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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian dilakukan di wilayah SD Gugus Mawar Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang, dengan mengambil sampel siswa kelas 5A dan 5B SD 

Plumbon 01 sebagai perwakilan dari SD Inti serta siswa kelas 5 SD Plumbon 04 

dan SD Kebowan 02 sebagai perwakilan dari SD Imbas yang sekaligus dijadikan 

subyek penelitian dari populasi seluruh siswa kelas 5 SD yang ada di wilayah 

Gugus Mawar.  

 Instrumen penelitian dilakukan menggunakan lembar soal pretest dan 

postest berupa tes pilihan ganda serta lembar observasi guru dan siswa. Uji coba 

instrumen dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain penyusunan kisi-kisi 

soal, uji coba instrumen soal yang dilaksanakan di SD Plumbon 02 dan uji 

validitas serta reliabilitas menggunakan Anates V.4. Hasil uji instrumen penelitian 

menunjukkan 24 soal signifikan dari 50 soal yang di ujikan, angka korelasi 0,81 

yang berarti tingkat reliabilitas baik serta tingkat kesukaran tes terdiri dari 6 soal 

sukar, 10 sedang dan 8 soal mudah. Adapun variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar sebagai variabel terikat, model pembelajaran 

sebagai variabel bebas dan pretest sebagai variabel kovariat. 

Bab IV dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang meliputu hasil penelitian pada implementasi pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Example Non Example sebagai kelompok 

eksperimen 1/kelompok eksperimen, hasil penelitian pada implementasi 

pembelajaran menggunakan model Picture and Picture sebagai kelompok 

eksperimen 2/kelompok kontrol, deskripsi komparasi hasil pengukuran, hasil uji 

beda penelitian, hasil uji hipotesis, hasil pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

4.1 Hasil Penelitian 

 Sebelum dipaparkan secara detail tentang hasil penelitian, terlebih dahulu 

dikemukakan upaya-upaya untuk mengontrol variabel yang dapat mengganggu 
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perlakuan. Upaya untuk memenuhi validitas internal dalam penelitian antara lain 

sebagai berikut:  

a. Interaction/ interaksi 

 Interaksi faktor-faktor sangat berpengaruh terhadap validitas internal, 

dalam hal ini kelompok yang dilibatkan dalam penelitian eksperimen memiliki 

usia yang sama, namun tingkat kematangannya berbeda. Perihal tersebut menjadi 

masalah dalam seleksi dan kematangan serta dapat mempengaruhi ketidakvalidan 

eksperimen, oleh sebab itu interaksi antar faktor-faktor sangat diperlukan dalam 

mengontrol validitas internal. 

b. History/ sejarah 

 Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di lingkungan pada saat variabel 

eksperimental dilakukan. Hasil uji perlakuan mempunyai kemungkinan tidak 

mencerminkan eksperimentasi melainkan terdapat faktor historis atau peristiwa 

luar. Keterbatasan yang ada pada faktor internal berdasarkan peristiwa yang 

terjadi dapat dikendalikan menggunakan kelompok kontrol dengan harapan 

memiliki pengalaman eksternal (history) yang sama selama pelaksanaan 

perlakuan.  

c. Maturation/ Kematangan 

 Kematangan merujuk pada proses perubahan yang terjadi dalam diri 

subjek yang dijadikan kelompok eksperimen (Punaji Setyosari, 2013: 159). 

Kematangan biologis dalam penelitian yang telah dilakukan terjadi karena siswa 

memperhatikan guru dalam periode waktu yang lama. Faktor kematangan ini 

dapat mempengaruhi hasil akhir siswa tanpa perlakuan eksperimen. Upaya untuk 

mengendalikan validitas internal dalam hal kematangan adalah peneliti sendiri 

yang melakukan eksperimen dan membuat kesimpulan tentang perlakuan yang 

diberikan. 

d. Testing 

 Testing dalam penelitian ini pretest dilakukan sebelum memberikan 

perlakuan, sedangkan posttest dilakukan setelah pemberian perlakuan. Jika kedua 

tes yang dilakukan adalah sama, maka pengalaman siswa dalam mengerjakan tes 

awal dapat mempengaruhi hasil tes atau posttest. Perubahan variabel hasil 
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mempunyai kemungkinan sebagai akibat dari proses pengukuran sebelum 

pemberian perlakuan, bukan pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. Cara 

untuk terhindar dari hasil posttest sebagai akibat dari pemberian pretest  adalah 

dengan melakukan penataan struktur tes pada posttest. Penataan struktur dibuat 

melalui nomor-nomor soal yang diacak kembali. 

Peneliti telah memberikan upaya dalam memenuhi validitas eksternal yaitu 

dengan pengambilan sampel yang mewakili dari populasi dalam satu gugus. 

Tujuan pengambilan sampel adalah generalisasi yang dapat berlaku bagi populasi 

yang lebih luas. 

4.1.1 Hasil Implementasi Pembelajaran IPA menggunakan Model Example 

Non Example sebagai Kelompok Eksperimen/Eksperimen 1 

 Penelitian menggunakan model Example Non Example pada kelas 

eksperimen 1 dilakukan pada tanggal 24 dan 26 Maret 2016 di kelas 5A SD 

Negeri Plumbon 01 dengan jumlah 20 siswa sebagai kelompok eksperimen 1 dari 

SD Inti dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Hal ini dikarenakan alokasi waktu untuk 

mata pelajaran IPA yaitu 2 x 2 x 35 menit (2x pertemuan). Mata pelajaran yang 

digunakan sebagai penelitian adalah Ilmu Pengetahuan Alam dengan topik atau 

materi pembelajaran yaitu Daur Air dan Peristiwa Alam. Materi yang digunakan 

didasarkan pada Standar Kompetensi 7. Memahami peubahan yang terjadi di alam 

dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah 

menyebutkan manfaat air, membedakan kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan 

air dan tidak memanfaatkan air, menyebutkan cara menghemat air, membedakan 

perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan bukan menghemat air, 

mengurutkan proses daur air, dan menyebutkan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air.  

Pemberian perlakuan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan observer guru 

kelas 5A SD Negeri Plumbon 01, begitu juga di SD Negeri Kebowan 02 

perlakuan dilakukan oleh peneliti dengan observer guru kelas 5. Pelaksanaan 
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penelitian di SD Negeri Kebowan 02 pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 

Maret 2016.  

4.1.1.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran IPA menggunakan Model 

Example Non Example Kelompok Eksperimen/Eksperimen 1 

a. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2016 di kelas 5A SD 

Negeri Plumbon 01 (SD Inti), dengan alokasi waktu 2 x 35 menit yang diikuti 

oleh siswa kelas 5 yang berjumlah 19 siswa, salah satu siswa tidak berangkat 

karena sakit. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang 

meliputi salam, mengkondisikan siswa untuk siap dalam pembelajaran, presensi, 

dan apersepsi. Setelah kegiatan pendahuluan dilaksanakan kemudian siswa 

diberikan soal pretest untuk mengetahui pemahaman siswa sebelum diberikan 

penjelasan.  

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti proses pembelajaran 

menggunakan perlakuan model Example Non Example yang terdiri dari 

sintagmatik yaitu penyampaian tujuan pembelajaran, mempersiapkan alat peraga 

berupa gambar yang disiapkan dan digunakan untuk menjelaskan dan bertanya 

jawab dengan siswa tentang materi manfaat air serta cara menghemat air. 

Kemudian guru melakukan demonstrasi proses daur air melalui kegiatan 

mendidihkan air. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui oleh siswa mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh guru. 

Guru bertanya pada siswa mengenai hubungan dari kegiatan mendidhkan air 

dengan daur air. Setelah itu guru menjelaskan sedikit mengenai hubungan dari 

kegiatan mendidihkan air dengan daur air. Guru bersama siswa menyimpulkan 

hasil kegiatan pembelajaran, setelah itu guru menutup pembelajaran, siswa 

diminta untuk mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan dan akan 

dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

Penelitian pembelajaran menggunakan model Example Non Example juga 

dilakukan di SD Negeri Kebowan 02 sebagai SD Imbas. Penelitian dilaksanakan 

pada hari Kamis, 24 Maret 2016 di kelas 5 yang diikuti oleh seluruh siswa 
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berjumlah 21 siswa. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan adalah sama 

dengan pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Plumbon 01. 

Berdasarkan hasil observasi guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran mencapai 100%. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai 

sintak model pembelajaran dan melaksanakan langkah-langkah dari model 

pembelajaran Example Non Example serta siswa mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran. 

b. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada Sabtu, 26 Maret dengan alokasi waktu 2 x 

35 menit yang diikuti oleh siswa kelas 4 yang berjumlah 19 siswa, salah satu 

siswa tidak berangkat karena sakit. Kegiatan pembelajaran di awali dengan 

menjelaskan kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan. Kemudian 

dilanjutkan dengan sintagmatik dari model pembelajaran Example Non Example  

yang belum dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya yaitu penyajian gambar. 

Guru menyiapkan dua skema daur air, dimana gambar A merupakan skema proses 

daur air yang benar dan gambar B merupakan skema daur air yang salah. Siswa 

diminta memperhatika penjelasan guru mengenai beberapa istilah yang ada dalam 

skema yang siswa belum ketahui. Istilah yang dimaksud adalah evaporasi, 

kondensasi, dan presipitasi. Setelah itu guru menjelaskan pada siswa bahwa siswa 

akan mendiskusikan kedua gambar tersebut dan memilih kedua gambar tersebut 

yang merupakan skema daur air yang benar beserta alasan pemilihan gambar 

tersebut. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

2-3 siswa. Setelah berdiskusi, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Tahap berikutnya adalah guru membahas hasil diskusi 

dan menjelaskan lebih lanjut tentang proses daur air yang benar dan menjelaskan 

tentang hal-hal yang menghambat proses daur air. Guru menanamkan materi 

kembali. Kegiatan selanjutnya adalah guru bersama siswa membuat kesimpulan 

atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses pembelajaran diakhiri dengan 

kegiatan penutup berupa refleksi dan pemberian soal posttest untuk mengukur 

hasil belajar. 
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  Penelitian menggunakan model pembelajaran Example Non Example  di SD 

Negeri Kebowan 02 pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 

Maret 2016 di kelas 5 yang diikuti oleh seluruh siswa dengan jumlah 21 siswa. 

Kegiatan yang dilakukan di SD Negeri Kebowan 02  kelas 5 sama dengan sintak 

pembelajaran di Sd Negeri Plumbon 01. Sintak pada pertemuan dua 

terimplementasi seluruhnya tanpa ada yang tidak dilakukan oleh guru. 

 Berdasarkan hasil observasi guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran mencapai 100%. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai 

sintak model pembelajaran dan melaksanakan langkah-langkah dari model 

pembelajaran Example Non Example serta siswa mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran. 

4.1.1.2 Tingkat Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Plumbon 01 dan 

SD Negeri Kebowan 02 Menggunakan Model Example Non Example 

Sebagai Kelompok Eksperimen/Eksperimen 1 

Tingkat hasil belajar IPS siswa dipaparkan melalui statistik deskriptif dari 

hasil pretest dan posttest yang terdiri dari rata-rata (mean), skor tertinggi (max), 

skor terendah (min), standar deviasi, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam 

bentuk grafik.  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Skor Pretest dan Posttest  

Kelompok Eksperimen/Eksperimen 1  

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Skor Pretest 40 30 70 51,37 10,681 

Skor Posttest 40 60 100 76,63 8,273 

Valid N 

(listwise) 
40 

    

  

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa skor rata-rata kelas eksperimen 

(skor pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan model Example 

Non Example sebesar 51,37 dengan standar deviasi 10,681. Setelah pelaksanaan 
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pembelajaran dengan menerapkan model Example Non Example didapatkan skor 

rata-rata (skor posttest) meningkat menjadi 76,63 dengan standar deviasi 8,273. 

Skor tertinggi yang dicapai pada pretest adalah 70 dan skor terendahnya adalah 

30, sedangkan pada posttest skor tertinggi yang dicapai adalah 100 dan skor 

terendahnya adalah 60. Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest 

sebanyak 40 siswa.  

Dari hasil belajar siswa kemudian diukur menggunakan distribusi frekuensi. 

Distribusi frekuensi yaitu susunan data menurut kelas interval tertentu atau 

menurut kategori tertentu. Dalam pengukuran distribusi ditentukan terlebih dahulu 

banyaknya kelas dan interval. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari 

satu data acak. Pengukuran distribusi frekuensi pertama dilakukan pada hasil 

pretes. Langkah awal yaitu mencari kelas digunakan rumus K= 1+ 3,3 log n. K 

adalah jumlah kelas dan n adalah banyaknya data/siswa. Kelas eksperimen 1 

terdiri dari 40 siswa. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus dapat 

diperoleh K= 1+ 3,3 .log 40 = 6, didapat data banyaknya kelas yaitu 6. 

Selanjutnya menentukan interval, interval adalah selang yang memisahkan kelas 

yang satu dengan kelas yang lain. Dalam menentukan besar interval menggunakan 

rumus hasil rentang (skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas. Dari hasil 

belajar pretes didapat skor maksimal sebesar 70, skor minimal sebesar 30 dan 

jumlah kelas yaitu 6. Data tersebut kemudian dimasukkan kedalam rumus interval  

yaitu 
     

 
  = 7, didapat besar interval yaitu 7. 

Sementara itu untuk nilai postes didapat skor maksimal sebesar 100, skor 

minimal sebesar 60 dan jumlah kelas 6. Data tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam rumus interval = 
      

 
 = 7, didapat besar interval yaitu 7. Data 

banyaknya kelas dan interval kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi 

frekuensi hasil pretes dan postes.berikut tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Skor Pretest dan Posttest Kelompok 

Eksperimen/Eksperimen 1 

 

No. Kelas  Nilai Pretes Kelas Nilai Postes 

Kelas  Interval Frekuensi  Presentase  Interval Frekuensi  Presentase 

 Pretes   Postes   

1. 30-37 4 10% 60-67 5 12,5% 

2. 38-45 10 25% 68-75 17 42,5% 

3. 46-53 9 22,5% 76-83 7 17,5% 

4. 54-61 10 25% 84-91 9 22,5% 

5. 62-69 3 7,5% 92-99 1 2,5% 

6. 70-79 4 10% ≥100 1 2,5% 

 Jumlah  40 100%  40 100% 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa skor pretest terdapat 4 siswa 

yang mendapatkan skor antara 30-37 dengan persentase 10%, 10 siswa yang 

mendapatkan skor antara 38-45 dengan persentase 25%, 9 siswa mendapatkan 

skor antara 46-53 dengan persentase 22,5%, 10 siswa mendapatkan skor antara 

54-61 dengan persentase 25%, yang mendapatkan skor antara 62-69 terdapat 3 

siswa dengan persentase 7,5%, yang mendapatkan skor antara 70-79 terdapat 4 

siswa dengan persentase 10%. 

Pada skor posttest terdapat 5 siswa yang mendapatkan skor antara 60-67 

dengan persentase 12,5%, 17 siswa yang mendapatkan skor 68-75 dengan 

persentase 42,5%, 7 siswa mendapatkan skor antara 76-83 dengan persentase 

17,5%, 9 siswa mendapatkan skor antara 84-91 dengan 22,5%, yang mendapatkan 

skor antara 92-99 terdapat 1 siswa dengan persentase 2,5%, 1 siswa yang 

mendapatkan skor ≥100 dengan presentase 2,5%. Berikut grafik peningkatan hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 menggunakan model Example Non Example: 
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Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Menggunakan 

Model Example Non Example 
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4.1.2 Hasil Implementasi Pembelajaran IPA menggunakan Model Picture 

and Picture sebagai Kelompok Kontrol/Eksperimen 2 

  Sama seperti perlakuan pada kelompok eksperimen 1, pada kelompok 

eksperimen 2 inipun dilakukan pengontrolan terhadap variabel yang dapat 

mengganggu perlakuan. Upaya untuk memenuhi validitas internal dalam 

penelitian menggunakan model Picture and Picture antara lain sebagai berikut:  

a. Interaction/ interaksi 

 Interaksi faktor-faktor diluar variabel penelitian sangat berpengaruh 

terhadap validitas internal. Kelompok yang dilibatkan dalam penelitian kelompok 

kontrol memuliki usia yang sama, namun tingkat kematangannya berbeda. Hal ini 

menjadi sebuah masalah dalam seleksi dan kematangan serta dapat mempengaruhi 

ketidakvalidan eksperimen, dengan demikian interaksi antar faktor-faktor sangat 

diperlukan dalam mengontrol validitas internal. 

b. History/ sejarah 

 Pengertian sejarah dalam penelitian ini merupakan suatu peristiwa yang 

terjadi di lingkungan pada saat variabel eksperimental dilakukan. Hasil uji 

perlakuan mempunyai kemungkinan terdapat faktor historis atau peristiwa luar. 

Keterbatasan yang ada pada faktor internal berdasarkan peristiwa yang terjadi 

dapat dikendalikan menggunakan kelompok kontrol dengan harapan memiliki 

pengalaman eksternal (history) yang sama selama pelaksanaan perlakuan.  

c. Maturation/ Kematangan 

 Kematangan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri 

subjek yang dijadikan kelompok eksperimen (Punaji Setyosari, 2013: 159). 

Kematangan biologis dalam penelitian terjadi karena siswa memperhatikan guru 

dalam periode waktu yang lama. Faktor kematangan ini dapat mempengaruhi 

hasil akhir siswa tanpa perlakuan eksperimen. Upaya untuk mengendalikan 

validitas internal dalam hal kematangan adalah peneliti sendiri yang melakukan 

eksperimen dan membuat kesimpulan tentang perlakuan yang diberikan. 

d. Testing 

 Testing dalam penelitian ini pretest dilakukan sebelum memberikan 

perlakuan, sedangkan posttest dilakukan setelah pemberian perlakuan. Apabila 
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kedua tes yang dilakukan adalah sama, maka pengalaman siswa dalam 

mengerjakan tes awal dapat mempengaruhi hasil posttest. Perubahan variabel 

hasil mempunyai kemungkinan sebagai akibat dari proses pengukuran sebelum 

pemberian perlakuan, bukan pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. Salah 

satu cara untuk terhindar dari hasil posttest sebagai akibat dari pemberian pretest  

adalah dengan melakukan penataan struktur tes pada posttest. Penataan struktur 

dibuat melalui nomor-nomor soal yang diacak kembali. 

 Peneliti telah memberikan upaya dalam memenuhi validitas eksternal 

berupa pengambilan sampel yang mewakili populasi agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.  

Penelitian menggunakan model Picture and Picture di SD Negeri Plumbon 

01, dilaksanakan pada tanggal  28 dan 29 Maret 2016. Jumlah siswa kelas 5 

adalah 18 siswa, tetapi terdapat satu siswa yang tidak mengikuti pembelajaran 

dikarenakan sedang sakit. Jadi terdapat 17 siswa yang mngikuti pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 2×  pertemuan dengan alokasi waktu 

4 × 35 menit. Mata pelajaran yang digunakan sebagai penelitian adalah Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan topik atau materi pembelajaran yaitu Daur Air dan 

Peristiwa Alam.  

Materi yang digunakan didasarkan pada Standar Kompetensi 7. Memahami 

peubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam, dan Kompetensi Dasar 7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya. Sedangkan indikator pencapaian 

kompetensinya adalah menyebutkan manfaat air, membedakan kegiatan sehari-

hari yang memanfaatkan air dan tidak memanfaatkan air, menyebutkan cara 

menghemat air, membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat 

air dan bukan menghemat air, mengurutkan proses daur air, dan menyebutkan 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.  

Pemberian perlakuan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan observer guru 

kelas 5B SD Negeri Plumbon 01, begitu juga di SD Negeri Plumbon 04 kelas 5 

yang dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2016. Pemberian perlakuan 

dilakukan oleh peneliti dengan observer gulu kelas 5. 
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4.1.2.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran IPS Menggunakan Model 

Picture and Picture Sebagai Kelompok Kontrol/ Eksperimen 2 

a.  Pertemuan 1 

Pertemuan 1 pada kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model Picture 

and Picture di kelas 5B SD Negeri Plumbon 01 dilaksanakan pada Senin, 28 

Maret 2016. Proses  pembelajaran diikuti oleh siswa kelas 5 yang berjumlah 17 

siswa, salah satu siswa tidak berangkat karena sakit. Proses pembelajaran diawali 

dengan kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, mengkondisikan siswa untuk 

siap dalam pembelajaran, presensi, dan apersepsi. Setelah kegiatan pendahuluan 

dilaksanakan kemudian siswa diberikan soal pretest untuk mengetahui 

pemahaman siswa sebelum diberikan penjelasan.  

Dilanjutkan kegiatan inti proses pembelajaran dengan menggunakan 

perlakuan model Picture and Picture yang terdiri dari sintagmatik yaitu pertama 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Menyiapkan alat peraga berupa gambar yang 

digunakan guru dalam menjelaskan dan bertanya jawab dengan siswa tentang 

materi manfaat air serta cara menghemat air bersih. Kemudian guru melakukan 

demonstrasi proses daur air melalui kegiatan mendidihkan air. Guru memberi 

kesempatan pada siswa untuk bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui oleh siswa mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Guru 

bertanya pada siswa mengenai hubungan dari kegiatan mendidihkan air dengan 

daur air. Setelah bertanya jawab mengenai hubungan dari kegiatan mendidihkan 

air dengan daur air, siswa diminta untuk mempelajari kembali materi yang sudah 

disampaikan dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

 Penelitian pembelajaran menggunakan model Picture and Picture juga 

dilaksanakan di SD Negeri Plumbon 04 sebagai SD Imbas. Penelitian 

dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Maret 2016 di kelas 5 yang diikuti oleh seluruh 

siswa berjumlah 17 siswa. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan adalah sama 

dengan pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Plumbon 01.  

 Berdasarkan hasil observasi guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran mencapai 100%. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai 

sintak model pembelajaran dan melaksanakan langkah-langkah dari model 
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pembelajaran Picture and Picture serta siswa mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran. 

b. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada Selasa, 29 Maret 2016 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh siswa kelas 5 yang berjumlah 17 siswa, salah 

satu siswa tidak berangkat karena masih sakit. Proses pembelajaran di awali 

dengan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan. 

Kemudian dilanjutkan dengan sintagmatik dari model pembelajaran Picture and 

Picture yang belum dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru menyiapkan skema daur air yang masih belum lengkap atau rumpang. 

Siswa diminta memperhatikan penjelasan guru mengenai beberapa istilah yang 

ada dalam skema yang siswa belum ketahui. Istilah yang dimaksud adalah 

evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Kemudian guru meminta siswa untuk maju 

dan memilih gambar untuk melengkapi skema daur air tersebut. Guru bertanya 

pada siswa apakah skema tersebut sudah benar atau belum, dan meminta siswa 

memberi alasannya.  

Guru membentuk kelompok menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa 

untuk mendiskusikan gambar daur air yang benar. Setelah selesi berdiskusi, setiap  

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Tahap berikutnya 

adalah guru menjelaskan lebih lanjut tentang proses daur air yang benar dan 

menjelaskan tentang hal-hal yang menghambat proses daur air. Guru 

menanamkan materi kembali. Kegiatan selanjutnya adalah guru bersama siswa 

membuat kesimpulan atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses 

pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup berupa refleksi dan pemberian 

soal posttest untuk mengukur hasil belajar. 

 Penelitian menggunakan model pembelajaran Picture and Picture di SD 

Negeri Plumbon 04 pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 31  

Maret 2016 di kelas 5 yang diikuti oleh 16 siswa. Kegiatan yang dilakukan di SD 

Negeri Plumbon 04 kelas 5 sama dengan sintak pembelajaran di Sd Negeri 
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Plumbon 01. Sintak pada pertemuan dua terimplementasi seluruhnya tanpa ada 

yang tidak dilakukan oleh guru. 

 Berdasarkan hasil observasi guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran mencapai 100%. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai 

sintak model pembelajaran dan melaksanakan langkah-langkah dari model 

pembelajaran Example Non Example serta siswa mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran. 

4.1.2.2 Tingkat Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Plumbon 01 dan 

SD Negeri Plumbon 04 Menggunakan Model Picture and Picture 

Sebagai Kelompok Kontrol/ Eksperimen 2 

 Tingkat hasil belajar IPA siswa dipaparkan melalui statistik deskriptif dari 

hasil pretest dan posttest yang terdiri dari rata-rata (mean), skor tertinggi (max), 

nilai terendah (min), standar deviasi, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam 

bentuk grafik.  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Skor Pretest dan Posttest  

Kelompok Eksperimen 2/Kontrol 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skor Pretest 34 30 85 54,12 12,761 

Skor Posttest 32 60 100 78,64 7,631 

Valid N 

(listwise) 
32 

    

 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa skor rata-rata kelas kontrol 

(nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan model Picture and 

Picture sebesar 54,12 dengan standar deviasi 12,761. Setelah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model Picture and Picture didapatkan skor 

rata-rata (skor posttest) meningkat menjadi 78,64 dengan standar deviasi 7,631. 

Skor tertinggi yang dicapai pada pretest adalah 85 dan skor terendahnya adalah 

30, sedangkan pada posttest nilai tertinggi yang dicapai adalah 100 dan skor 
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terendahnya adalah 60. Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest 

sebanyak 32 siswa.  

 Dari hasil belajar siswa kemudian diukur menggunakan distribusi 

frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu susunan data menurut kelas interval tertentu 

atau menurut kategori tertentu. Dalam pengukuran distribusi ditentukan terlebih 

dahulu banyaknya kelas dan interval. Kelas adalah kelompok nilai data atau 

variabel dari satu data acak. Pengukuran distribusi frekuensi pertama dilakukan 

pada hasil pretes. Langkah awal yaitu mencari kelas digunakan rumus K= 1+ 3,3 

log n. K adalah jumlah kelas dan n adalah banyaknya data/siswa. Kelas 

eksperimen 2 terdiri dari 33 siswa. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus Melalui rumus dapat diperoleh K= 1+ 3,3 .log 33 = 6, didapat data 

banyaknya kelas yaitu 6. Selanjutnya menentukan interval, interval adalah selang 

yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dalam menentukan 

besar interval menggunakan rumus hasil rentang (skor maksimal-skor minimal) 

dibagi jumlah kelas. Dari hasil belajar pretes didapat skor maksimal sebesar 85, 

skor minimal sebesar 30 dan jumlah kelas yaitu 6. Data tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam rumus interval  yaitu 
     

 
  = 9, didapat besar interval yaitu 

9. 

Sementara itu untuk nilai postes didapat skor maksimal sebesar 100, skor 

minimal sebesar 60 dan jumlah kelas 6. Data tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam rumus interval = 
      

 
 = 7, didapat besar interval yaitu 6. Data 

banyaknya kelas dan interval kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi 

frekuensi hasil pretes dan postes.berikut tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Skor Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 2 

SD N Plumbon 01 dan SD N Plumbon 04 

No. Kelas  Nilai Pretest Kelas Nilai Posttest 

Kelas  Interval Frekuensi  Presentase  Interval Frekuensi  Presentase 

 Pretes   Postes   

1. 30-39 3 9,1% 60-66 1 3% 

2. 40-49 9 27,27% 67-76 15 45,45% 

3. 50-59 7 21,21% 77-83 7 21,21% 

4. 60-69 11 33,33% 84-90 7 21,21% 

5. 70-79 2 6,1% 91-96 2 6,1% 

6. 80-89 1 3% ≥100 1 3% 

 Jumlah  33 100%  33 100% 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa skor pretest terdapat 3 siswa 

yang mendapatkan skor antara 30-39 dengan persentase 9,1%, 9 siswa yang 

mendapatkan skor antara 40-49 dengan persentase 27,27%, 7 siswa mendapatkan 

skor antara 50-59 dengan persentase 21,21%, 11 siswa mendapatkan skor antara 

60-69 dengan persentase 33,33%, yang mendapatkan skor antara 70-79 terdapat 2 

siswa dengan persentase 6,1%, yang mendapatkan skor antara 80-89 terdapat 1 

siswa dengan persentase 3%. 

Pada skor posttest terdapat 1 siswa yang mendapatkan skor antara 60-66 

dengan persentase 3%, 15 siswa yang mendapatkan skor 67-76 dengan persentase 

45,45%, 7 siswa mendapatkan skor antara 77-83 dengan persentase 21,21%, 7 

siswa mendapatkan skor antara 84-90 dengan 21,21%, yang mendapatkan skor 

antara 91-96 terdapat 2 siswa dengan persentase 6,1%, yang mendapatkan skor 

≥100 terdapat 1 siswa dengan persentase 3%. Berikut grafik peningkatan hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 menggunakan model Picture and Picture: 
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Gambar 4.2 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Menggunakan 

Model Picture and  

 

 

 

4.1.3 Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran 

 Deskripsi komparasi dalam penelitian ini memaparkan perbandingan hasil 

pengukuran dari kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 berdasarkan nilai 
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pretest dan posttest. Deskripsi komparasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 

berikut. 

Tabel 4.5 

Tabel Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelompok Eksperimen 2  

Tahap pengukuran Rerata skor (mean) kelompok Keterangan selisih 

skor Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Pretest 

Posttest 

51,375 

76,5 

 

54,118 

78,637 

 

2,74 

2,14 

 

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan skor rata-

rata tahap pengukuran pretest yang ditunjukkan oleh adanya selisih skor antara 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 sebesar 2,74 dimana skor 

rata-rata kelompok eksperimen 2 lebih unggul. Sedangkan pada tahap pengukuran 

posttest juga terdapat perbedaan skor rata-rata yang ditunjukkan adanya selisih 

skor antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 sebesar 2,14 

dimana nilai rata-rata kelompok eksperimen 2 lebih unggul. 

Secara ringkas deskripsi komparasi hasil pengukuran tersebut dapat dilihat 

pada grafik berikut. 

 

Gambar 4.3 

Grafik Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelompok Eksperimen 2  
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4.1.4 Hasil Uji Perbedaan Rerata Hasil Belajar Menggunakan Model 

Example Non Example dan Picture and Picture 

Dalam hasil uji beda penelitian ini dipaparkan mengenai teknik analisis 

data yang digunakan yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat terdiri atas 

uji normalitas dan homogenitas yang digunakan untuk mengetahui distribusi 

kenormalan data dan tingkat kesetaraan dari data yang akan diuji t (beda rata-

rata). Pengujian normalitas dan homogenitas data dianalisis dengan menggunakan 

bantuan SPSS 20 for windows. 

4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dengan bantuan SPSS 

20 for windows yaitu dengan cara klik analyze-nonparametric tests-1 sample KS-

masukan variabel pada jendela variabel-klik normal pada test distribution-ok. 

Pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan 

data dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas/signifikansi > 0,05. 

Hasil dari uji normalitas data-data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil uji Normalitas Nilai Pretest  Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 

Eksperimen 2  

 

  Kolmogorov-Smirnov
a 

Shapiro-Wilk 

 Model  Statistic  Df Sig.  Statistic Df Sig. 

Pretest  EE .126 40 .108 .960 40 .172 

 PP .119 34 .200
* 

.966 34 .366 

 *. This is a lower bound of the true significance 

 a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil pretes kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 adalah 0,108 dan 0,200. Karena nilai 

signifikan/probabilitas data tersebut >.0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
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populasi hasil pretes kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

berdistribusi normal. 

 Setelah dilakukan pengujian normalitas terhadap data pretes kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, kemudian dilanjutkan  dengan 

pengujian normalitas data postes kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2. Berikut hasil uji normalitas data nilai postes kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2. 

 

Tabel 4.7 

Hasil uji Normalitas Nilai  Postest Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 

Eksperimen 2  

 

  Kolmogorov-Smirnov
a 

Shapiro-Wilk 

 Model  Statistic  Df Sig.  Statistic Df Sig. 

Postest  EE .143 40 .068 .954 40 .101 

 PP .168 33 .098
 

.940 33 .060 

*. This is a lower bound of the true significance 

 a. Lilliefors Significance Correction 

 

  Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hasil postes kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 adalah 0,068 dan 0,098.Karena nilai 

signifikan/probabilitas data tersebut >.0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

populasi hasil pretes kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

berdistribusi normal. 

Setelah syarat uji normalitas berupa distribusi kenormalan data terpenuhi, 

kemudian dilanjutkan syarat kedua yaitu tentang homogenitas atau tingkat 

kesetaraan data dengan melakukan uji homogenitas menggunakan Levene Test 

dengan ketentuan apabila nilai probabilitas/signifikansi > 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa populasi data memiliki varian yang sama atau dengan kata lain 

data homogen. Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS 20 for windows yang langkah-langkahnya adalah masukkan data-analyze-

descriptive statistic-explore-masukkan variabel X2 (nilai pretest) dan X3 (nilai 

posttest) ke dependent list dan X1 ke factor-klik tombol plots hingga muncul 

kotak dialog explore:plots-klik power estimation-continue-pada tombol display 
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pilih both-ok. Hasil dari uji homogenitas data kelompok eksperimen dan kontrol 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas Skor Pretest  Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 

Eksperimen 2 

 

  Levene Statictic df1 df2 Sig. 

Pretest Based on Mean 1.364 1 72 .247 

 Based on Median 1.386 1 72 .243 

 Based on Median and 

with adjusted dt 

1.386 1 71,203 .243 

 Based on trimmed 

mean 

1441 1 72 .234 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa hasil output test of 

homogeneity of variance skor pretest menunjukkan angka signifikansi yang ada 

adalah untuk probabilitas based on mean = 0,247, untuk based on median = 0,243, 

probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,243 dan probabilitas based 

on trimmed mean = 0,234. Sehingga dapat dikatakan bahwa data skor pretest 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 memiliki varian yang sama 

atau homogen, karena skor probabilitas populasi data  > 0,05. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas Skor Posttest Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 

Eksperimen 2 

 

  Levene Statictic df1 df2 Sig. 

Pretest Based on Mean .453 1 71 .503 

 Based on Median .275 1 71 .602 

 Based on Median and 

with adjusted dt 

.275 1 70,854 .602 

 Based on trimmed mean .431 1 71 .,513 

 

Sedangkan untuk skor posttest menunjukkan bahwa angka signifikansi yang 

diperoleh adalah untuk probabilitas based on mean = 0,503 , untuk based on 

median = 0,602, probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,602 dan 

probabilitas based on trimmed mean = 0,513. Karena skor probabilitas populasi 
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data > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data skor posttest kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2 SD Inti memiliki varian yang sama atau homogen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi data skor pretest-posttest kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 memiliki varian yang sama atau 

homogen.  

4.1.4.2 Hasil Uji Homogenitas Koefisien Regresi Linier 

  Berdasarkan hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa persebaran data 

pretest-posttest berdistribusi normal dan uji homogenitas menunjukkan bahwa 

data pretest adalah homogen serta data posttest adalah homogen, maka dengan 

demikian uji prasyarat telah terpenuhi. Selanjutnya populasi data pretest-posttest 

dilakukan uji homogenitas koefisien regresi linear sebagai acuan untuk menguji 

hipotesis yaitu ada/tidak perbedaan rata-rata nilai posttest yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kontrol. Berikut tabel uji homogenites koefisien regresi 

linear. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Koefisien Regresi Linear 

 

Parameter Estimates 
DependentVariable: posttest 

Parameter B Std. Error T Sig.  95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared 
     Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 56.569 3.579 15.808 .000 49.430 63.708 .784 

Pretest .609 .063 6.513 .000 .284 .534 .381 

(model=1) 1.087 1.486 .731 .467 4.051 1.878 .008 

(model=1) 0
a 

. . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

Berdasarkan tabel 4.10 mengenai hasil uji homogenitas varian regresi linear 

pada beta sebesar 0,609 dan > 0,60, nilai t 6,513 pada taraf kepercayaan 

probabilitas 0,000 maka dapat disimpulkan varian data koefisien regresi linearnya 

homogen dan dapat diuji menggunakan model ANCOVA. Selanjutnya uji 

ANCOVA dapat diamati melalui tabel berikut. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji ANCOVA 

 

Test of Between-Subjects-Effects 

DependentVariabel: posttest 

Source  Type III Sum 

of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

1731.039
a
 2 865.519 22.376 .000 .393 

Intercept 10520.237 1 10520.237 271.977 .000 .798 

Pretest 1641.039 1 1641.039 42.425   .000 .381 

Model 20.687 1 20.687 .535 .467 .008 

Error 2668.961 69 38.681    

Total 436850.000 72     

Corrected 

Total 

4400.000 71     

a. R Squared= .393 (Adjusted R Squared= .376) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa output SPSS hasil uji coba 

ANCOVA pada source coorrected model nampak bahwa F hitung sebesar 22.376 

dengan taraf signifikansi hitung 0,00 < 0,05, maka dampak variabel independen 

secara simultan terhadap veriabel dependen signifikan. Kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Example Non Example bersama-sama dengan kemandirian belajar 

simultan memiliki dampak yang berbeda secara signifikan terhadap kompetensi 

hasil belajar siswa, dibandingkan model pembelajaran Picture and Picture.  

Selanjutnya pada source intercept menunjukkan bahwa F hitung sebesar 

271.977 dengan taraf signifikansi 0,00 dan < 0,05. Nilai intercept adalah besaran 

konstanta perubahan nilai variabel independen. Pada kovariat pretest diperoleh 

data F hitung 42.425 dengan taraf signifikan 0,00 < 0,05 sehingga dampak 

kovariat signifikan. Maknanya bahwa ada perubahan pengaruh pretest terhadap 

kompetensi hasil belajar siswa. 

Sedangkan pada varian model pembelajaran, diperoleh nilai F hitung 

sebesar 0,535 dan taraf signifikansi sebesar 0,467 dan > 0,05. Nilai F hitung > 

0,05 oleh sebab itu F tidak signifikan. Artinya bahwa dampak pembelajaran 

Example Non Example  tidak lebih tinggi dari model Picture and Picture. 
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4.1.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji homogenitas regresi linier terhadap nilai posttest kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 dapat dijadikan acuan untuk menguji 

hipotesis. Hipotesis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. H0: μExample on Example = μPicture and Picture 

Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture ditinjau dari 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

2. Ha: μExample on Example ≠ μPicture and Picture 

Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture ditinjau dari 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

Berdasarkan perolehan F hitung pada varian model pembelajaran sebesar 

0,535 >0,05, pada taraf signifikansi/probabilitas 0,467> 0,05, maka H0 diterima 

yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture ditinjau dari hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

4.2 Pembahasan Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di SD Gugus Mawar Suruh yaitu SD Negeri 

Plumbon 01 kelas 5A sebagai kelas eksperimen 1 dengan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menggunakan model Example Non Example dan kelas 5B sebagai 

kelas eksperimen 2 dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

Picture and Picture berjalan lancar sesuai dengan sintak dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Penelitian yang dilakukan di SD Negeri Kebowan 02 sebagai 

kelompok eksperimen 1 dan di SD Negeri Plumbon 04 sebagai kelompok 

eksperimen 2  menggunakan model Example Non Example dan Picture and 

Picture.  

 Guru telah melaksanakan sintak pembelajaran sesuai dengan model. 

Penelitian difokuskan pada rumusan masalah seperti yang telah diuraikan pada 

bab I yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar IPA  siswa kelas 5 SD Gugus 
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Mawar Suruh yang signifikan dalam pembelajaran menggunakan model Example 

Non Example dan Picture and Picture.  

 Hasil uji prasyarat dari kedua kelompok penelitian adalah homogen karena  

Nilai pretest kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 sebesar 0,247 > 0,05 dan 

nilai posttest sebesar 0,503 > 0,05. Kesimpulan dari hasil uji prasyarat adalah 

kedua varian tersebut (kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2) homogen. 

Sedangkan hasil uji normalitas pretest-posttest secara keseluruhan melebihi 0,05 

sehingga dapat disimpulkan kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi 

normal. 

  Analisis deskriptif dari perolehan skor kelompok eksperimen  dilihat dari 

hasil pretest sebesar 51,375 meningkat menjadi 76,500 dilihat dari hasil posttest. 

Sedangkan pada kelompok kontrol juga mengalami peningkatan yaitu perolehan 

skor pretest sebesar 54,118 dan hasil posttest sebesar 78,637.  

 Distribusi frekuensi nilai pretest kelompok eksperimen 1 menunjukkan 

terdapat 9 siswa yang mendapatkan nilai antara 30-41 dengan persentase 22,50%, 

14 siswa yang mendapatkan nilai antara 42-53 dengan persentase 35,00%, 13 

siswa mendapatkan nilai antara 54-65 dengan persentase 32,50%, 4 siswa 

mendapatkan nilai antara 66-77 dengan persentase 10,00%, tidak terdapat siswa 

mendapatkan nilai antara 78-89  serta tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 90-

101. Sedangkan nilai posttest dapat diketahui tidak terdapat  siswa yang 

mendapatkan nilai antara 30-41 serta tidak terdapat siswa yang mendapat nilai 

antara 42-53. Kemudian 5 siswa mendapatkan nilai antara 54-65 dengan 

persentase 12,50%, 17 siswa yang mendapatkan nilai antara 66-77 dengan 

persentase 42,50%, sebanyak 16 siswa mendapatkan nilai antara 78-89 dengan 

persentase 40,00% serta 2 siswa memperoleh nilai antara 90-101 dengan 

presentase 5,00%.  

Distribusi frekuensi kelompok eksperimen 2 dilihat dari nilai pretest 

diketahui terdapat 7 siswa yang mendapatkan nilai antara 30-42 dengan persentase 

20,58%, 12 siswa yang mendapatkan nilai antara 43-55 dengan persentase 

35,29%, 12 siswa mendapatkan nilai antara 56-68 dengan persentase 35,29%, 2 

siswa mendapatkan nilai antara 69-81 dengan persentase 5,88%, 1 siswa 
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mendapatkan nilai antara 82-94 dengan presentase 2,94% serta tidak ada siswa 

yang mendapat nilai 95-101. Sedangkan nilai posttest diketahui tidak terdapat  

siswa yang mendapatkan nilai antara 30-42 serta tidak terdapat siswa yang 

mendapat nilai antara 43-55. Kemudian 1 siswa mendapatkan nilai antara 56-68 

dengan persentase 3,03%,  22 siswa yang mendapatkan nilai antara 69-81 dengan 

persentase 66,66%, sebanyak 9 siswa mendapatkan nilai antara 82-94 dengan 

persentase 27,27% serta 1 siswa memperoleh nilai antara 95-107 dengan 

presentase 3,03%. 

Analisis berikutnya yaitu uji homogenitas koefisien regresi linear dengan 

pemerolehan angka signifikansi pada beta sebesar 0,609 > 0,60, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh adalah homogen dan dapat dilanjutkan 

menggunakan model ANCOVA. 

Hasil uji ANCOVA pada coorrected model nampak bahwa F hitung sebesar 

22,376 dengan taraf signifikansi hitung 0,000 < 0,050, maka dampak variabel 

independen secara simultan terhadap veriabel dependen signifikan. Kesimpulan 

bahwa model pembelajaran Example Non Example bersama-sama dengan 

kemandirian belajar simultan memiliki dampak yang berbeda secara signifikan 

terhadap kompetensi hasil belajar mahasiswa, dibandingkan model pembelajaran 

Picture and Picture.  

Pada intercept menunjukkan bahwa F hitung sebesar 271.977 dengan taraf 

signifikansi 0,00 atau < 0,05. Nilai intercept adalah besaran konstanta besaran 

perubahan nilai variabel independen. Pada kovariat pretest diperoleh data F hitung 

42.425 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dampak kovariat signifikan. 

Maknanya bahwa ada perubahan pengaruh pretest terhadap kompetensi hasil 

belajar siswa. 

Varian model pembelajaran, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,535 dan taraf 

signifikansi sebesar 0,467 atau > 0,05. Nilai F hitung > 0,05 oleh sebab itu F tidak 

signifikan. Artinya bahwa dampak pembelajaran Example Non Example tidak 

lebih tinggi dari model Picture and Picture. 

 Penerapan model Example Non Example dalam pelaksanaan penelitian 

memiliki keunggulan memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan hasil 
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belajar siswa dibanding model Picture and Picture, model pembelajaran Example 

Non Example mempunyai sintak pembelajaran yang menarik sehingga siswa 

dapat mengekspore diri dalam kelompoknya saling memberikan ide kreatifitas 

dan kekompakkan. Berikut adalah sintaks pembelajaran Example Non Example 

Suprijono (2012: 125) adalah a) guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Gambar yang digunakan tentunya merupakan 

gambar yang relevan dengan materi yang dibahas sesuai dengan Kompetensi 

Dasar. b) guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan OHP, dapat pula 

menggunakan LCD proyektor. Pada tahapan ini guru juga dapat meminta bantuan 

siswa untuk mempersiapkan gambar yang telah dibuat dan sekaligus pembetukan 

kelompok.  c) guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar. Biarkan siswa melihat dan menelaah 

gambar yang disajikan secara seksama, agar detail gambar dapat difahami oleh 

siswa. Selain itu guru juga memberikan deskripsi jelas tentang gambar yang 

sedang diamati siswa. d) melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi 

dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan akan 

lebih baik jika disediakan oleh guru. e) tiap kelompok diberi kesempatan 

membacakan hasil diskusinya. Siswa dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi 

mereka melalui perwakilan kelompok masing-masing. f) mulai dari 

komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang 

ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari analisa yang dilakukan siswa, maka 

guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Dalam hal tersebut siswa diminta untuk menganalisa gambar yang sudah 

disiapkan oleh guru. Guru menyiapkan gambar yang benar danyang salah, 

kemudian siswa menganalisa gambar yang benar bersama kelompok saling 

bertukar pikiran gambar mana yang benar. Oleh karena itu siswa lebih mudah 

memahami materi yang sudah dijelaskan. 

 Pembelajaran yang menggunakan model Example Non Example dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi tidak kalah ampuhnya juga dengan model 

Picture and Picture karena selisih rata-rata dari kedua model tersebut tersebut 

hanya sedikit. Model pembelajaran Picture and Picture juga memiliki sintak 
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pembelajaran yang menarik kreatifitas dan berpikir siswa sehingga siswa dapat 

mengekspore diri dalam kelompoknya saling memberikan ide kreatifitas dan 

kekompakan. Berikut adalah sintaks pembelajaran Picture and Picture dalam 

Aqib (2013: 18) adalah a) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, b) 

menyajikan materi sebagai pengantar, c) guru menunjukkan/memperlihatkan 

gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi, d) guru menunjuk/memanggil 

siswa secara bergantian memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan 

yang logis, e) guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut, f) 

dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan g) kesimpulan/rangkuman. 

Dalam hal tersebut siswa diminta untuk berdiskusi mengenai urutan gambar 

proses pemanfaatan energi alternatif bersama kelompoknya yang menuntut siswa 

untuk saling bertukar fikiran gambar mana yang cocok sesuai urutannya. Oleh 

karena itu siswa lebih mudah memahami materi yang sudah dijelaskan. 

Berdasarkan pemaparan sintak dari model Example Non Example dan Picture and 

Picture, dari kedua model tersebut memang terdapat beberapa sintak yang sama 

yaitu guru menyampaikan materi, pembagian kelompok, berfikir kritis bersama 

kelompok, penyampaian hasil kerja, dan konfirmasi guru mengenai kebenaran 

hasil kerja. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widihastuti (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

IPA dengan menggunakan strategi Example Non Example dan Picture and 

Picture. Pengujan hipotesis menggunakan independent sample t-test untuk taraf 

signifikan 5% dengan uji prasyarat yaitu: uji normalitas menggunakan uji 

Shaphiro-Wilk. Hasil analisis data menggunakan analisis independent sample t-

test menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,040< 0,05, sehingga H0 ditolak yang 

berarti terdapat perbedaan antara hasil belajar IPA siswa yang diajar melalui 

strategi Example Non Example dengan strategi Picture and Picture, dengan nilai 

rata-rata kelas eksperimen 1 yang diajar melalui strategi Example Non Example 

yaitu 78,75 dan rata-rata kelas eksperimen 2 yang diajar melaui strategi Picture 

and Picture 81,56. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil 
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belajar siswa yang diajar melalui strategi Example Non Example dengan siswa 

yang diajar melalui strategi Picture and Picture pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 16 Karangasem, sehingga penelitian tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Widihastuti. Perbedaan tersebut karena adanya faktor yang mempengaruhi 

diantaranya perbedaan desain penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini 

menggunakan Nonequivalent Control Group Design, yang hanya mengontrol 

validitas internal mulai dari history, maturation, testing, interaction dan validitas 

eksternal yang dikontrol adalah teknik sampling yang dilakukan peneliti. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widihastuti menggunakan Randomized 

Control Group Pretest Posttest Design, yang mengontrol validitas internal mulai 

dari history, maturation, testing, instrumentation, regression, selection, mortality, 

selection interactions, selanjutnya validitas eksternal yang dikontrol adalah 

multiple-x interference. 

Validitas internal pada history, memiliki arti bahwa peristiwa yang terjadi 

pada waktu yang lalu yang kadang-kadang dapat berpengaruh terhadap variabel 

keluaran (variabel terikat). Oleh karena itu terjadinya perubahan variabel terikat, 

kemungkinan bukan sepenuhnya disebabkan karena perlakuan atau eksperimen, 

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sejarah atau pengalaman subjek penelitian 

terhadap masalah yang dicobakan, atau masalah-masalah lain yang berhubungan 

dengan eksperimen tersebut.  

Interaction/ interaksi, dalam hal ini kelompok yang dilibatkan dalam 

penelitian eksperimen memiliki usia yang sama, namun tingkat kematangannya 

berbeda. Perihal tersebut menjadi masalah dalam seleksi dan kematangan serta 

dapat mempengaruhi ketidakvalidan eksperimen, oleh sebab itu interaksi antar 

faktor-faktor sangat diperlukan dalam mengontrol validitas internal.  

Maturation/ kematangan merujuk pada proses perubahan yang terjadi dalam 

diri subjek yang dijadikan kelompok eksperimen (Setyosari, 2013: 159). 

Kematangan biologis dalam penelitian yang telah dilakukan terjadi karena siswa 

memperhatikan guru dalam periode waktu yang lama. Faktor kematangan ini 
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dapat mempengaruhi hasil akhir siswa tanpa perlakuan eksperimen. Upaya untuk 

mengendalikan validitas internal dalam hal kematangan adalah peneliti sendiri 

yang melakukan eksperimen dan membuat kesimpulan tentang perlakuan yang 

diberikan.  

Testing yaitu pengalaman pada pretest dapat mempengaruhi hasil posttes, 

karena kemungkinan para subjek penelitian dapat mengingat kembali jawaban-

jawaban yang salah pada waktu pretest, dan kemudian pada waktu posttest subjek 

tersebut dapat memperbaiki jawabannya. Oleh sebab itu, perubahan variabel 

terikat tersebut bukan karena hasil eksperimen saja, tetapi juga karena pengaruh 

dari pretest, walaupun peneliti sudah melakukan pengubahan urutan soal dan 

pilihan jawaban pada soal posttest.  

Mortality adalah pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu antara 

pretest dan posttest sering terjadi subjek yang ”dropout” baik karena pindah, sakit 

ataupun meninggal dunia. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil 

eksperimen.  

Selection interactions yaitu dalam memilih anggota kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2 bisa terjadi perbedaan ciri-ciri atau sifat-sifat anggota 

kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Misalnya anggota-anggota 

kelompok eksperimen 1 lebih tinggi pendidikannya dibandingkan dengan 

anggota-anggota kelompok eksperimen 2, sehingga sebelum diadakan perlakuan 

sudah terjadi pengaruh yang berbeda terhadap kedua kelompok tersebut. Setelah 

adanya perlakuan pada kelompok eksperimen, maka besarnya perubahan variabel 

terikat yang terjadi mendapat gangguan dari variabel pendidikan tersebut. Dengan 

kata lain, perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja karena pengaruh 

perlakuan, tetapi juga karena pengaruh pendidikan.  

Multiple-x interference yang merupakan validitas eksternal dimana di dalam 

hal penelitian yang menyangkut pertanyaan, sejauh mana hasil suatu penelitian 

dapat digeneralisasikan pada populasi induk (asal sampel) penelitian diambil.  

Validitas eksternal menurut Sanjaya (2013: 97) validitas eksternal berkaitan 

dengan teknik sampling yang dilakukan oleh peneliti. Kesalahan anggota sampel 

dapat mempengaruhi generalisasi hasil eksperimen. Validitas eksternal berkaitan 
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dengan hubungan kekuatan hasil eksperimen untuk digeneralisasikan ke populasi 

yang lebih luas. Upaya untuk mengontrol validitas eksternal adalah pengambilan 

sampel yang mewakili populasi, dengan tujuan agar generalisasi yang dihasilkan 

tidak hanya berlaku bagi subjek sampel penelitian saja. 

Meskipun hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan hasil yang 

signifikan dalam penerapan model pembelajaran Example Non Example dan 

Picture and Picture, namun bukan berarti kedua model tersebut tidak efektif atau 

penelitian tersebut gagal. Perlakuan dari kedua model tidak menunjukkan 

perbedaan hasil belajar, tetapi tingkat hasil belajar yang diperoleh melalui 

penerapan kedua model dapat meningkat dari rata-rata sebelum diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran Example Non  Example yaitu 51,37 setelah 

diberikannya perlakuan meningkat menjadi 76,63 dan sebelum diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran Picture and Picture yaitu 54,12 setelah 

diberikan perlakuan meningkat menjadi 78,64. Selain itu ada juga hasil penelitian 

yang terdahulu yang menunjukan Ho diterima yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Ratri Rahayu dan Herawati yang melakukan penelitian dalam bentuk 

eksperimen dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Example Non Example dengan rata-rata hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture. 

Selain penelitian yang dilakukan mendukung hasil penelitian  Ratri Rahayu 

dan Herawati ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pun 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniwati dan Ridwan Mahmud 

(2012) yang menyatakan bahwa prestasi belajar siswa dengan penerapan model 

pembelajaran Example Non Example tidak lebih baik daripada penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture, siswa yang kemampuannya tinggi tidak lebih 

baik dari pada siswa yang kemampuannya sedang maupun rendah dalam prestasi 

belajar IPA, tidak terdapat kombinasi efek atau interaksi antara penerapan model 

pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture dengan perbedaan 

kemampuan siswa terhadap prestasi belajar IPA pada siswa Kelas IV Gugus I 

Kecamatan Buleleng. 
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Pemaparan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai 

pretest dan posttest penggunaan model pembelajaran Example Non Example dan 

Picture and Picture dalam pencapaian hasil belajar siswa kelas 5 SD Gugus 

Mawar Suruh semester 2 tahun ajaran 2015/2016 akan tetapi tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil posttest kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menyadari bahwa masih banyak 

keterbatasan yang mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini. 

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi, teknik pengambilan sampel yang tidak 

dapat diambil secara random tetapi menggunakan teknik cluster sampling. Alasan 

peneliti menggunakan teknik cluster sampling didalam pengambilan sampel ialah 

keterbatasan peneliti dalam masalah biaya, waktu, dan masalah ketelitian. Selain 

itu, keterbatasan peneliti yang tidak dapat mengendalikan variabel-variabel 

eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


