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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tahun

ajaran 2012-2013. Pemilihan kedua SD ini didasarkan pada:

a) Letak antara SD Bawen 01 dan SD Bawen 04 berada pada jarak yang tidak

terlalu jauh.

b) Prestasi sekolah kedua SD ini mempunyai prestasi yang tidak jauh berbeda satu

sama lain.

c) Nilai hasil belajar mata pelajaran IPS kelas 5 di kedua sekolah relatif sama.

d) Kedua SD merupakan dua sekolah yang berada dalam satu gugus yaitu gugus

Bawono. Hal ini merupakan salah satu  syarat yang dapat dipenuhi untuk

melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini subjek dibagi menjadi dua kelompok yaitu siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 01 yang berjumlah 40 siswa sebagai kelas eksperimen

dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas

kontrol. Jadi jumlah seluruh subjek penelitian adalah 64 siswa.

Siswa kelas 5 di SD Negeri Bawen 01 terbiasa belajar dengan

pembelajaran yang terpusat pada guru. Pembelajaran terpusat pada guru dan siswa

hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Keadaan

ini membuat siswa kurang aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut

akhirnya berimbas pada penurunan hasil belajar. Pembelajaran pada siswa kelas 5

di SD Negeri Bawen 04 juga tidak jauh berbeda dengan siswa kelas 5 SD Negeri

Bawen 04. Pembelajaran yang dilakukan juga masih menggunakan pembelajaran

yang terpusat pada guru.

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 04 tahun ajaran 2012-2013. Siswa kelas 5 SD Negeri

Bawen 01 sebagai kelompok eksperimen dan SD Negeri Bawen 04 sebagai

kelompok kontrol. Kedua kelompok ini sudah diuji kesamaan varian yang
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hasilnya menunjukkan bahwa keadaan kedua kelompok homogen. Ini berarti data

kedua kelompok berdestribusi normal dan tidak berbeda secara signifikan.

Berdasarkan dari data kelompok yang menunjukkan berdestribusi normal dan

homogen, maka dapat dikatakan bahwa kedua kelompok sebelum diberi treatment

mempunyai kemampuan yang sama sehingga kelompok eskperimen dapat diberi

treatment dengan model pembelajaran kooperaif tipe TGT dan kelompok kontrol

diberi treatment dengan menggunakan metode pembelajaran Direct Instruction.

Dalam pembelajaran pada kedua kelompok, alokasi waktu yang digunakan

pada kelompok eksperimen adalah 3 kali pertemuan dan pada kelompok kontrol 2

kali pertemuan. Pada pertemuan pertama pada kelompok eksperimen siswa diajak

mendengarkan cerita guru tentang tokoh-tokoh penting pada peristiwa proklamasi

dan peranannya dalam memproklamasikan kemerdekaan. Siswa terlihat antusias

dalam mendengarkan cerita, kemudian antara siswa dan guru terlibat tanya jawab.

Langkah pembelajaran selanjutnya memberikan treatment dengan pembelajaran

kooperatif tipe TGT, langkah pertama melakukan persiapan kelas yaitu, guru

membagi jumlah siswa menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompok

berjumlah 5 siswa. Dalam kelompok-kelompok tersebut siswa diberikan lembar

kerja kelompok. Siswa asyik bekerja sama dalam menyelesaikan lembar kerja

kelompok tersebut. Dalam kegiatan diskusi, siswa mendapat kesempatan untuk

berinteraksi satu sama lain dengan kelompoknya. Hal ini tentunya dapat

berdampak positif karena siswa yang memiliki kemampuan akademis yang tinggi

dapat mengajari temannya yang belum paham mengenai materi yang sebelumnya

diajarkan guru. Pembelajaran kooperatif tipe TGT dilanjutkan pada pertemuan

yag kedua. Tahap selanjutnya adalah permainan kartu, masing-masing dari

kelompok mewakili kelompoknya dan ditempatkan pada meja-meja turnamen.

Guru memberi tahu aturan permainannya setelah itu permainan kartu dimulai.

Permainan dimulai dari menentukan pembaca soal, pemain, dan penantang.

Pembaca soal mengambil undian nomer kartu soal kemudian membacakan soal

tersebut dan dikerjakan oleh pemain dan penantang. Hal selanjutnya yang

dilakukan setelah pemain dan penantang menyelesaikan soal tersebut adalah

pembaca soal mengambil kartu jawaban dan membacakan jawaban yang benar.
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Skor diberikan kepada pemain atau penantang yang menjawab pertanyaan dengan

benar. Dalam permainan kartu ini terlihat antusias dan ketertarikan siswa. Siswa

melakukan permainan dengan sportif, karena anggota dari kelompoknya tidak

memberitahu jawaban kepada temannya yang maju k meja turnamen. Siswa-siswa

yang lain mendukung temannya yang melakukan turnamen di depan kelas.

Kendala yang dihadapi adalah pada tidak semua siswa dalam kelompok dapat ikut

maju ke meja turnamen untuk melakukan permainan sehingga banyak siswa yang

ikut maju ke depan kelas. Dalam permainan ini dilakukan pergantian tim

sebanyak dua kali. Setelah permainan selesai siswa dan guru melakukan

penghitungan skor dari masing-masing kelompok. Pertemuan ketiga dilakukan

dengan siswa mengerjakan soal tentang materi yang sudah dipelajari sebagai

bentuk evaluasi dalam mengukur kemampuan siswa.

Pertemuan pertama pada kelompok kontrol, siswa diberikan treatment

dengan metode Direct Instruction. Guru mengajarkan pembelajaran dengan

memberikan instruksi langsung kepada siswa dan guru yang menyajikan materi.

Siswa dan guru terlibat tanya jawab dalam pembelajaran. Siswa mengikuti

pembelajaran dengan tenang tetapi siswa terlihat jenuh dengan pembelajaran yang

dilakukan, sehingga ada siswa yang asyik bermain sendiri dan ada siswa yang

mengobrol dengan teman di sebelahnya. Guru kemudian mengingatkan siswa agar

kembali berkonsentrasi lagi dalam pembelajaran. Pada pertemuan kedua pada

kelas kontrol siswa juga diberikan evaluasi soal untuk mengukur kemampuan

mereka setelah melakukan pembelajaran.

Tabel 4.1 ini disajikan jadwal pelaksanaan penelitian pada siswa kelas 5 SD

Negeri Bawen 01 dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04.
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Tabel 4.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian di SD Negeri Bawen 01 dan SD Negeri Bawen 04

Semester 2 Tahun Ajaran 2012-2013
No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan
1. Senin,8 April 2013

Rabu, 10 April 2013
Perkenalan dengan siswa (kelas eksperimen

dan kelas kontrol)
Memberikan soal pretest kepada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dengan materi
sebelumnya.

2. Selasa, 16 April
2013

Kegiatan pembelajaran 1 pada kelas kontrol.

3. Rabu, 17 April 2013 Kegiatan pembelajaran 2 pada kelas kontrol.
4. Kamis, 18 April

2013
Kegiatan pembelajaran 1 pada kelas

eksperimen.
5. Jum’at, 19 April

2013
Kegiatan pembelajaran 2 pada kelas

eksperimen.
6. Kamis, 25 April

2013
Kegiatan pembelajaran 3 pada kelas

eksperimen.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini berisi tentang deskripsi data dan analisis data.

Dalam deskripsi data akan dibahas mengenai data skor hasil belajar pretest dan

posttest yang diperoleh dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang

diolah secara deskriptif dengan menampilkan Tabel destribusi frekuensi serta

diagram batang penyebaran data nilai hasil belajar prestest dan posttest. Dalam

analisis data, program SPSS 20 for windows digunakan untuk menampilkan nilai

maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi serta untuk

melakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji t pada data hasil belajar pada

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

4.2.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Pretest

Data hasil belajar pretest berupa skor yang diperoleh dari tes hasil belajar

pretest sebelum dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

pada kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan

menggunakan metode Direct Instruction pada kelompok kontrol yaitu siswa kelas

5 SD Negeri Bawen 04. Dalam deskriptif data ini, alat untuk menyajikan data

hasil belajar pretest menggunakan diagram atau grafik. Tabel destribusi frekuensi
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hasil belajar pretest dan diagram batang penyebaran data nilai hasil belajar pretest

akan disajikan dalam deskripsi data.

Secara deskriptif Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar pretest

kelompok eksperimen disajikan melalui Tabel 4.2 yang akan merangkum data

empirik skor hasil belajar pretest pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai

kelompok eksperimen sebelum diterapkan pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tabel destribusi frekuensi skor hasil

belajar pretest kelompok eksperimen yang disusun dengan menggunakan banyak

kelas dan interval kelas menggunakan rumus seperti berikut:

Berikut ini disajikan Tabel 4.2 destribusi frekuensi nilai hasil belajar

pretest kelompok eksperimen:

Tabel 4.2
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest pada Kelompok Eksperimen

No Interval Kelompok Eksperimen

Frekuensi Persentase
1 72-79 3 7,50%
2 64-71 5 12,50%
3 56-63 17 42,50%
4 48-55 8 20,00%
5 40-47 1 2,50%
6 32-39 1 2,50%

Berdasarkan pada Tabel 4.2, siswa pada kelompok eksperimen yang

mendapat nilai hasil belajar pretest dengan interval nilai antara 32 sampai dengan

39 sebanyak 1 siswa atau 2,50 % dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang
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mendapat nilai antara 40 sampai dengan 47 sebanyak 1 siswa atau 2,50% dari

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang mendapat nilai antara 48 sampai dengan 55

sebanyak 8 siswa atau 20,00% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 56 sampai dengan 63 sebanyak 17 siswa atau 42,50% dari

jumlah keseluruhan. Siswa yang mendapat nilai antara 64 sampai dengan 71

berjumlah 5 siswa atau 12,50% dari jumlah keseluruhan. Serta diketahui bahwa

siswa yang mendapat nilai tes hasil belajar pretest pada interval nilai antara 72

sampai dengan 79 sebanyak 3 siswa atau 7,50% dari jumlah keseluruhan siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 01 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Berikut

ini adalah penyebaran data hasil belajar pretest siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01

sebagai kelompok eksperimen:

Gambar 4.1 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar

Pretest Kelompok Eksperimen

Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar pretest kelompok kontrol yang

disusun dengan menggunakan banyak kelas dan interval kelas digunakan rumus

seperti berikut:
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Di bawah ini disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar pretest

kelompok kontrol dalam Tabel 4.3:

Tabel 4.3
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest pada Kelompok Kontrol

No Interval Kelompok  kontrol

Frekuensi Persentase
1 74-79 2 8,33%
2 68-73 2 8,33%
3 62-67 6 25,00%
4 56-61 8 33,33%
5 50-55 2 8,33%
6 44-49 4 16,68%

Berdasarkan pada Tabel 4.3 , siswa pada kelompok kontrol yang mendapat

nilai hasil belajar pretest dengan interval nilai antara 44 sampai dengan 49

sebanyak 4 siswa atau 16,68% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 50 sampai dengan 55 sebanyak 2 siswa atau 8,33% dari

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang mendapat nilai antara 56 sampai dengan 61

sebanyak 8 siswa atau 33,33% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 62 sampai dengan 67 sebanyak 6 siswa atau 25,00% dari

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang mendapat nilai antara 68 sampai dengan 73

berjumlah 2 siswa atau 8,33% dari jumlah keseluruhan siswa. Serta diketahui

bahwa siswa yang mendapat nilai tes hasil belajar pretest pada interval nilai antara

74 sampai dengan 79 sebanyak 2 siswa atau 8,33% dari jumlah keseluruhan siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 01 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Berikut

ini adalah penyebaran data hasil belajar pretest siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01

sebagai kelompok kontrol:
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Gambar 4.2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar

Pretest Kelompok Kontrol

4.2.2 Deskripsi Data Hasil Belajar Posttest

Data hasil belajar posttest berupa skor yang diperoleh dari tes hasil belajar

posttest setelah dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

pada kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan

menggunakan metode Direct Instruction pada kelompok kontrol yaitu siswa kelas

5 SD Negeri Bawen 04. Dalam deskriptif data ini, alat untuk menyajikan data

hasil belajar posttest menggunakan diagram atau grafik. Tabel destribusi frekuensi

hasil belajar posttest dan diagram batang penyebaran data nilai hasil belajar

posttest akan disajikan dalam deskripsi data.

Secara deskriptif Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar IPS

kelompok eksperimen disajikan melalui Tabel 4.4 yang akan merangkum data

empirik skor hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai

kelompok eksperimen setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tabel destribusi frekuensi skor hasil

belajar posttest kelompok eksperimen yang disusun dengan menggunakan banyak

kelas dan interval kelas menggunakan rumus seperti berikut:
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Berikut ini disajikan Tabel 4.4 destribusi frekuensi nilai hasil belajar

posttest kelompok eksperimen:

Tabel 4.4
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Posttset pada Kelompok Eksperimen

No Interval Kelompok eksperimen

Frekuensi Persentase
1 96 ke atas 9 22,50%
2 88-95 9 22,50%
3 80-87 10 25,00%
4 72-79 10 25,00%
5 64-71 1 2,50%
6 56-63 1 2,50%

Berdasarkan pada Tabel 4.4, siswa pada kelompok eksperimen yang

mendapat nilai hasil belajar posttest dengan interval nilai antara 56 sampai dengan

63 sebanyak 1 siswa atau 2,50 % dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 64 sampai dengan 71 sebanyak 1 siswa atau 2,50% dari

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang mendapat nilai antara 72 sampai dengan 79

sebanyak 10 siswa atau 25,00% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 80 sampai dengan 87 sebanyak 10 siswa atau 25,00% dari

jumlah keseluruhan. Siswa yang mendapat nilai antara 88 sampai dengan 95

berjumlah 9 siswa atau 22,50% dari jumlah keseluruhan. Serta diketahui bahwa

siswa yang mendapat nilai tes hasil belajar posttest pada interval nilai antara 96

sampai dengan 100 sebanyak 9 siswa atau 22,50% dari jumlah keseluruhan siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 01 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Berikut

ini adalah penyebaran data hasil belajar posttest siswa kelas 5 SD Negeri Bawen

01 sebagai kelompok eksperimen:
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Gambar 4.3 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar
Posttest Kelompok Eksperimen

Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar posttest kelompok kontrol

yang disusun dengan menggunakan banyak kelas dan interval kelas digunakan

rumus seperti berikut:

Di bawah ini disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar posttest

kelompok kontrol dalam Tabel 4.5:



46

Tabel 4.5
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Posttest pada Kelompok Kontrol

No Interval Kelompok  kontrol

Frekuensi Persentase
1 87-93 5 20,83%
2 80-86 5 20,83%
3 73-79 3 12,50%
4 66-72 5 20,83%
5 59-65 4 16,67%
6 52-58 2 8,30%

Berdasarkan pada Tabel 4.5, pada kelompok kontrol siswa yang mendapat

nilai hasil belajar posttest dengan interval nilai antara 52 sampai dengan 58

sebanyak 2 siswa atau 8,30% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 59 sampai dengan 65 sebanyak 4 orang atau 16,67% dari

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang mendapat nilai antara 66 sampai dengan 72

sebanyak 5 siswa atau 20,83% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang

mendapat nilai antara 73 sampai dengan 79 sebanyak 3 siswa atau 12,50% dari

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang mendapat nilai antara 80 sampai dengan 86

berjumlah 5 siswa atau 20,83% dari jumlah keseluruhan siswa. Serta diketahui

bahwa siswa yang mendapat nilai tes hasil belajar posttest pada interval nilai

antara 87 sampai dengan 93 sebanyak 5 siswa atau 20,83% dari jumlah

keseluruhan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen, Kabupaten

Boyolali. Berikut ini disajikan grafik penyebaran data hasil belajar posttest siswa

kelas 5 SD Negeri Bawen 04 sebagai kelompok kontrol:
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Gambar 4.4 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar
Posttest Kelompok Kontrol

4.2.3 Analisis Data

Dalam analisis data disajikan data skor hasil belajar IPS yang diperoleh dari

kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan kelompok

kontrol yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 yang dianalisis secara deskriptif.

Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan data secara umum, antara

lain mengenai nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi

adalah analisis deskriptif. Dalam analisis data juga akan memaparkan hasil dari uji

normalitas, uji homogenitas, dan uji t terhadap data hasil belajar IPS siswa pada

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan. Dalam

menganalisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program software

SPPS 20 for windows

4.2.3.1 Analisis Data Deskriptif Pretest

. Secara deskriptif data disajikan melalui Tabel 4.6 yang akan menampilkan

nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar

pretest pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai kelompok eksperimen

sebelum diterapkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe

TGT dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 sebagai kelompok kontrol sebelum

diterapkan pembelajaran dengan metode Direct Instruction. Data deskriptif
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statistik hasil belajar pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

disajikan pada Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Deskriptif Statistik Skor Hasil Belajar Pretest Kelompok Eksperimen

dan Kelompok Kontrol

Berdasarkan pada Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai terendah pada

kelompok eksperimen yang merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 adalah

32 dan nilai tertinggi mencapai 76, sedangkan pada kelompok kontrol yang

merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 diperoleh nilai terendah sebesar 44

dan nilai tertinggi 76. Rata-rata hasil belajar kedua kelas tersebut juga

menunjukkan hasil yang berbeda. Pada kelompok eksperimen rata-rata hasil

belajar sebesar 58,50 dan Standart Deviation 8,76766 sedangkan pada kelompok

kontrol rata-rata hasil belajarnya sebesar 59,33 dan Standart Deviation 9,11123.

4.2.3.2 Analisis Data Deskriptif Posttest

Secara deskriptif data disajikan melalui Tabel 4.7 yang akan menampilkan

nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar

posttest pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai kelompok eksperimen

setelah diterapkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 sebagai kelompok kontrol setelah

diterapkan pembelajaran dengan metode Direct Instruction. Data deskriptif

statistik hasil belajar posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini:
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Tabel 4.7
Deskriptif Statistik Skor Hasil Belajar Posttest Kelompok Eksperimen

dan Kelompok Kontrol

Berdasarkan pada Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai terendah pada

kelompok eksperimen yang merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 adalah

56 dan nilai tertinggi mencapai 100, sedangkan pada kelompok kontrol yang

merupakan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 diperoleh nilai terendah sebesar 52

dan nilai tertinggi 92. Rata-rata hasil belajar kedua kelas tersebut juga

menunjukkan hasil yang berbeda. Pada kelompok eksperimen rata-rata hasil

belajar sebesar 84,80 dan Standart Deviation 9,80633 sedangkan pada kelompok

kontrol rata-rata hasil belajarnya sebesar 74,33 dan Standart Deviation 11,8493.

4.2.3.3 Uji t

Tabel 4.8
Hasil Analisis Uji Normalitas Posttest

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Ketentuan dalam pengambilan keputusan apakah data tersebut

berdestribusi normal adalah apabila nilai signifikan > 0.05 (lebih besar dari 0.05)

maka data tersebut berdestribusi normal, sedangkan jika signifikasi < 0.05 (kurang

dari 0.05) maka data tersebut tidak berdestribusi normal. Berdasarkan uji

normalitas data posttest dapat disimpulkan bahwa data kelas eksperimen nilai sig

(2-tailed) sebesar 0,164 dan data kelas kontrol  sebesar 0,200. Karena signifikansi

> 0,05 maka data kelas eksperimen dan data kelas kontrol dinyatakan

berdestribusi normal.
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Normalitas skor hasil belajar posttest pada dua kelas yaitu kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol secara visual disajikan pada Gambar 4.5

berikut:

Gambar 4.5 Normal Plot Q-Q Nilai Tes Hasil Belajar Posttest Pada Kelompok

Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Setelah dilakukan uji normalitas, syarat yang perlu dipenuhi untuk

melakukan uji beda dalam penelitian ini adalah menguji homogenitas. Uji

homogenitas dimaksudkan apakah suatu data mempunyai varians yang sama di

antara anggota grup data tersebut. Untuk pengujian homogenitas dilakukan

dengan menggunakan program SPSS 20 for windows. Hasil pengujian

homogenitas data hasil belajar posttest siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai

kelompok eksperimen dan kelas 5 SD Bawen 04 sebagai kelompok kontrol tersaji

pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Uji Homogenitas Posttest

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Untuk menguji homogenitas alat uji yang digunakan adalah uji Levene's

Test sedangkan  kriteria nilai signifikan > 0,05, maka data berasal dari populasi

yang mempunyai varian yang sama atau homogen. Dari hasil uji Levene's Test
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pada kelompok ekperimen dan kelompok kontrol yang tersaji pada Tabel 4.8,

diketahui bahwa F 1,576 dengan df1 1 dan df2 62 dan tingkat signifikansi sebesar

0,214. Karena nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,214 yang lebih besar dari

0,05 ini berarti menunjukkan bahwa data hasil belajar posttest pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varian yang sama atau homogen.

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan

diketahui bahwa skor data hasil belajar berdestribusi normal dan homogen maka

langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menguji perbedaan

rerata skor hasil belajar posttest dengan uji t Independet Samples Test. Analisa uji

t Independet Samples Test dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20 for

windows. Hasil pengujiannya disajikan pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Posttest

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Berdasarkan pada hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 4.9 uji Levene's

Test for Equality of Variances dan t-test for Equality of Means, diketahui bahwa

thitung 3,821. Sedangkan df 62 dan signifikansi 2 tailed pada kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol yang diperlihatkan pada Tabel 4.9 adalah 0,000.

4.3 U

ji Hipotesis

Pada hasil posttest dilakukan uji hipotesis kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji

hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak ada perbedaan antar variabel. Oleh

karena itu untuk menguji hipotesis, maka dirumuskan hipotesis nol untuk diuji

signifikannya. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. H

0 = tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan pembelajaran

dengan menggunakan metode Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS

pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen

04 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012-2013.

2. H

a = terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan

metode Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD

Negeri Bawen 01 dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012-2013.

Dasar pengambilan uji hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada nilai

signifikan yaitu jika signifikasi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika

signifikasi < 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima.

Dari uji t Independet Samples Test yang mencakup Levene's Test for

Equality of Variances dan t-test for Equality of Means menunjukkan thitung sebesar

3,821 dan df 62 dengan signifikansi 2 tailed sebesar 0.000. Mengacu pada

perhitungan uji t diketahui signifikansi 2 tailed sebesar 0,000 yang artinya lebih

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Oleh karena H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TGT dan pembelajaran dengan menggunakan metode Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan

siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

tahun ajaran 2012-2013 ditolak maka Ha yang menyatakan terdapat perbedaan

yang signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TGT dengan menggunakan metode Direct Instruction terhadap

hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan siswa kelas 5 SD

Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012-

2013 diterima.
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu karena melibatkan

penggunaan kelompok subjek utuh dalam eksperimen yang secara alami sudah

terbentuk dalam kelas. Berdasarkan analisis hasil pretest pada siswa kelas 5 SD

Negeri Bawen 01 dan SD Negeri Bawen 04 tahun ajaran 2012-2013

menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut homogen. Artinya data berdestribusi

normal dan memiliki varians yang tidak berbeda secara signifikan.

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Dalam dua kelompok tersebut diberikan perlakuan yang

berbeda. Siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 sebagai kelompok eksperimen diberi

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan

siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 sebagai kelompok kontrol diberi perlakuan

dengan menggunakan metode Direct Instruction. Dalam uji validitas dan

realibilitas instrumen dilakukan pada siswa SD Negeri 01 Ampel Kabupaten

Boyolali.

Pada kelompok eksperimen proses pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT, pembelajaran dimulai dengan membuka

pelajaran, penyajian materi, pembentukan kelompok diskusi, diskusi kelompok,

dilanjutkan dengan turnamen permainan, penghitungan skor, pemberian

penghargaan kepada kelompok, penarikan kesimpulan pelajaran, dan yang

terakhir adalah menutup proses pembelajaran. Pada kelompok kontrol

menggunakan metode Direct Instruction. Sintak pembelajarannya adalah dimulai

dengan membuka pelajaran, penyajian materi, kegiatan tanya jawab guru dengan

siswa, pemberian latihan kepada siswa, mengecek pemahaman siswa,

membimbing siswa dalam mengerjakan latihan, pemberian umpan balik,

pemberian kesempatan pada siswa untuk melakukan pelatihan lanjutan dan

penerapan, penarikan kesimpulan pelajaran, dan yang terakhir adalah menutup

proses pembelajaran.

Dalam melakukan uji perbedaan rerata skor hasil belajar IPS pada

kelompok eksperimen dan kontrol syaratnya adalah data hasil belajar IPS setelah

diberi perlakuan berdestribusi normal dan homogen. Dapat dilihat bahwa pada
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hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov nilai

signifikan pada kelompok eksperimen adalah 0,164 dan nilai signifikan pada

kelompok kontrol adalah 0,200 yang berarti bahwa signifikansi lebih besar dari

0,05 maka kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berdestribusi normal.

Sedangkan pada hasil analisis uji homogenitas kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol diketahui bahwa F 1,576 dengan df1 1 dan df2 62 dan tingkat

signifikansi 0,214. Dalam uji homogenitas alat uji yang digunakan adalah uji

Levene's Test for Equality of Variances dengan kriteria nilai signifikan < 0,05,

maka data berdistribusi homogen. Nilai signifikan pada uji Levene's Test for

Equality of Variancesa adalah sebesar 0,214 yang lebih besar dari 0,05 maka data

memiliki varian yang sama. Dari uji normalitas dan homogenitas yang telah

dilakukan maka terbukti bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

berdistribusi normal dan homogen.

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan diketahui

bahwa skor data hasil belajar berdestribusi normal dan homogen maka langkah

terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menguji perbedaan rerata skor

hasil belajar posttset dengan uji t Independet Samples Test. Berdasarkan pada

hasil uji t yang telah dilakukan, diketahui bahwa thitung 3,821. Sedangkan df 62 dan

signifikansi 2 tailed pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang

diperlihatkan pada adalah 0,000.

Berdasarkan hasil uji t Independent Samples Test yang telah didapat,

kemudian dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji

hipotesis nol yang menyatakan ada atau tidaknya perbedaan antar variabel. Dasar

pengambilan uji hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada nilai signifikan

yaitu jika signifikasi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika signifikasi <

0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hasil yang didapat adalah signifikansi 2

tailed adalah 0,000 dapat dikatakan bahwa Ha yang menyatakan terdapat

perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan metode Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 01 dan

siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
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tahun ajaran 2012-2013 diterima sedangkan H0 yang menyatakan bahwa tidak

terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan pembelajaran dengan menggunakan

metode Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri

Bawen 01 dan siswa kelas 5 SD Negeri Bawen 04 Kecamatan Bawen Kabupaten

Semarang tahun ajaran 2012-2013 ditolak.

Selain dilihat dari hasil analisis dengan uji hipotesis, dapat dilhat pula dari

hasil analisis data deskriptif posttest yang menunjukkan nilai terendah pada

kelompok eksperimen adalah 56 dan nilai tertinggi mencapai 100, sedangkan pada

kelompok kontrol diperoleh nilai terendah sebesar 52 dan nilai tertinggi 92. Rata-

rata hasil belajar kedua kelompok tersebut juga berbeda yaitu kelompok

eksperimen rata-rata hasil belajar posttest sebesar 84,80 dan kelompok kontrol

rata-rata hasil belajarnya sebesar 74,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang diterapkan

pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS

kelas 5 SD daripada pembelajaran dengan metode Direct Instruction yang

diterapkan pada kelompok kontrol.

Dengan pengaruh meningkatnya hasil belajar IPS ini tentunya memiliki

manfaat dalam membangkitkan minat dan keinginan siswa dalam mengikuti

pembelajaran, membangkitkan motivasi siswa, serta dapat membawa pengaruh-

pengaruh psikologis dalam diri siswa. Dengan penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TGT ini siswa dikondisikan untuk belajar bekerja sama dalam

kelompoknya, mencoba memecahkan masalah secara bersama-sama, bersama

kelompoknya saling memberikan jawaban dan saling mengoreksi jika ada yang

salah, kemudian masuk ke dalam tahap permainan antar kelompok atau tim.

Dalam pembelajaran seperti ini tentunya siswa akan lebih mudah memroses

masukan pelajaran dan akan berdampak positif pada hasil belajar siswa.

Sedangkan metode Direct Instruction tentunya juga memiliki kelebihan

tersendiri namun tidak sebanyak kelebihan yang dimiliki model pembelajaran

kooperatif tipe TGT. Metode Direct Instruction dapat memberikan manfaat

kepada siswa yaitu mengembangkan siswa untuk mengetahui suatu pengetahuan
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secara langsung secara selangkah demi selangkah, namun terkadang siswa

menjadi bosan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran hanya terpusat

pada guru saja karena dalam metode ini guru lebih banyak memberikan instruksi

kepada siswa akibatnya siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran.


