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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

       SD Kristen Masehi merupakan jenis SD pararel yang berada di jalan Dr. 

Sutomo 1A.  Subjek penelitian yang dilakukan di SD Kristen Masehi yaitu siswa 

kelas 4 dan mata pelajaran yang di ambil adalah mata pelajaran IPS. Kelas 4 

terdiri dari 4A dan 4B yang dalam penelitian ini digunakan sebagai kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dengan jumlah siswa tiap kelasnya: kelas 4A sebanyak 26 

siswa dan kelas 4B sebanyak 26 siswa. 

1.2 Hasil Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran IPS dengan Kompetensi dasar 

2.3 mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakanya. Penelitian ini dilakukan  di kelas 4 SD kristen 

Masehi Temanggung Kabupaten  Temanggung yang terdiri dari 2 kelas, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah siswa 

kelas 4A yang berjumlah 26 siswa dan kelompok kontrol adalah siswa kelas 4B 

yang berjumlah 26 siswa. 

       Pembelajaran konvensional di sekolah yang diamati dalam kegiatan observasi 

di kelas terutama saat pelajaran berlangsung, kegiatan pembelajaran hanya 

berpusat pada guru saja. Hal itu mengakibatkan siswa pasif dan cenderung jenuh 

dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Pada kegiatan lainya interaksi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat tidak baik dikarenakan interaksi 

diantara siswa kurang terutama saat kegiatan berdiskusi, dan dalam kegiatan 

berkelompok.  

       Hal lain yang di dapat dalam kegiatan observasi adalah tentang hasil belajar  

nilai rapot semester 1 yang kurang dari KKM 90. Kegiatan pembelajaran yang 

hanya dilakukan dengan berceramah dan tes, maka akan timbul hal yang nantinya 

akan berakibat buruk terhadap perkembangan ingatan jangka panjang siswa, jika 

seperti ini terus dilakukan dalam kegiuatan pembelajaran hanya akan membuat 
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siswa hafal tetapi mereka tidak memahami materi secara utuh, dan berakibat 

buruk kepada keaktifan siswa di kelas menjadi tidak berkembang. 

       Pengembangan keaktifan siswa penting dilakukan untuk membekali mereka 

menghadapi tantangan jaman moderen. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai 

pembelajaran dngan sumber belajar konvensional dan penilaian hasil belajar 

dibandingkan dengan penggunaan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan multimedia interaktif  dan penilaian keaktifan, maka langkah yang 

diambil selanjutnya adalah memberikan perlakuan pada kelas 4A dengan 

penggunaan pendektan konvensional dimana guru berperan sebagai sumber 

informasi sebagai kelompok eksperimen dan 4B diberi perlakuan menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif 

sebagai kelas eksperimen. Kedua kelas pada akhirnya dinilai melalui rubrik 

penilaian keaktifan. 

       Pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif 

dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kekatifan siswa. Pendekatan 

pemecahan masalah berperan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

bertanya, menyanggah pendapat, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah. 

Sedangkan multimedia interaktif digunakan sebagai media yang membuat siswa 

tertarik terutama dalam memecahkan masalah yang di tampilkan dalam 

multimedia. Hal lain dari keuntungan multimedia juga dapat digunakan dalam 

menyampaikan materi. 

       Hasil penelitian kelas eksperimen pada penelitian ini adalah hasil observasi 

keaktifan guru dalam mengajar dan hasil dari kegiatan observasi keaktifan siswa.  

Data pada kelas kontrol, diperoleh hasil observasi keaktifan siswa. Hal ini 

digunakan untuk membandingkan hasil keaktifan antara 2 kelas yaitu  kelas 

kontrol dengan keaktifan kelas eksperiman. Pada kelas kontrol tidak dilakukan  

observasi aktivitas guru, karena penggunaan pendekatan belajar konvesional 

dimana guru sebagai sumber informasi sudah biasa dilakukan oleh guru, sehingga 

tidak ada hal yang harus diamati. Seusai dengan kaidah proses penelitian 

eksperimen, maka dilakukan analisa statistik dari data  yang telah terkumpul 

selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian. Pelaksanaan penelitian di 
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kelas IV SD Kristen Masehi Temanggung antara  kelas 4A dan 4B masing-masing 

waktu kegiatan belajar-mengajarnya 2 x 35 menit. 

4.2.1 Penilaian Observasi Implementasi RPP 

       Observasi implementasi RPP digunakan untuk menilai kegiatan guru dalam 

pembelajaran terhadap tingkat kesesuain kegiatan pembelajarandengan RPP yang 

dipakai. Observasi implementasi RPP ini dilakukan pada kelompok eksperimen. 

Hasil observasi implementasi RPP secara rinci ditampilkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

                                               Hasil  Penilaian Implementasi RPP 

No Kegiatan 
SKOR 

f % 

Pendahuluan 

20 22,47 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 
2 Melakukan kegiatan apersepsi 
3 Memberikan motivasi 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Inti   

Penguasaan Materi Pembelajaran 

11 12,35 

6 Menunjukkan penguasaan materi kegiatan 
perkembangan teknologi transportasi 

7 Mengaitkan materi kegiatan perkembangan teknologi 
transportasi dengan pengetahuan lain yang berhubungan 

8 Memfasilitasi pembelajaran tentang mengenal 
perkembangan teknologi transportasi 

Keaktifan 

18 20,22 

9 Siswa  menyimak gambar transportasi darat, laut dan 
udara 

10 Siswa menonton vidio alat transportasi yang 
ditayangkan di OHP 

11 Siswa  Menyusun rangkaian sebab akibat hubungan 
antara kebutuhan manusia menggunakan teknologi 
transportasi 

12 Siswa  Menebak sebab penggunaanya teknologi 
transportasi dalam kehidupan sehari-hari. 

13 Siswa  Mengembangkan cara pemanfaatan teknologi 
transportasi 

Pemanfaatan Media dan SumberBelajar 7 7,86 
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14 Menggunakan vidio yang ditampilkan di multimedia 
interaktif untuk melihatpenggunaan teknologi 
transportasi secara evisien dan sesuai dengan 
kebutuhan. 

15 Menghasilkan  suatu kesimpulan yang menarik. 
Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa 

8 8,98 16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 
17 Menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa dalam 

belajar 
PenilaianProses 

14 15,73, 

Melakukan penilaian saat siswa 
18 Membuat pertanyaan tentang perlunya perkembangan 

teknologi transportasi 
19 Menyusun rangkaian sebab akibat mengenai 

perkembangan teknologi transportasi dengan kebutuhan 
manusia  sehari-hari. 

20 Menebak akibat dari kegiatan sehari-hari tentang 
penggunaan alat transportasi yang berlebihan. 

21 Mengembangkan cara pemanfaatan alat transportasi 
darat,laut dan udara. 

Penggunaan Bahasa 
4 4,49 22 Menggunakanbahasa lisan dan tulis secara jelas, baik 

dan benar 
Penutup 

7 7,9 23 Memberikan penegasan cara untuk memanfaatkan 
teknologi transportasi. 

24 Membimbing siswa merefleksi pembelajaran 

 

 

       Tabel 4.1 menunjukkan pada observasi kelompok eksperimen untuk 

bagian pendahuluan mendapat total skor 20 dengan prosentase 22,47%. 

Penguasaan materi pembelajaran mendapat skor total 11 dengan 

prosentase 12,35%. Keaktifan mendapat skor 18 dengan prosentase 

20,22%. Pemanfaatan media dan sumber belajar mendapat skor 7 dengan 

prosentase 7,86%. Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa mendapat skor 8 dengan prosentase 8,98%. Penilaian 

proses mendapat skor 14 dengan prosentase 15,47%. Penggunaan bahasa 

mendapat nilai 4 dengan prosentase 4,49%. Kegiatan penutup mendapat  
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skor 7 dengan prosentase 7,9%. Hasil observasi implementasi RPP 

menunjukkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru pada kelompok 

eksperimen 

4.2.2 Penilaian Keaktifan 

       Penilaian keaktifan digunakan teknik observasi dengan ribrik untuk 

memperoleh data keaktifan siswa. Kelompok kontrol dalam kegiatan 

pembelajaran tidak menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan multimedia interaktif, sedangkan kelompok eksperimen dalam 

kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan multimedia interaktif. Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

perbandingan nilai antara pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif dengan 

pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan multimedia interakti. Perbandingan nilai rata-rata hasil penilaian 

keaktifan dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Keaktifan Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

      

Skor 

Kelas Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

F % F % 

4 8 73,1 19 30,8 

3 14 23,1 6 53,8 

2 4 3,8 1 15,4 

∑ 26 100 26 100 
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  Berdasarkan skor hasil pengisian rubrik dapat dilihat bahwa pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dapat dilihat perbandingan skor keaktifan belajar. ternyata 

hasil perbandingan skor menunjukkan kalu kelas eksperimen mendapatkan skor 

yang lebih baik daripada kelas kontrol.  

4.2.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan Uji t. Uji t dapat dilakukan jika empat syarat 

perhitungan data sudah terpenuhi, syarat-syarat tersebut adalah : 

1. Uji Validitas 

       Uji validitas dalam penelitian ini unruk menguji tingkat kevalidan pengisian 

pensekoran terhadap rubrik keaktifan belajar. Insrumen pengisian pensekoran ini 

dilakukan di SD Kristen Masehi dan hasilnya telah memenuhi persyaratan untuk 

validitas.  Validitas pensekoran rubrik ini di bagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelas 4 A dan Kelas 4 B.  

       Rubrik pensekoran keaktifan belajar kelas 4 A(kelas kontrol) diperoleh angka 

koefisien validitas corrected item to total correlation terendah 0,243 dan tertinggi 

0,922, Sedangkan rubrik pensekoran keaktifan belajar kelas 4 B (kelas 

eksperimen) diperoleh angka koefisien validitas corrected item to total 

correlation terendah 0,395 dan tertinggi 0,891. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengisian pensekoran rubrik keaktifan belajar kelas 4A dan 4 B valid. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai corrected item to total correlation lebih dari ≥ 0,2. Untuk 

menentukan suatu item tertentu valid atau tidak digunakan pedoman Ali (1987)  

yang dijelaskan pada bab III. 

 

2. Uji Reabilitas   

       Kriteria reabilitas yang digunakan dalam penelitian eksperimen yang 

digunakan untuk menentukan tingkat  validitas instrumen keaktifan belajar 

menggunakan kriteria Menurut pedoman George dan Mallery (1995) untuk 

menguji teknik alpha cronbach dikatakan reliabel jika besarnya korelasi minimal 

ᾳ ≥ 0,70. Di bawah ini disajikan hasil reabilitas yang ditunjukkan oleh tabel 4.3 

dan 4.4. 
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Tabel 4.3 

Uji Reabilitas Kelas kontrol 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.951 .953 20 

 

 

 

Tabel 4.4 

Uji Reabilitas  Kelas eksperimen 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.943 .950 20 

 

      

       Data yang ditunjukkan di tabel 4.3 dan 4.4, maka nilai pengisian pensekoran 

rubrik keaktifan belajar yang telah di isi pensekoranya adalah reliabel dengan 

kategori dapat diterima. 
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3. Uji Homogenitas 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Homogenitas 

 

 

 
 

 

 

      

       Tabel 4.5 mendiskripsikan hasil uji homogenitas siswa kelas kontrol dan 

eksperimen dengan teknik Test of Homogeneity of Variances. Dari tabel tersebut 

nampak bahwa tingkat signifikan (sig ) adalah 1.000, Kerena p-value = 0,059  > 

0,05 maka data siambil dari sampel yang homogen. 

 

4. Uji Normalitas 

       Hasil deskripsi pengukuran variabel pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan multimedia interaktif  terhadap keaktifan belajar siswa telah 

diketahui, kemudian dilakukan uji normaliatas dengan menggunakan teknik One 

Sample  Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas data variabel motivasi 

berprestasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

keaktifan belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.737 1 50 .059 
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Tabel 4.6 

Uji Normalitas Kelas Kontrol 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 

N 26 

Normal Parametersa Mean 52.8462 

Std. Deviation 12.54334 

Most Extreme Differences Absolute .150 

Positive .150 

Negative -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z .767 

Asymp. Sig. (2-tailed) .599 

a. Test distribution is Normal. 

 
 

 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas Kelas eksperimen 

 

 

 
 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 

N 26 

Normal Parametersa Mean 65.3846 

Std. Deviation 9.67916 

Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .093 

Negative -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z .686 

Asymp. Sig. (2-tailed) .734 

a. Test distribution is Normal. 
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Berdasarkan  Tabel 4.1 hasil tes normalitas keaktifan belajar kelas 4A dan 4B 

yang totalnya berjumlah 52 siswa dengan masing-masing kelas terdiri dari 26 

siswa. Dalam menentukan data berdistribusi normal, maka nilai signifikansinya 

harus > 0,05. Berdasarkan nilai signifikan dari kedua kelas yaitu 0.599 dan 0.734 

> 0, 05, dengan begitu data keaktifan belajar kedua kelas terdistribusi secara  

normal. Setelah syarat 1 sampai 4 terpenuhi, maka uji t dapat dilakukan. 

Tabel 4.8 

Uji T 

 

       Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui  hasil F hitung levene’s test diperoleh 

data sebesar 3.737 > 0,05, dari data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kedua sampel yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki variansi 

sama atau dengan kata lain kedua kelas homogen. Selisih mean difference antara 

skor keaktifan kelas kontrol -12.53846 dan skor kelas eksperimen sebesar -

12.53846  , artinya rata-rata skor kelas eksperimen lebih tinggi sekitar -12.53846 

dari kelompok kontrol. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor signifikansi < 0,05 

yaitu 0,000 dan –thitung sebesar -4.035 , df  sebesar 52 maka ttabel sebesar -2.0066, 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

keaktifan 

belajar 

Equal 

variances 

assumed 

3.737 .059 -4.035 50 .000 -12.53846 3.10720 -18.77945 -6.29747 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-4.035 46.980 .000 -12.53846 3.10720 -18.78941 -6.28752 
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 -thitung< -ttabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata skor 

keaktifan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

       Berikut ini akan dijelaskan tentang hipotesis statistik yang telah dirumuskan. 

Kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis didasarkan pada hasil perhitungan 

dalam program SPSS 16.0 for Windows adalah sebagai berikut: 

     Ho:  Tidak Ada Pengaruh  Pengaruh Penggunaan Pendekatan Pemecahan 

  Masalah dengan menggunakan Multimedia Interaktif Terhadap Keaktifan  

  Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Kristen Masehi Semester 2 Tahun   

  Pelajaran 

  2012/2013”. 

     Ha:  Ada Pengaruh Penggunaan Pendekatan Pemecahan Masalah dengan 

             menggunakan Multimedia Interaktif Terhadap Keaktifan Belajar IPS  

             Siswa Kelas 4 SD Kristen Masehi Semester 2 Tahun Pelajaran 

             2012/2013”. 

        Berdasarkan hasil uji beda pada tabel 4.5 Independent Sample test, maka 

dapat dilakukan analisis uji hipotesis untuk mengetahui perbadingan signifikan 

dengan tingkat signifikansi 0,05. Perhitungan thitung menunjukkan bahwa, hipotesis 

diterima jika –thitung < -ttabel atau thitung> ttabel dan signifikansi <0,05, sedangkan 

untuk menentukan hipotesis ditolak jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan signifikansi > 

0,05 oleh karena thitung = -4.035  , dan signifikansi 0,00 maka -thitung< -ttabel atau  

--4.035  > -2.0066 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Dari analisis mengenai thitung dan 

signifikansi, maka hipotesis diterima karena ada perbedaan yang signifikan untuk 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan pendekatan pemecahan masalah 

menggunakan multimedia interaktif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional dimana guru sebagai sumber informasi. 

        Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan pendekatan 

pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif terhadap 

keaktifan belajar IPS siswa kelas 4 SD Kristen Masehi semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

       Pelaksanaan Penelitian dilakukan di kelas IV SD Kristen Masehi. SD Kristen 

Masehi Merupakan SD pararel. Kelas 4 di SD kristen Masehi dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu kelas 4A dan 4B. Dalam kegiatan penelitian ini  kelas 4A 

digunakan sebagai kelas kontrol dan kelas 4B digunakan sebagai kelas 

eksperimen. Dalam kegiatan penelitian, 2 kelas ini menggunakan kompetensi 

dasar yang sama yaitu 2.3 mengenai perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakanya. Pada pelaksanaan 

kegiatanya kedua kelompok tersebut diberi perlakuan dengan menggunakan 

pendektan dengan menggunakan sebuah media pembelajaran yang berbeda dalam 

mengajarkan Kompetensi dasar 2.3 mengenai perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakanya. Kelompok 

kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan pendekatan belajar dengan media 

pembelajaran konvensional dimana guru menjadi sumber informasi. Kelompok 

eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah dengan menggunakan multimedia interaktif. Dengan adanya perbedaan 

sumber belajar yang digunakan maka penilaian yang dilakukan berbeda pula. 

Untuk kelas eksperimen penilaian meliputi penilaian implementasi RPP dan 

penilaian keaktifan siswa. Penilaiain pada kelompok kontrol hanya meliputi 

penilaian keaktifan.  

        Perbedaan perlakuan yang diberikan ternyata menghasilkan skor keaktifan 

yang berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil dari uji-t keaktifan belajar 

siswa kelas eksperimen dan kontrol dengan teknik Independent Samples Test.  

Analisis datanya dapat dilihat bahwa nilai –thitung>ttabel sebesar -4.035  > -2.0066 

dan signifikansi 0,000 < 0,05. Dari analisis mengenai thitung dan signifikansi, maka 

hipotesis diterima yang berarti bahwa pengaruh penggunaan pendekatan 

pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif terhadap 

keaktifan belajar IPS siswa kelas 4 SD Kristen Masehi Temanggung semester 2 

Tahun pelajaran 2012/2013. 
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        Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Ada Pengaruh Penggunaan 

Pendekatan Pemecahan Masalah dengan menggunakan Multimedia Interaktif 

Terhadap Keaktifan Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Kristen Masehi semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013. 

       Berdasarkan hasil pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif terhadap penggunaan pendekatan pemecahan masalah dengan 

multimedia interaktif terhadap keaktifan belajar siswa kelas 4 SD Kristen Masehi 

Semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 

eksperimen lebih aktif daripada kelas kontrol terutama dalam memperhatikan 

pelajaran, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah 

dalam kelompok, mencatatat materi pelajaran. Timbulnya rasa senang terhadap 

kegiatan belajar mengajar ini akan menumbuhkan sikap aktif pada diri siswa 

sehingga akan terciptanya suasana belajar yang interaktif. 

 

 

 

 


