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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V semester genap SDN 

Kandangan 03 yang berjumlah 25 siswa dan SDN Polosiri 01 yang 

berjumlah 24 siswa. Kedua SD ini terletak di Kecamatan Bawen, Kabupaten 

Semarang. Pemilihan kedua SD ini didasarkan pada: 

a) Letak sekolah kedua SD berada jauh dari jalan raya. Hal ini 

memungkinkan untuk terciptanya pembelajaran yang tenang dan tidak 

terganggu suara kebisingan jalan raya. 

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

berbeda satu sama lain.  

c) Nilai hasil belajar mata pelajaran IPS kelas V di kedua sekolah relatif 

sama. 

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

gugus Samudro. Sehingga hal ini merupakan salah satu syarat yang dapat 

dipenuhi untuk melakukan penelitian. 

Siswa kelas V di SDN Kandangan 03 terbiasa dengan metode 

pembelajaran konvensional. 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. Karena siswa kurang aktif akhirnya berimbas pada penurunan 

motivasi dan hasil belajar. Sedangkan siswa kelas V SDN Polosiri 01 juga 

tidak jauh berbeda dengan siswa kelas V di SDN Kandangan 03. 

Pembelajaran yang dilakukan juga masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. 

Kedua kelas mempunyai varian yang sama pada kemampuan 

akademisnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kemampuan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian ini terdiri dari satu 

variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel bebasnya adalah penerapan 
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metode pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan variabel terikatnya adalah 

motivasi belajar dan hasil belajar IPS pada pokok bahasan tokoh-tokoh 

penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

  4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SDN Kandangan 03 dan 

siswa kelas V SDN Polosiri 01. Siswa kelas V SDN Kandangan 03 sebagai 

kelompok eksperimen sedangkan siswa kelas V SDN Polosiri 01 sebagai 

kelompok kontrol. Kedua kelompok ini sudah diuji kesamaan varian yang 

hasilnya menunjukkan keadaan kedua kelompok yang homogen. Ini berarti 

data berdistribusi normal dan memiliki varian yang tidak berbeda secara 

signifikan. Dengan kata lain dapat dikatakan kedua kelompok sebelum 

diberi perlakuan mempunyai kemampuan awal yang sama sehingga untuk 

kelompok eksperimen dapat diberi perlakuan dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan kelompok kontrol menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran ini, waktu yang digunakan 

adalah 2 kali pertemuan untuk pembelajaran di kelas eksperimen dan 2 kali 

pertemuan untuk pembelajaran di kelas kontrol. 

Pada saat awal pelaksanaan treatment pada siswa kelompok 

eksperimen, mereka merasa terkejut karena tidak terbiasa diajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Akan tetapi 

perlahan-lahan, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Para 

siswa terlihat sangat antusias ketika mereka berada dalam diskusi kelompok 

atau tim, walaupun sempat terjadi sedikit keributan kecil saat proses 

pembentukan kelompok, namun siswa tetap dapat fokus mengikuti 

pembelajaran. Para siswa juga nampak senang ketika mereka diberikan 

tugas untuk mengisi lembar kerja secara berkelompok. Dalam kesempatan 

tersebut mereka dapat saling berinteraksi satu sama lain antar teman dalam 

kelompoknya. Hal ini akan berdampak positif sebab dalam kegiatan diskusi 

kelompok siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi akan mengajari 

temannya yang belum paham mengenai materi yang baru saja diajarkan. 



42 
 

Pada kelompok kontrol, siswa diberikan pembelajaran secara 

konvensional. Siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang akan tetapi 

terlihat jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan, sehingga sempat ada 

siswa yang ribut dan berbicara dengan temannya. Guru kemudian menegur 

siswa agar kembali berkonsentrasi pada pelajaran. 

4.3  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengumpulan Data 

4.3.1  Uji Validitas  Instrumen Angket Motivasi Belajar 

Dalam penelitian ini uji coba instrumen angket motivasi belajar 

dilakukan terhadap 26 responden siswa kelas V sekolah dasar. Selanjutnya 

dilakukan uji validitas angket motivasi belajar dengan melihat angka pada 

kolom corrected item total correlation yang merupakan korelasi antara skor 

item dengan skor total item yang kemudian dibandingkan dengan nilai 

koefisien menurut kriteria yang dikemukakan oleh Azwar (Priyatno, 2010) 

yaitu sebesar 0,2. Jadi soal dapat dikatakan valid apabila nilai corrected item 

total correlation > 0,2. Apabila nilai korelasi antara skor item dengan skor 

total < 0,2 maka soal tersebut tidak valid. Berikut ini adalah tabel hasil uji 

validitas instrumen angket motivasi belajar. 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Motivasi Belajar 

Bentuk Instrumen Nomer Pernyataan Jumlah 
Item Soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31 

31 

Valid 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 

21 

Tidak Valid 2, 3, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 28, 31 10 
Dalam instrumen angket motivasi belajar yang telah dilakukan oleh 

Sinta Wijayanti terdapat 31 pernyataan yang valid, kemudian angket 

tersebut diuji reliabilitas dan validitasnya dengan jumlah responden 26 

orang. Setelah melakukan uji reliabilitas dan validitas, didapatkan 21 

pernyataan yang valid. 

Berdasarkan angket yang telah diuji validitas didapatkan hasil yang 

valid adalah 21 pernyataan. Skor dari tiap pernyataan memiliki 4 pilihan. 
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Yaitu, pernyataan sangat setuju dengan skor 4, pernyataan setuju dengan 

skor 3, pernyataan tidak setuju dengan skor 2, dan pernyataan sangat tidak 

setuju dengan skor 1. Kemudian untuk mengetahui skor total angket 

motivasi siswa maka skor dari tiap pernyataan yang telah dipilih siswa 

dijumlahkan. Berikut ini adalah rentang skor angket beserta kriterianya yang 

peneliti tetapkan dalam penelitian ini: 

Rentang Nilai dan Kriteria: 

21 – 59 :  tingkat motivasi rendah 

60 – 69 :  tingkat motivasi sedang 

70 – 84 :  tingkat motivasi tinggi 

Skor terendah : 21 

Skor tertinggi : 84 

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen Angket Motivasi Belajar 

Uji reliabilitas instrumen angket motivasi belajar dilakukan dengan 

bantuan SPSS version 17 for windows. Output hasil uji reliabilitas ini berupa 

tabel Reliability Statistic. Berikut ini adalah tabel hasil uji reiabilitas 

instrumen angket motivasi belajar. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Motivasi Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.748 31 

Pada instrumen angket motivasi belajar yang terdiri dari 31 item 

pernyataan, Cronbach’s Alpha yang didapatkan sebesar 0,748. Berdasarkan 

nilai Cronbach’s Alpha yang didapatkan tersebut, maka instrumen angket 

motivasi belajar dinyatakan dapat diterima. 

4.3.3  Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar 
Dalam penelitian ini uji coba instrumen test hasil belajar dilakukan 

terhadap 26 responden siswa kelas V sekolah dasar. Selanjutnya dilakukan 

uji validitas test hasil belajar dengan melihat angka pada kolom corrected 

item total correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor 

total item yang kemudian dibandingkan dengan nilai koefisien menurut 
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kriteria yang dikemukakan oleh Azwar (Priyatno, 2010) yaitu sebesar 0,2. 

Jadi soal dapat dikatakan valid apabila nilai corrected item total correlation 

> 0,2. Apabila nilai korelasi antara skor item dengan skor total < 0,2 maka 

soal tersebut tidak valid. Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas 

instrumen test hasil belajar. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Test Hasil Belajar 

 
Berdasarkan hasil uji validitas instrumen test hasil belajar, 

didapatkan soal yang valid adalah sejumlah 14 butir soal. 

Nilai per item   = 1  

Nilai tertinggi   = 100 

Nilai terendah   = 0 

Kriteria :   

< 65  : tidak tuntas 

≥ 65  : tuntas 

Format penilaian :  X 100  

4.3.4  Uji Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar 

Uji reliabilitas instrumen test hasil belajar dilakukan dengan bantuan 

SPSS version 17 for windows. Output hasil uji reliabilitas ini berupa tabel 

Reliability Statistic. Di bawah ini adalah tabel hasil uji reliabilitas instrumen 

test hasil belajar. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Test Hasil Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.795 25 

Bentuk Instrumen Pilihan Ganda Jumlah 
No. Soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
25 

Valid 1, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 14 
Tidak Valid 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24 11 
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Pada instrumen test hasil belajar yang berbentuk soal pilihan ganda 

yang terdiri dari 25 soal didapatkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,795. Jadi 

dapat dikatakan instrumen  tersebut memliki reliabilitas dapat diterima. 

4.4  Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Test Hasil belajar 

Dalam penelitian ini, juga dilakukan uji tingkat kesukaran terhadap 

instrumen test hasil belajar. Uji tingkat kesukaran ini bertujuan untuk 

mengetahui kriteria suatu soal apakah soal itu termasuk dalam kriteria sukar, 

mudah, atau sedang. Uji tingkat kesukaran ini dapat dicari dengan program 

SPSS version 17 for windows maupun dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 
Keterangan: 
I  = Indeks kesukaran 

B = Banyak siswa yang menjawab dengan benar setiap butir soal 

N = Banyak siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

Hasil uji tingkat kesukaran instrumen test hasil belajar dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Test Hasil Belajar 

Tingkat 
Kesukaran 

No. Soal Jumlah 

Mudah 1, 6, 9, 20 4 
Sedang 3, 5, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25 10 
Sukar -  

Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran yang tertera dalam tabel di 

atas, dapat diketahui bahwa pada soal instrumen test hasil belajar didapatkan 

jumlah kriteria soal yang mudah sebanyak 4 soal, dan kriteria soal yang 

sedang sebanyak 10 soal. Untuk dapat melihat lebih jelas indeks kesukaran 

dari hasil uji tingkat kesukaran instrumen test hasil belajar dapat dilihat pada 

lembar lampiran. 
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4.5 Hasil Penelitian 

4.5.1 Hasil Observasi Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memantau 

pemberian treatment atau perlakuan apakah sudah sesuai dengan teori dan 

langkah-langkah yang terdapat dalam metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD atau belum. Observasi dalam penelitian ini dibantu dan dilakukan 

oleh guru kelas V yang memantau proses pembelajaran di kelas eksperimen. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

No
. 

Langkah-langkah 
Pertemuan 

I II 

1. Apakah guru sudah menyampaikan topik 
pembelajaran? 

√ √ 

2. Apakah guru sudah menunjukkan gambar yang 
terkait dengan topik guna mengawali pembelajaran? 

√ × 

3. Apakah guru sudah menyampaikan tujuan 
pembelajaran? 

√ √ 

4. Apakah guru sudah memberikan motivasi kepada 
siswa? 

√ √ 

5. Apakah guru sudah menyajikan materi pelajaran 
yang akan dipelajari? 

√ √ 

6. Apakah guru sudah membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok? 

√ √ 

7. Apakah guru sudah membimbing pelaksanaan diskusi 
kelompok? 

√ √ 

8. Apakah guru sudah memberikan kuis individu 
kepada siswa? 

√ √ 

9. Apakah guru sudah menghitung skor perkembangan 
individu? 

√ √ 

10
. 

Apakah guru sudah memberikan penghargaan bagi 
kelompok terbaik? 

√ √ 

11
. 

Apakah guru sudah menyimpulkan materi yang telah 
diajarkan? 

√ √ 
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 Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa kegiatan 

pembelajaran telah berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang tertera 

dalam metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Begitu pula dalam 

implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang tentunya juga 

disesuaikan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

4.5.2 Analisis Tahap Awal 

4.5.2.1 Analisis Deskriptif Angket Motivasi Belajar Awal 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan angket motivasi belajar 

awal yang diberikan sebelum pemberian treatment atau perlakuan. Angket 

motivasi belajar ini diberikan kepada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Setelah angket motivasi belajar diberikan, selanjutnya data yang 

didapatkan dapat dilakukan analisis deskriptif dengan program SPSS version 

17 for windows. Berikut ini adalah data hasil angket motivasi belajar awal 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tabel 4.7 

Hasil Rekapitulasi Data Angket Motivasi Belajar Awal 

No. 
Rentan

g Skor 
Kriteria 

Motivasi Belajar Awal 

Eksperimen Kontrol 

Jml % Jml % 

1. 21 - 55 Rendah 8 32% 7 29,2% 

2. 56- 69 Sedang 9 36% 8 33,3% 

3. 70 - 84 Tinggi 8 32% 9 37,5% 

4. Skor tertinggi 74 73 

5. Skor terendah 54 56 

6. Rata-rata 65,04 64,66 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi data angket motivasi belajar 

awal di atas, dapat diketahui motivasi belajar awal kelas eksperimen 

mempunyai motivasi rendah sebesar 32%, motivasi sedang sebesar 36%, 

dan motivasi tinggi sebesar 32%. Sedangkan pada kelas kontrol mempunyai 

motivasi rendah sebesar 29,2%, motivasi sedang sebesar 33,3%, dan 

motivasi tinggi sebesar 37,5%. Dari skor rata-rata kelas eksperimen 
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mempunyai rata-rata 65,04 dan kelas kontrol sebesar 64,66. Sehingga dapat 

dikatakan motivasi belajar awal dari kedua kelas berada pada tingkat yang 

hampir sama. 

4.5.2.2 Uji Normalitas Angket Motivasi Belajar Awal 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis. Data yang dianalisis adalah angket 

motivasi awal kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan. 

Di bawah ini adalah hasil analisisnya: 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Normalitas Angket Motivasi Belajar Awal 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Mean N Sig. 

Motivasi awal kel.eksperimen 65,04 25 .270 

Motivasi awal kel.kontrol 64,66 24 .364 

a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat diketahui nilai 

signifikansi pada kelas eksperimen adalah 0,270 sedangkan pada kelas 

kontrol nilai signifikansinya adalah 0,364. Karena nilai signifikansi kedua 

kelas tersebut lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 5% (0,05). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% 

(0,05) data angket awal sebelum diberi perlakuan dari kedua kelas 

berdistribusi normal.  

  4.5.2.3 Uji Homogenitas Angket Motivasi Belajar Awal 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama atau tidak. Di 

bawah ini adalah hasil uji homogenitas angket motivasi belajar awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebelum diberi perlakuan. 
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Tabel 4.9  

Hasil Uji Homogenitas Angket Motivasi Belajar Awal 

 

 

 

 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output Test of Homogeneity 

of Variance. Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,594 yang berarti 

lebih besar dari alpha yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen dan 

mempunyai varian yang sama. Dengan demikian, maka kelas eksperimen 

dapat diberikan perlakuan atau treatment dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

4.5.2.4 Analisis Deskriptif  Pretest 

Dalam penelitian ini terdapat hasil pretest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  Pretest atau tes awal dilakukan untuk mengetahui keadaan 

awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Tabel 4.10 

Hasil Rekapitulasi Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. 
Rentang 

Nilai  
Kriteria 

Pretest 

Eksperimen Kontrol 

Jml % Jml % 

1. < 65 Tidak 

tuntas 
11 44% 10 41,7% 

2. ≥ 65 Tuntas 14 56% 14 58,3% 

4. Nilai tertinggi 92 85 

5. Nilai terendah 42 42 

6. Rata-rata 69,84 69,45 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic Sig. 

.289 .594 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kelas eksperimen 

mempunyai persentase siswa yang tidak tuntas sebesar 44% dan siswa yang 

tuntas sebesar 56%. Sedangkan pada kelas kontrol mempunyai persentase 

siswa yang tidak tuntas sebesar 41,7% dan siswa yang tuntas sebesar 58,3%. 

Kelas eksperimen mempunyai rata-rata nilai 69,84 dan kelas kontrol 

mempunyai rata-rata nilai 69,45. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang 

sama. 

4.5.2.5 Uji Normalitas Pretest  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis. Data yang dianalisis adalah nilai pretest 

kelas eksperimen dan nilai pretest kelas kontrol. Di bawah ini adalah hasil 

analisisnya. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Mean N Sig. 

Pretest kel.eksperimen 69,84 25 .834 

Pretest kel.kontrol 69,45 24 .632 

a. Test distribution is Normal.  

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat diketahui nilai 

signifikansi pada kelas eksperimen adalah 0,834 sedangkan pada kelas 

kontrol nilai signifikansinya adalah 0,632. Karena nilai signifikansi kedua 

kelas tersebut lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 5% (0,05). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% 

(0,05) data kedua kelas berdistribusi normal.  

4.5.2.6 Uji Homogenitas Pretest 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama atau tidak. Uji 

homogenitas ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menganalisis data 
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awal. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS 

version 17 for windows Data awal yang digunakan untuk uji homogenitas 

berasal dari nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di bawah ini 

adalah hasil uji homogenitas nilai pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Tabel 4.12  

Hasil Uji Homogenitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic Sig. 

.483 .491 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output Test of Homogeneity 

of Variance. Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,491 yang berarti 

lebih besar dari alpha yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen dan 

mempunyai varian yang sama. Dengan demikian, maka kelas eksperimen 

dapat diberikan perlakuan atau treatment dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

4.5.3 Analisis Tahap Akhir 

4.5.3.1 Analisis  Deskriptif Angket Motivasi Belajar Akhir 

Tabel 4.13 

Hasil Rekapitulasi Data Angket Motivasi Belajar Akhir 

No. 
Rentang 

Skor 
Kriteria 

Motivasi Belajar Akhir 

Eksperimen Kontrol 

Jml % Jml % 

1. 21 - 55 Rendah 3          12%           6 2        9,2% 

2. 56- 69 Sedang          3           12%           8 3        3,3% 

3. 70 - 84 Tinggi          19           76%          10 3        7,5% 

4. Skor tertinggi 77 73 

5. Skor terendah 58 55 

6. Rata-rata 70,32 66,25 
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Dalam penelitian ini, peneliti memberikan angket motivasi belajar 

akhir yang diberikan setelah pemberian treatment atau perlakuan. Angket 

motivasi belajar akhir ini diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Setelah angket motivasi belajar akhir diberikan, 

selanjutnya data yang didapatkan dapat dilakukan analisis deskriptif dengan 

program SPSS version 17 for windows. Tabel di atas adalah data hasil 

angket motivasi belajar akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi data angket motivasi belajar 

akhir di atas, dapat diketahui motivasi belajar akhir kelas eksperimen 

mempunyai motivasi rendah sebesar 12%, motivasi sedang sebesar 12%, 

dan motivasi tinggi sebesar 76%. Sedangkan pada kelas kontrol mempunyai 

motivasi rendah sebesar 25%, motivasi sedang sebesar 33,3%, dan motivasi 

tinggi sebesar 41,7%. Rata-rata dari kelas eksperimen sebesar 70,32 dan 

kelas kontrol 66,25. Dari data tersebut diketahui bahwa kelas eksperimen 

memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Untuk kelas eksperimen indikator kinerja telah terpenuhi karena siswa 

mempunyai kriteria motivasi tinggi sebesar 76% di mana rentang skor 

dimulai dari 70 – 84. Dalam rentang skor tersebut ada sebanyak 19 siswa 

dari kelas eksperimen yang berada pada kriteria motivasi tinggi. Hal ini 

menandakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam penelitian ini 

yaitu 75%. 

4.5.3.2 Hasil Uji Normalitas Angket Motivasi Belajar Akhir 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Angket Motivasi Belajar Akhir 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Mean N Sig. 

Motivasi akhir kel.eksperimen 70,32 25 .126 

Motivasi akhir kel.kontrol 66,25 24 .417 

a. Test distribution is Normal. 
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Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data angket motivasi belajar 

akhir siswa kelas eksperimen dan kontrol setelah diberi perlakuan, maka 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,126 untuk kelas eksperimen dan 

0,417 untuk kelas kontrol. Hal tersebut menandakan bahwa data angket 

motivasi belajar kedua kelompok telah terdistribusi secara normal karena 

memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. 

4.5.3.3  Uji Homogenitas Angket Motivasi Belajar Akhir 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Homogenitas Angket Motivasi Belajar Akhir 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic Sig. 

3.624 .063 

Berdasarkan tabel uji homogenitas angket motivasi belajar akhir 

kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan, dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,063. Karena memiliki nilai 

signifinansi lebih besar dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kedua kelas mempunyai varian yang tidak  jauh berbeda sehingga dapat 

dikatakan kedua kelas sudah homogen. 

4.5.3.4 Uji Hipotesis Angket Motivasi Belajar  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Beda Rata-rata Angket Motivasi Belajar Kelas Eksperimen dan 

Kontrol 

Kontrol  Eksperimen     

N Mean N Mean T TStat P 

24 66.2500 25 70.3200 2,011 2.535 0,015 

 P=≤0,05 

Hasil analisis uji independent sample test di atas berdasarkan asumsi 

bahwa varians adalah homogen atau mempunyai varian yang sama. 

Didapatkan bahwa t hitung sebesar 2,535 dan t tabel 2,011. Karena t hitung 

lebih besar dari t tabel maka dengan demikian H0 ditolak. Nilai signifikansi 

yang didapatkan yaitu 0,015. Karena signifikansi pada t-test lebih kecil dari 
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0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan 

motivasi belajar antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif tipe 

STAD dengan siswa yang diajar dengan metode konvensional. Dengan ini 

berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. 

4.5.3.5 Analisis Deskriptif Posttest  

Tabel 4.17  

Hasil Rekapitulasi Data Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No. 
Rentang 

Nilai  
Kriteria 

Posttest 

Eksperimen Kontrol 

Jml % Jml % 

1. < 65 Tidak 

tuntas 
4 16% 11 45,8% 

2. ≥ 65 Tuntas 21 84% 13 54,2% 

4. Nilai tertinggi 100 85 

5. Nilai terendah 57 50 

6. Rata-rata 79,8 70,125 

 

Dalam penelitian ini terdapat posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Data hasil belajar IPS diambil dari hasil pelaksanaan postest 

pada kelas eksperimen dan kontrol. Posttest dilaksanakan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Bila nilai 

rata-rata posttest kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, maka 

dapat dikatakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS di sekolah dasar. Tabel di atas adalah rekapitulasi 

data nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi, hasil posttest kelas eksperimen 

terdapat nilai terendah 57, nilai tertinggi 100 dan nilai rata-rata 79,8. 

Sedangkan hasil posttest kelas kontrol terdapat nilai terendah 50, nilai 

tertinggi 85, dan nilai rata-rata 70,125. Berdasarkan kedua data di atas 

diketahui rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 
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dibandingkan dengan siswa kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS di sekolah dasar. 

4.5.3.6 Uji Normalitas Posttest 

Uji normalitas data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan pada nilai posttest setelah dilaksanakan pembelajaran baik pada 

kelompok eksperimen dan kontrol. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengukur nilai posttest hasil belajar IPS pada kedua kelas. Berikut hasil 

analisis uji normalitas menggunakan Software SPSS 17 for windows pada 

data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Mean N Sig. 

Posttest kel.eksperimen 79,8 25 .736 

Posttest kel.kontrol 70,125 24 
.414 

a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan data uji normalitas data nilai posttest dapat diketahui 

nilai signifikansi dari kelas eksperimen adalah 0,736 sedangkan nilai 

signifikansi dari kelas kontrol adalah 0,414. Kedua kelas memiliki 

signifikansi lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 5% (0,05). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% data 

nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

4.5.3.7 Uji Homogenitas Posttest 

Uji Homogenitas dilakukan pada nilai posttest yang didapat dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji homogenitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah kelas eksperimen dengan kelas kontrol mempunyai 

varian yang sama atau tidak. Di bawah ini adalah hasil analisis uji 

homogenitas menggunakan Software SPSS version 17 for windows. 
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Tabel 4.19  

Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic Sig. 

.845 .363 

Berdasarkan output hasil uji homogenitas di atas, didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,363. Karena memiliki signifikansi lebih besar dari 

alpha yang ditetapkan yaitu 0,05 maka dapat dikatakan kedua kelas 

memiliki varian yang tidak jauh berbeda shingga dapat dikatakan kedua 

kelas tersebut sudah homogen. 

4.5.3.8 Uji Hipotesis Hasil Belajar 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Beda Rata-rata Rata-rata Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kontrol  Eksperimen     

N Mean N Mean T TStat P 

24 70.1250 25 79.8000 2,011 2.890 0,006 

 P=≤0,05 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

nilai rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

memiliki nilai rata-rata sebesar 79,8 sedangkan kelas kontrol memiliki nilai 

rata-rata sebesar 72,75. Hal ini berarti nilai rata-rata kelompok eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol.  

Hasil analisis uji independent sample test di atas berdasarkan asumsi 

bahwa varian adalah homogen atau mempunyai varian yang sama. 

Didapatkan bahwa t hitung sebesar 2,890 dan t tabel 2,011. Karena t hitung 

lebih besar dari t tabel maka dengan demikian H0 ditolak. Nilai signifikansi 

yang didapatkan yaitu 0,006. Karena signifikansi pada t test lebih kecil dari 

0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan hasil 
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belajar antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif tipe STAD 

dengan siswa yang diajar dengan metode konvensional. Dengan ini berarti 

dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data angket motivasi awal dan nilai pretest 

siswa kelas V SDN Kandangan 03 dan siswa kelas V SDN Polosori 01, 

tahun ajaran 2011/2012 dimana kedua kelas tersebut telah dibagi menjadi 

kelompok eksperimen dan kontrol, dapat dinyatakan bahwa kedua 

kelompok tersebut homogen. Homogen disini berarti data dari kedua 

kelompok berdistribusi normal dan memiliki varian yang hampir sama atau 

dapat dikatakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini adalah 

sebagai syarat agar kedua kelompok yaitu eksperimen dan kontrol dapat 

diberikan perlakuan atau treatment. Pada kelompok eksperimen diberikan 

perlakuan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD sedangkan 

pada kelompok kontrol dengan metode pembelajaran konvensional. Setelah 

mendapatkan perlakuan yang berbeda, kedua kelompok tersebut selanjutnya 

diberikan angket motivasi belajar akhir dan  posttest. Tujuan dari pemberian 

angket motivasi belajar akhir dan  posttest yaitu untuk mencari perbedaan 

rata-rata skor angket motivasi dan  hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu 

metode yang tepat untuk digunakan oleh guru dalam rangka meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari pemberian perlakuan 

pada kelas eksperimen pada pokok bahasan tokoh-tokoh penting dalam 

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dimana dapat dilihat dari skor 

rata-rata angket motivasi dan hasil belajar siswa yang di dalam penelitian ini 

berbentuk angket motivasi belajar akhir dan posttest. Dalam pembelajaran 

STAD, berpotensi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi kelompok yang dibentuk setelah 

guru menyajikan materi, guru menekankan pada siswa bahwa mereka harus 
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saling bantu membantu agar tiap anggota dapat menguasai konsep dan 

materi dengan baik. Hal ini bertujuan supaya di dalam pelaksanaan tes 

individu, tiap siswa dapat mengerjakannya dengan baik sehingga dapat 

mendongkrak skor perkembangan individu tiap siswa. Selanjutnya dari skor 

perkembangan individu akan ditentukan nilai bagi tiap kelompok. Selain itu 

adanya bentuk penghargaan dalam pembelajaran tipe STAD, juga disinyalir 

dapat menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Dengan kata lain, semangat 

belajar siswa akan meningkat sejalan dengan keinginan mereka untuk 

mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu, keuntungan lain yang didapat 

dari penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah dapat 

meningkatkan kemampuan siswa untuk saling berinteraksi dan saling 

mengisi untuk dapat menguasai materi secara bersama-sama. Pada kegiatan 

diskusi kelompok, siswa yang mempunyai kemampuan tinggi diharapkan 

dapat mengajari temannya yang kurang mampu dalam memahami pelajaran. 

Pada kelompok kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode 

konvensional, guru terlihat mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dikatakan kurang 

bila dibandingkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam 

pembelajaran konvensional, siswa terlihat pasif karena mereka hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru saja. Siswa seolah tidak diberikan 

kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

mereka tanpa disadari hal ini turut berimbas pada penurunan motivasi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, dapat diketahui 

bahwa hasil skor angket motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan, pada 

kelompok eksperimen diberikan perlakuan metode pembelajaran kooepratif 

tipe STAD dimana dalam pembelajarannya memungkinkan siswa untuk 

saling bekerja sama, berinteraksi, serta mempunyai motivasi yang berasal 

dari stimulus yang diberikan oleh guru dalam bentuk penghargaan bagi 
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kelompok yang berprestasi mengakibatkan hasil belajar pada kelompok 

eksperimen menjadi lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terbukti motivasi dan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Berdasarkan 

pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa implikasi teoritis dan 

implikasi praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis: Secara teoritis, penelitian dengan melakukan 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar ini merupakan suatu 

langkah progresif yang patut untuk diterapkan dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar. Karena metodenya yang sangat 

menekankan kepada setiap siswa untuk membangun kerja sama 

yang positif, menumbuhkan motivasi dalam belajar yang 

distimulus dengan adanya penghargaan untuk kelompok yang 

berprestasi. Dengan adanya unsur tersebut, memungkinkan 

pembelajaran ini menjadi salah satu alternatif solusi untuk 

memajukan kualitas pendidikan. 

2. Implikasi Praktis: Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

selain berpotensi meningkatkan hasil belajar, juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini berbanding lurus 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2011). 

Hasil penelitian memperlihatkan terdapat pengaruh terhadap 

hasil belajar pada siswa yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan adanya perbedaan yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hal itu sebenarnya 

tidak berlebihan mengingat pembelajaran kooperatif tipe STAD 

ini dalam pelaksanaanya guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen, terdiri dari 4-5 orang dengan 

memperhatikan kesetaraan gender dan kemampuan yang 

akademis yang berbeda-beda. Di dalam kelompok siswa saling 
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berdiskusi, membahas materi secara bersama-sama sampai 

semua anggota kelompok memahami secara keseluruhan  materi 

tersebut. Untuk dapat mengetahui apakah teman satu anggota 

telah menguasai materi atau belum, siswa dapat melakukan tanya 

jawab sesama anggota kelompok. Hal yang demikian, akan 

membuat suasana dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

hidup dan terasa sekali manfaatnya bagi siswa.
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