96, rata-rata 67,9615,

dan standar deviasi adalah 11,83040. Berikut ini disajikan hasil posttest kelompok

eksperimen.

Tabel 4.10 Descriptif Statistic Posttest Kelompok Eksperimen

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

kelas_eksperimen 26 74,00 100,00 88,8846 7,17957

kode 26 2,00 2,00 2,0000 ,00000

Valid N (listwise) 26

Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai posttest kelompok eksperimen dengan

jumlah siswa 26, didapat skor minimum 74, skor maksimum 100, rata-rata

88,8846, dan standar deviasi adalah 7,17957.

Berikut disajikan diagram batang mengenai hasil pretest dan posttest

kelompok eksperimen.
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Gambar 4.2 Rentang Nilai Pretest dan Posttest dan Kelompok Eksperimen

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari hasil pretest dan

posttest kelompok eksperimen, dapat diketahui bahwa selisih rata-rata kedua tes

adalah 20,9231.

4.3.1.3 Analisis Deskriptif Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok

Eksperimen

Berikut ini disajikan destribusi frekuensi hasil posttest kelompok kontrol

dan kelompok eksperimen.

Tabel 4.11 Destribusi Frekuensi Posttest Kelompok Eksperimen

No.
Interval

Kelas

Kelas Kontrol Kelas Ekperimen

KategoriFrekue

nsi

Persenta

se

Frekue

nsi

Persenta

se

1 89 – 100 7 30,44% 17 65,38% Sangat Baik
2 77 – 88 8 34,78% 8 30,77% Baik
3 65 – 76 8 34,78% 1 3,85% Cukup
4 53 – 64 - - - - Hampir Cukup
5 41 - 52 - - - - Kurang

Rata-rata 81,9130 88,8846
Jumlah 23 100% 26 100%
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Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan pada posttest kelompok kontrol,

tidak ada siswa yang menempati interval 41 – 64, interval 65 – 76 ada 8 siswa

mendapat kategori cukup, interval 77 – 88 ada 8 siswa mendapat kategori baik,

dan interval 89 – 100 ada 7 siswa mendapat kategori sangat baik. Pada hasil

posttest kelompok eksperimen juga tidak ada siswa yang menempati interval 41 –

64, interval 65 – 76 ada 1 siswa mendapat kategori cukup, interval 77 – 88 ada 8

siswa mendapat kategori baik, dan interval 89 – 100 ada 17 siswa mendapat

kategori sangat baik.

Berikut disajikan diagram batang mengenai nilai posttest kelompok

kontrol dan kelompok eksperimen.

Gambar 4.3 Nilai Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari hasil posttest kelompok

kontrol dan kelompok eksperimen, dapat diketahui bahwa selisih rata-rata kedua

kelas adalah 6,9716.

4.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal atau tidaknya penyebaran

data dari variabel penelitian. Uji normalitas hasil belajar ini menggunakan teknik

One Sample Kolmogrov-Smirnov Test.
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Perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0. Berikut ini disajikan

tabel uji normalitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0.

4.3.2.1 Uji Normalitas Pretest

Berikut ini disajikan tabel uji normalitas pretest yang dilakukan dengan

bantuan SPSS 18.0.

Tabel 4.12 Uji Normalitas Pretest Kelompok Kontrol dan Kelompok

Ekperimen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

kelompok_kontr

ol

kelompok_Eksp

erimen

N 23 26

Normal Parametersa,b Mean 68,3913 67,9615

Std. Deviation 11,38476 11,83040

Most Extreme Differences Absolute ,183 ,124

Positive ,183 ,124

Negative -,165 -,107

Kolmogorov-Smirnov Z ,877 ,633

Asymp. Sig. (2-tailed) ,425 ,818

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat nilai signifikansi dari

kelompok kontrol sebesar 0,877 dan untuk kelompok eksperimen sebesar 0,633.

Hal ini berarti nilai signifikansi tersebut > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mengikuti Destribusi normal.
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Adapun visualisasi grafik berikut ini:

Gambar 4.4 Nilai Pretest Kelompok Kontrol

Gambar 4.5 Nilai Pretest Kelompok Ekperimen
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4.3.2.2 Uji Normalitas Posttest

Berikut ini disajikan tabel uji normalitas posttest yang dilakukan dengan

bantuan SPSS 18.0.

Tabel 4.13 Uji Normalitas Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok

Ekperimen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

kelompok_kontrol kelompok_Eksperimen

N 23 26

Normal Parametersa,b Mean 81,9130 88,8846

Std. Deviation 8,51156 7,17957

Most Extreme Differences Absolute ,172 ,160

Positive ,172 ,101

Negative -,163 -,160

Kolmogorov-Smirnov Z ,823 ,817

Asymp. Sig. (2-tailed) ,508 ,516

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai signifikansi dari

kelompok kontrol sebesar 0,823 dan untuk kelompok eksperimen sebesar 0,817.

Hal ini berarti nilai signifikansi tersebut > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mengikuti Destribusi normal.

Adapun visualisasi grafik berikut ini:
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Gambar 4.6 Nilai Posttest Kelompok Kontrol

Gambar 4.7 Nilai Posttest Kelompok Ekperimen
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Gambar 4.6 Nilai Posttest Kelompok Kontrol

Gambar 4.7 Nilai Posttest Kelompok Ekperimen
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Gambar 4.6 Nilai Posttest Kelompok Kontrol

Gambar 4.7 Nilai Posttest Kelompok Ekperimen
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4.3.3 Uji Homogenitas

Uji homogenitas tes awal ini juga merupakan prasyarat jika akan dilakukan

uji t-tes. Uji homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0.

4.3.3.1 Uji Homogenitas Pretest

Berikut ini disajikan tabel uji homogenitas pretest yang dilakukan dengan

bantuan SPSS 18.0.

Tabel 4.14 Uji Homogenitas Pretest Kelompok Kontrol dan Kelompok

Ekperimen

Test of Homogeneity of Variances

nilai

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,049 1 47 ,826

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan signifikansi 0,826. Nilai

signifikansi 0,826 berarti > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima

atau variansi dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah sama.

4.3.3.2 Uji Homogenitas Posttest

Berikut ini disajikan tabel uji homogenitas posttest yang dilakukan dengan

bantuan SPSS 18.0.

Tabel 4.15 Uji Homogenitas Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok

Ekperimen

Test of Homogeneity of Variances

nilai

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1,860 1 47 ,179

Berdasarkan tabel diperoleh nilai signifikansi 0, 179. Nilai signifikansi =

0,179 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima atau variansi dari

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah sama.
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4.4 Uji Beda

Perhitungan uji beda dengan bantuan SPSS 18.0 menggunakan

Independent sample t-test bertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata hasil

belajar siswa antara kelompok kontrol dengan pembelajaran konvensional dan

kelompok ekperimen menggunakan pendekatan keterampilan proses dengan

media power point. Hasil perhitungan uji t sebagai berikut.

Tabel 4.16 Uji Beda Independent Sample T-Test

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig.

(2-

tailed

)

Mean

Differenc

e

Std.

Error

Differen

ce

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

nilai Equal

variances

assumed

1,860 ,179 -3,110 47 ,003 -6,97157 2,24172 -11,48133 -2,46181

Equal

variances

not

assumed

-3,077 43,311 ,004 -6,97157 2,26548 -11,53940 -2,40374

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat hasil F hitung Levene Test sebesar 1,860

dengan probabilitas 0,179 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua populasi

memiliki variansi sama atau dengan kata lain kedua kelompok homogen. Selisih

mean antara mean skor hasil belajar kelompok kontrol dan kelompok ekperimen

sebesar - 6.9715, artinya rata-rata skor kelompok kontrol lebih rendah dari pada

rata-rata skor kelompok ekperimen. Rata-rata kelompok ekperimen lebih tinggi

6,97157 dari kelompok kontrol.
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Hal ini dapat dibuktikan dengan skor signifikansi < 0,05 yaitu 0,003 dan 0,004

dan sebesar – 3,110 dan – 3,077, df sebesar 47 maka sebesar – 2,011,− < − . Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata skor

hasil belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok ekperimen.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji beda pada tabel 4.10 Indepentent Sampel T-Test,

maka dapat dilakukan analisis uji hipotesis untuk mengetahui perbandingan yang

signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05.

Perhitungan menunjukkan bahwa hipotesis diterima jika −
< − atau > dan signifikansi < 0,05, sedangkan untuk

menentukan hipotesis ditolak jika − ≤ ≤ dan signifikansi >

0,05. Oleh karena sebesar – 3,110 dan – 3,077, sebesar – 2,011, dan

signifikansi 0,003 dan 0,004 maka − < − atau 3,110 dan 3,077 >

2,011 dan signifikansi 0,003 dan 0,004 < 0,05. Dari analisis mengenai dan

signifikansi, maka hipotesis diterima dan ada perbedaan yang signifikan untuk

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dengan

media power point dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dengan

ceramah dan tanya jawab.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan media power point pada

pembelajaran IPA sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV

SD Negeri 01 Bringin Semester II Tahun Ajaran 2012/2013.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di kelas 4A sebagai kelompok kontrol dan

kelas 4B sebagai kelompok eksperimen mengajarkan pokok bahasan yang sama

yakni perubahan lingkungan fisik akibat pengaruh hujan.  Dari kedua kelompok

tersebut diberikan perlakuan yang berbeda. Perlakuan berbeda terdapat pada

pendekatan dan media pembelajaran yang digunakan. Kelompok eksperimen

diberi perlakuan menggunakan pendekatan keterampilan proses dengan media
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power point. Siswa mengamati permasalahan dan fenomena yang terjadi melalui

media power point kemudian siswa berdiskusi untuk  menggolongkan,

menafsirkan, dan meramalkan perubahan lingkungan fisik yang dipengaruhi oleh

hujan. Setelah itu siswa melakukan praktikum dan mempersentasikan hasil diskusi

serta praktikum yang telah dilaksanakan. Pada kelompok kontrol diberi perlakuan

menggunakan pembelajaran konvensional dengan ceramah dan tanya jawab.

Pemberian perlakuan yang berbeda pada kedua kelompok mempengaruhi

perolehan hasil belajar. Terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan tes yang

dikerjakan siswa setelah akhir pembelajaran. Perhitungan uji t menunjukkan

bahwa nilai signifikansi equal variances assumed < 0,05 yaitu 0,003 dan 0,004.

Perolehan − sebesar – 3,110 dan – 3,077 < − - 2,011 sehingga

hipotesis memenuhi kriteria diterima yang berarti bahwa ada perbedaan pengaruh

penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan media power point pada

pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Bringin.

Hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada hasil belajar

kelompok kontrol. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil

belajar kedua kelompok. Nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen

sebesar 88,88 sedangkan nilai rata-rata hasil belajar kelompok kontrol sebesar

81,91.

Terjadinya perbedaan hasil belajar antara kelompok ekperimen dan

kelompok kontrol salah satunya disebabkan adanya penggunaan pendekatan

keterampilan proses dengan media power point pada kelompok eksperimen.

Pembelajaran pada kelompok eksperimen mendorong siswa untuk menemukan

konsep sendiri dengan berdiskusi kelompok. Siswa diajarkan untuk

menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat yang disampaikan teman.

Siswa diajak untuk mengamati permasalahan atau fenomena yang terjadi di

lingkungan sekitar kemudian menggolongkan penyebab terjadinya. Siswa juga

juga diajarkan untuk menafsirkan penyebab terjadinya masalah atau fenomena

sehingga rasa kepekaan siswa terhadap lingkungan menjadi terlatih. Siswa

meramalkan atau memperkirakan dampak terburuk dari fenomena atau masalah

yang terjadi sehingga siswa dapat berlatih berpikir logis dan kritis. Siswa juga
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difasilitasi untuk melakukan praktikum sehingga dapat menerapkan dan

membuktikan secara langsung konsep yang telah dimilikinya. Siswa juga belajar

untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan menemukan solusi-solusi

sederhana sesuai dengan pengetahuan dan tingkat perkembangan usia mereka.

Kemudian siswa belajar untuk mengkomunikasikan dan merespon setiap

pertanyaan dari teman yang lain.

Pembelajaran menggunakan pendekatan keterampilan proses dengan

media power point dapat memberikan gambaran atau ilustrasi konkrit yang terjadi

di lingkungan sekitar sehingga siswa berlatih peka, aktif, kritis, berpikir logis, dan

dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dengan solusi sederhana. Siswa

juga dapat membuktikan secara langsung mengenai permsalahan atau fenomena

sehingga konsep yang dimiliki siswa dapat tertanam kuat melalui pengalaman

langsung. Kebermaknaan pembelajaran akan tercipta sehingga siswa tidak akan

mudah lupa dan senantiasa dapat menerapkan hal-hal positif dari pembelajaran

yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan

bahwa penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan media power point

pada pembelajaran IPA efektif terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 01

Bringin Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013. Pendekatan keterampilan proses

dengan media power point dapat menjadi alternatif untuk pembelajaran di

sekolah, khususnya dalam mata pelajaran IPA SD.


