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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Watuagung 01 yang

merupakan SD di Gugus Watuagung dengan subjek penelitian siswa kelas V

sebanyak 38 siswa. Peneliti memilih sekolah ini karena pertimbangan

kemudahan akses bagi penulis dan mereka bersedia mengizinkan penulis untuk

mengadakan penelitian di SDN Watuagung 01,selain itu penulis juga

mengetahui sedikit  kondisi sekolah sehingga hal ini memudahkan penulis dalam

melakukan penelitian.

Pada kegiatan pembelajaran  Ilmu Penegetahuan Alam ( IPA) di kelas V

guru belum pernah mengajar menggunakan media pembelajaran komik dalam

proses belajar mengajar, guru hanya menjelaskan konsep tanpa menggunakan

media pembelajaran. Padahal media pembelajaran memiliki peran penting dalam

proses belajar mengajar. Misalnya dengan menggunakan media komik. Komik

merupakan   cerita bergambar  dengan dominasi gambar dan tulisan di dalamnya

sehingga ini akan menarik perhatian siswa sehingga ada rangsangan yang positif

dari media ini.

Proses penelitian dengan mengunakan metode eksperimen yang

dilakukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) semester II di kelas

V SD Watuagung 01. Dalam penelitian ini subjek penelitian dibagi dua

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok

eksperimen adalah siswa kelas V SDN Watuagung 01  yang berjumlah 38 siswa

dan kelompok kontrol adalah siswa kelas V SDN Watuagung 01.
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4.2 Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian kelompok kelas kontrol diampu oleh peneliti dengan

menggunakan metode belajar konvensional. Sedangkan kelompok eksperimen

diampu oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk

membandingkan akibat dari suatu perlakuan. Pada kelas kontrol menggunakan

metode konvensional dan kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran

Komik. Media pembelajaran Komik dimulai dengan guru menyampaikan tujuan

pembelajaran, memberi motivasi kepada siswa serta memberikan gambaran

tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi pelajaran.

Setelah itu, guru membagikan komik kepada siswa dan  siswa

membaca komik tentang pembiasan cahaya yang menyangkut pada pelajaran

pembiasan cahaya. Guru meminta 3 (tiga) siswa untuk memperagakan 3 (tiga)

tokoh yang ada pada komik. Guru mengawasi siswa dan memberi pengarahan

untuk pemeran komik guru juga memberi  kesempatan untuk bertanya hal-hal

yang tidak jelas pada materi yang disajikan. Siswa menyebutkan hal-hal yang

mereka ketahui setalah membaca komik pembiasan cahaya. . Guru dan siswa

menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang

berperan sebagai pendengar. Pemeran membaca cerita selengkap mungkin.

Sementara siswa yang lain sebagai pendengar , menyimak atau

mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, membantu

mengingat/menghafal ide-ide pokok Selanjutnya Bertukar peran, semula

sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan

seperti di atas.  Kemudian guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan

pembelajaran yang dipelajari.
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4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Analisis Diskriptif Variabel Penerapan Media Pembelajaran Komik

Dalam Pembelajaran

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan media

pembelajaran komik sains terdiri dari kegiatan pra pembelajaran yaitu

persiapan  dimana siswa diberi pemahaman tentang pembiasan cahaya,

selanjutnya kegiatan inti yaitu penjelasan mengenai pemiasan cahaya,

dan kegiatan penutup yaitu siswa menyimpulkan. Proses ini diharapkan

bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru adalah

mempermudahkan guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada

peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan

menyenangkan sehingga peserta didik dapat menguasai pesan-pesan

tersebut secara cepat, dan akurat. Sedangkan manfaat bagi siswa adalah

untuk meningkatkan minat belajar dan mempermudah siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran.

Pada treatmen penerapan media pembelajaran komik ini peneliti

menggunakan teknik observasi tentang langkah-langkah pembelajaran

dengan pengunaan media pembelajaran komik. Observasi  digunakan

untuk mengetahui tindakan atau kegiatan yang dilakukan guru maupun

siswa dalam proses pembelajaran. Observasi tentang media pembelajaran

komik yang dilakukan guru selama proses pembelajaran berlangsung

dapat dilihat pada lampiran.

Penilaian tes lembar pengamatan digunakan untuk menilai

peneliti dalam memanfaatkan model pembelajaran untuk menghasilkan

media pembelajaran komik, dengan indikator nilai:

80 - 100 =  Sangat Sempurna
70 - 75 =  Sempurna
60 - 65 =  Cukup Sempurna
50 – 55 =  Kurang sempurna
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Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa, hasil observasi

tentang langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan media

pembelajaran komik sains mendapatkan total skor nilai sebesar 81 pada

pertemuan pertama dan pertemuan kedua dengan kriteria sangat

sempurna. Hasil observasi tersebut lebih dari indikator yang peneliti

targetkan dalam langkah-langkah pembelajaran pada kelas eksperimen

dengan nilai 80 - 100 ke atas mendapat kriteria sempurna.

Dengan langkah-langkah pembelajaran menerapkan media

pembelajaran komik sains bermanfaat bagi guru maupun siswa, bagi guru

yaitu dapat mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran, guru mudah menarik perhatian, memotivasi dan minat

siswa didalam kelas untuk belajar serta mempermudah guru dalam

menyampaikan materi pelajaran  dan manfaat bagi siswa yaitu

mempermudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang

disampaikan.

4.3.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Hasil Belajar

Analisis deskriptif hasil pretest dan kontrol yang merangkum

data empirik hasil belajar siswa SDN Watuagung 01 Tuntang Kabupaten

Semarang setelah mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran IPA

dengan materi Pembiasan Cahaya dengan pembelajaran Konvensional

dan penggunaan media pembelajaran komik yang telah diklasifikasikan

deskriptif statistik dengan ukuran skor minimum, maksimum, mean,

standar deviasi. Analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0

for window. Dapat dilihat pada tabel 4.1
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Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif Nilai Pretest dan Postest

Berdasarkan tabel  dapat dilihat variabel dengan jumlah data

(N) sebanyak 38 siswa yang ada di SDN Watuagung 01 Tuntang

Kabupaten Semarang, yaitu memperoleh nilai hasil belajarnya bergerak

dari nilai terendah (minimum) 56,00 untuk hasil belajar pretest dan 55

untuk hasil belajar postest sampai nilai tertinggi (maximum) 84,00 untuk

hasil belajar pretest dan 95.00 untuk hasil belajar pretest dengan rata-

rata nilai (mean) sebesar 72,52 untuk hasil belajar pretset dan 86,18

untuk hasil belajar postest dan standar deviasi 6.71721 untuk hasil

belajar pretest dan 8.57670 untuk hasil belajar postest. Serta jumlah dari

semua nilai siswa adalah 2756 untuk hasil belajar pretest dan3275 untuk

hasil belajar postest

Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil belajar pretest dan

postest digunakan lima kategori mengikuti acuan penilaian pada SDN

Watuagung 01 Tuntang Kabupaten Semarang, yaitu : sangat tinggi,

tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah dengan menggunakan rumus

seperti yang diungkapkan Sugiyono (2010) sebagai berikut;

Interval =
i = = 20
Dari hasil perhitungan di atas, diketahui nilai interval sebesar

20 sehingga dapat dilihat distribusi frekuensi nilai hasil belajar pretest

dan postest  pada tabel 4.2

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

hasil_pretest 38 56.00 84.00 72.5263 6.71721

hasil_postest 38 55.00 95.00 86.1842 8.57670

Valid N (listwise) 38
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Table 4.2
Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Pretest dan Postest

Pretest Postest

No. Interval (f) (%) (f) (%) Kategori

1 0 <  x ≤ 20 0 0% 0 0% Sangat rendah

2 21<  x ≤ 40 0 0% 0 0% Rendah

3 41 <  x ≤ 60 2 5% 1 3% Sedang

4 61 <  x ≤ 80 34 90% 8 21% Tinggi

5 81 <  x ≤ 100 2 5% 29 76% Sangat tinggi

Jumlah 38 100% 38 100%

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui hasil belajar pretest dan

postest tidak ada siswa yang mendapat nilai 0 < x ≤ 20, 20< x ≤ 41,

Siswa yang mendapat 41 < x ≤ 60 sebanyak 2 anak pada hasil belajar

pretest dan 1 anak pada hasil belajar postest, dengan prosentase 5% pada

hasil belajar pretest dan 3% pada hasilo belajar postest. Siswa yang

mendapat nilai 61 < x ≤ 80 sebanyak 34 anak pada hasil belajar pretest

dan 8 anak pada hasil belajar postest dengan prosentase 90% pada hasil

belajar pretest  dan 21% pada hasil belajar postest. Dan siswa yang

mendapat nilai 80 < x ≤ 100 sebanyak 2 anak pada hasil belajar pretest

dan 29 anak pada hasil belajar postest dengan prosentase 5% pada hasil

belajar pretest  dan 76% pada hasil belajar postest.

Prosentase distribusi frekuensi nilai pretest hasil belajar dan

postest jika digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada

gambar 4.5.
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Gambar 4.1
Grafik Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Prestst dan Postest

Berdasarkan gambar 4.5 diketahui pada hasil belajar pretest

bahwa siswa kelas V SDN Watuagung 01 Tuntang Kabupaten

Semarang, dari 38 orang siswa dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa

mendapat nilai 61 <  x ≤ 80 sebesar  90%. Sedangkan pada hasil belajar

postest diketahui bahwa siswa kelas V SDN Watuagung 01 Tuntang

Kabupaten Semarang, dari 38 siswa dapat dikatakan bahwa mayoritas

siswa mendapat nilai 81 <  x ≤ 100 sebesar  76%.

4.4. Hasil Uji Persyaratan

4.4.1. Uji Homogenitas

Uji ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah kelompok

atau data kategori mempunyai varians yang sama atau homogen diantara

anggota kelompok tersebut. Jika varians sama, dan ini yang harusnya

terjadi, maka dikatakan ada homogenitas.
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Tabel 4.3
Hasil Uji Homogenitas

Jika

signifikansi > 0,05, maka Ho diterima berarti data populasi homogen.

Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak berarti, data populasi tidak

homogen.

Dari tabel 4.2 terlihat besarnya signifikansi 0,178 > 0,05, maka Ho

diterima berarti data yang diperoleh bersifat homogen.

4.4.2. Uji Normalitas

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest dan Postest

Dari uji normalitas hasil belajar pretest dan postestdidapat

hasil sebagai berikut :

Nilai pretest dengan teknik One Sample Kolmogorov-Smirov

Test. Dari tabel tersebut nampak nilai ( Asymp.Sig. 2-tailed) dengan

taraf signifikasi 0,103. Jika nilai Asimp. Sig (2-tailed ) > nilai taraf

signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai dari Asymp. Sig (2-

tailed) adalah 0,103> 0,05, maka diambil kesimpulan nilai pre test

berdistribusi normal.

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.886 1 36 .178

Pretes postest

N 38 38
Normal Parametersa Mean 72.5263 71.1842

Std. Deviation 6.71721 1.26509E1
Most Extreme Differences Absolute .197 .152

Positive .118 .135
Negative -.197 -.152

Kolmogorov-Smirnov Z 1.217 .936
Asymp. Sig. (2-tailed) .103 .345
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Nilai postest dengan teknik One Sample Kolmogorov-Smirov

Test. Dari tabel tersebut nampak nilai ( Asymp.Sig. 2 tailed) dengan

taraf signifikasi 0,345. Jika nilai Asimp. Sig ( 2 tailed ) > nilai taraf

signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai dari Asymp. Sig (2tailed)

adalah 0,345 > 0,05, maka diambil kesimpulan nilai postest

berdistribusi normal.

Hasil uji T-tes Nilai Pre Tes dan Pos Tes

Tabel 4.4
Uji Paired Samples Statistics Nilai Pre Test dan Post Test

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Sebelum Perlakuan 72.5263 38 6.71721 1.08968

Sesudah Perlakuan 86.1842 38 8.57670 1.39132

Tabel 4.5
Uji Paired Samples test Nilai Pre Test dan Post Test

Pair 1

Sebelum Perlakuan -
Sesudah Perlakuan

Paired
Differences

Mean -13.65789

Std. Deviation 9.75172

Std. Error Mean 1.58194

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower -16.86320

Upper -10.45258

T 8.633

Df 37

Sig. (2-tailed) .000

Dari hasil analisis Uji Beda didapat kesimpulan bahwa:
1. Melihat table Paired Samples Statistics nilai mean untuk Pos tes atau sesudah

perlakuan adalah 86,18, dan untuk Pretest atau sebelum perlakuan nilai mean

adalah 72,52, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rata-rata pos tes
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lebih besar dari nilai rata-rata pretest. Dapat diartikan bahwa penggunaan

media pembelajaran komik sains untuk meningkatkan hasil belajar ilmu

pengetahuan alam siswa kelas V.

2. Melihat table Paired Samples Test nilai sig (2-tailed) 0.000 berarti sangat

signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

pretest dan postest sehingga penggunaan media pembelajaran komik efektif

sebagai media pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan nilai rata-rata

postes lebih besar dari nilai rata-rata pretes.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian
Media pembelajaran yang dipakai yaitu media pembelajaran komik sains

menunjukan hasil bahwa ada perbedaan hasil belajar pada pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam ditinjau dari perbedaan penggunaan pendekatan

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis yang menunjukan nilai

probabilitas < 0,05. Hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran

Komik mempunyai rata-rata yang lebih tinggi dari pada pembelajaran siswa

yang menggunakan metode konvensional.

Efektifitas media pembelajaran tersebut didukung pula dari keadaan yang

terjadi di lapangan. Siswa sangat antusias memperhatikan media yang diterapkan

oleh guru yaitu komik. Siswa dengan mudah mengerti dengan apa yang sedang

dilihat dari dialog pada komik. Dengan begitu pemanfaatan media pembelajaran

komik efektif untuk meningkatkan hasil pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

siswa kelas V semester II.

Hasil analisis persyaratan pretest dan postest adalah homogen karena nilai

sig adalah 0,178 > 0,05, maka didapat kesimpulan bahwa kedua varian tersebut

(pretes dan postes) homogen, sehingga kelas tersebut dapat dilakukan penelitian.

Dari uji normalitas untuk pre tes nilai dari Asimp. Sig (2tailed) adalah 0,103 >

0,05, maka diambil kesimpulan nilai pretest berdistribusi normal. untuk postest
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nilai dari Asimp. Sig (2tailed) adalah 0,345 > 0,05, maka diambil kesimpulan

nilai postest berdistribusi normal, sehingga kelompok tersebut berdistribusi

normal.

Perhitungan pretest nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 56, untuk pos tes

nilai tertinggi 95 dan terendah 55. Peningkatan rata-rata pretest dan  peningkatan

rata-rata postest sangat signifikan, itu membuktikan  bahwa kelompok

eksperimen yang dikenai penggunaan media pembelajaran komik hasil belajar

yang diperoleh lebih baik dibanding dengan kelompok yang tidak dikenai

penggunaan media pembelajaran komik.

Untuk hasil uji beda postest dan pretest, nilai mean untuk postest adalah

86,18, dan untuk pretest nilai mean adalah 72,52, sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa nilai rata-rata pos tes dan pre tes lebih besar pos tes. Dapat

diartikan bahwa penggunaan media pembelajaran komik efektif untuk

meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam siswa kelas V. Kemudian

table nilai sig (2-tailed) 0.000 berarti sangat signifikan. Berarti terdapat

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

sehingga terdapat efektifitas penggunaan media pembelajaran komik untuk

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V. Dengan nilai

rata-rata postest lebih besar dari pretest.

Didalam kelas siswa sangat antusias membaca komik yang bercerita tentang

seseorang mister yang menjelaskan pembiasan pada cahaya. Siswa mula-

mulanya tertarik membaca cerita tersebut, karena cerita tersebut di kemas pada

sebuah komik. Dengan berbagai gambar yang menarik membuat ceritanya lebih

bagus. Adegan gambar pada komik merupakan gambar kartun yang di desain

dengan seindah mungkin dan lebih menarik, kesesuaian warna dan kejelasan

tulisan yang lebih menghiasi keindahannya. Itulah sebabnya pembelajaran lebih

menarik dan menyenangkan.

Dari uarian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat efektifitas terhadap

peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan media pembelajaran komik
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sains, hasil yang diperoleh lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tanpa

penggunakan media pembelajaran komik. Dilihat dari pos tes lebih tinggi

dibandingkan nilai pre tes.


