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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Seperti yang telah dibahas pada BAB III yaitu mengenai rancangan 

penelitian yang dilakukan pada kelas 4 SD di Gugus Gunung Sumbing yang 

terletak wilayah Kecamatan Musuk. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD di Gugus Gunung Sumbing, 

dengan mengambil sampel penelitian yaitu siswa kelas 4 SDN  3 Sukorejo 

sebagai SD inti, SDN 1 Karanganyar sebagai SD imbas dekat dan SDN 2 

Karangkendal sebagai SD imbas jauh. Variabel dalam penelitian ini, yaitu 

variabel bebas model pembelajaran Picture and Picture dan Example non 

Example, variabel terikat yaitu hasil belajar IPS, dan variabel kovariat yaitu 

pretest. 

Pada bab ini akan menjelaskan memngenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang meliputi hasil penelitian pada implementasi pembelajaran 

IPS dengan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture pada 

kelompok eksperimen 1, hasil penelitian pada iplementasi pembelajaran IPS 

dengan model pembelajaran Example non Example pada kelompok 

eksperimen 2, deskripsi komparasi hasil pengukuran, hasil uji beda 

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

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Hasil Implementasi Pembelajaran IPS menggunakan Model Picture dan 

Picture sebagai Kelompok Eksperimen 1  

Dalam bab ini dipaparkan tentang hasil implementasi pembelajaran 

dan tingkat ketercapaian hasil belajar IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture pada kelompok eksperimen 1. Yang 

menjadi kelompok dalam eksperimen 1 terdiri atas siswa kelas 4 SDN 1 

Karanganyar (SD imbas) dan kelas 4A SDN 3 Sukorejo sebagai (SD inti). 

Mata pelajaran yang diteliti adalah IPS dengan mengambil topik aktivitas 

ekonomi yang didasarkan pada Standar Kompetensi  2 Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan 
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kabupaten / kota dan   provinsi dan Kompetensi Dasar 2.1. Mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain 

di daerahnya. Adapun Indikator yang disusun adalah sebagai berikut: a) 

Menyebutkan sumber daya alam yang berpotensi di daerah-nya, b) 

Mengelompokkan sumber daya alam di daerahnya, c) Menjelaskan manfaat 

sumber daya alam yang ada di daerah, d) Menjelaskan perlunya 

melestarikan sumber daya alam, e) Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan 

ekonomi di daerah tempat tinggalnya. 

Peneliti mengontrol variabel di luar treatment dengan beberapa 

upaya, meliputi 4 hal yaitu a) history, merupakan pengaruh seorang  guru 

dalam menerapkan treatment. Artinya perlakuan dalam menerapkan model 

Picture and Picture dan Example non Example dilakukan oleh guru/orang 

yang sama; dalam hal ini pemberian perlakuan dilakukan oleh orang yang 

sama sudah terpenuhi. b) Maturation (kematangan), di sini menunjukkan 

psikologi anak dengan cara melacak tanggal lahirnya. Dari segi kematangan, 

rata-rata kematangan mereka relatif homogen/sama dengan rata-rata umur 

siswa adalah 10-11 tahun. c) Testing (pengujian), seorang siswa akan dapat 

menjawab soal dengan baik dikarenakan soal pretest dan posttest yang 

dibuat itu sama, sebagai upaya untuk menghindari hal tersebut telah 

dilakukan penyusunan soal pretest dan posttest yang berbeda struktur 

pengkalimatan dan penomoran. d) Possible regression and interaction 

betwen selection, pemilihan kelompok-kelompok eksperimen sudah 

diseimbangkan dengan cara masing-masing kelompok, misalnya dalam 

suatu kelomppok skor pretest ada yang menonjol paling tinggi dan paling 

rendah, maka penyeimbangan dilakukan dengan cara mengeluarkan siswa 

tersebut dari kelompok.  

Pembelajaran menggunakan model kooperatif Picture and Picture di 

kelas 4 SDN 2 Karangkendal dilaksanakan pada Senin-Rabu, 5-7 Juni 2017. 

Proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan diruang kelas 4 SDN 2 

Karangkendal dengan diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 SDN 2 

Karangkendal yang berjumlah 18 siswa. Pembelajaran tersebut dilakukan 
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selama 3 kali pertemuan (3x2x35 menit). Pemberian perlakuan dilakukan 

oleh peneliti sendiri dan diamati oleh Puji Handayani, S.Pd sebagai guru 

kelas 4. Implementasi pembelajaran menggunakan model kooperatif Picture 

and Picture di kelas 4A SDN 3 Sukorejo dilakukan pada Rabu-Sabtu, 8-10 

Juni 2017. Proses pembelajaran dilakukan diruang kelas 4A SDN 3 

Sukorejo dengan diikuti oleh seluruh siswa kelas 4A SDN 3 Sukorejo yang 

berjumlah 14 siswa. Proses pembelajaran dilakukan sama yaitu selama 3 

kali pertemuan (3x2x35 menit). Pemberian perlakuan dilakukan oleh 

peneliti sendiri dan diamati oleh Ihsan Sulistyawan sebagai guru kelas 4. 

4.1.1.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran IPS 

a. Pertemuan 1  

Pertemuan pertama dalam proses pembelajaran menggunakan model 

kooperatif Picture and Picture dilaksanakan pada hari Senin, 5 Juni 2017, di 

kelas 4 SDN 2 Karangkendal dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Proses 

pembelajaran pada pertemuan pertama ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 

yang berjumlah 18 siswa. Untuk penerapan model pembelajaran Picture and 

Picture dilakukan pada hari Kamis, 8 Juni 2017, di kelas 4A SDN 3 

Sukorejo, dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pembelajaran tersebut diikuti 

oleh 14 siswa. 

Dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu diawali dengan kegiatan 

pendahuluan yang mencakup salam, presensi, apersepsi dan penyampaian 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk dalam kegiatan inti, siswa 

diberikan soal pretest berupa pilihan ganda sebanyak 20 butir. Setelah siswa 

diberikan pretest, guru menggali pengetahuan siswa tentang Aktivitas 

Ekonomi yang berkaitan dengan  Sumber Daya Alam di daerah. Beberapa 

siswa diminta mengerjakan soal latihan dipapan tulis. Siswa diberikan 

kesempatan bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi yang 

belum dipahami. Terakhir pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Guru 

mengadakan tanya jawab tentang Aktivitas Ekonomi yang berkaitan dengan  

Sumber Daya Alam di daerah.  
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Berdasarkan hasil observasi, tingkat keterlaksanaan aktivitas guru 

pada pertemuan pertama yang dilakukan di kelas 4 SDN 2 Karangkendal 

mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula tingkat keterlaksanaan 

aktivitas siswa  mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan 

pertama telah dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada 

pada kategori yang sangat baik. 

Untuk SDN 3 Sukorejo, tingkat keterlaksanaan aktivitas guru dalam 

pembelajaran di kelas 4  mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula 

tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. 

Terbukti bahwa semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan 

pertama telah dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada 

pada kategori yang sangat baik.  

b. Pertemuan 2  

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Picture and 

Picture pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Juni 2017, di 

kelas 4 SDN 2 Karangkendal dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Proses 

pembelajaran pada pertemuan kedua diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 yang 

berjumlah 18 siswa. Sedangkan untuk  penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture dilaksanakan pada hari Jum’at, 9 Juni 2017, di kelas 4 

SDN 3 Sukorejo dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pembelajaran  ini  

diikuti 14 siswa. 

Seperti halnya pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kedua diawali dengan salam, presensi, apersepsi, dan 

penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu guru juga 

menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  Picture and Picture. 

Memasuki kegiatan inti, yang pertama guru menyiapkan gambar- gambar 

tentang Aktivitas Ekonomi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam di 

daerah. Setelah itu guru menunjukkan gambar yang telah disiapkan dan 

sedikit memberi penjelasan kepada siswa. Siswa diupayakan mendengarkan 
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dan memperhatikan arahan dari guru. Selanjutnya guru menunjuk salah satu 

siswa secara bergantian untuk memasangkan gambar secara berurutan dan 

logis. Kemudian guru mengecek gambar yang telah dipasangkan oleh siswa.   

Guru bersama siswa mengoreksi hasil diskusi, kelompok yang 

mempunyai prestasi terbaik akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

Proses pembelajaran sudah dilakukan sesuai sintak, guru dan siswa telah 

melakukan langkah-langkah dengan baik. Dalam pembelajaran kali ini 

siswa sangat antusias melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

diakhiri dengan menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

Tingkat keterlaksanaan aktivitas guru dalam pembelajaran di kelas 4 

SDN 3 Sukorejo mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula sama 

halnya dengan  tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100% dari 5 

poin kegiatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua aspek 

aktivitas guru dan siswa pada pertemuan pertama telah dilaksanakan dan 

tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori yang sangat baik.  

c. Pertemuan 3 

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Picture and 

Picture pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Juni 2017 di kelas 

4 SDN 2 Karangkendal dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Proses 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 

yang berjumlah 18 siswa. Sedangkan penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture di kelas 4 SDN 3 Sukorejo dilakukan pada hari Sabtu 

10 Juni 2017 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pembelajaran diikuti oleh 

14 siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga seperti biasa diawali 

dengan salam, presensi, apersepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, guru juga menyampaikan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  

Picture and Picture. Memasuki dalam kegiatan inti, terlebih dahulu guru 

menanyakan kepada siswa tentang gambar yang pada pertemuan sebelumya 

sudah disusun. Kemudian iswa diminta untuk maju ke depan menjelaskan 
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tentang gambar yang telah disusun secara berkelompok. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan mengenai aktivitas 

ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerah. Dalam pertemuan kali ini guru juga menjelaskan kembali sedikit 

materi tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerah. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas. Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Siswa 

mengerjakkan posttest. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Berdasarkan hasil observasi, tingkat keterlaksanaan aktivitas guru 

pada pertemuan pertama yang dilakukan di kelas 4 SDN 2 Karangkendal 

mencapai 100% dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Begitu pula 

tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100%. Hal ini menunjukkan 

semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan pertama telah 

dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori 

yang sangat baik. 

Pada penerapan di SDN 3 Sukorejo hasil observasi, tingkat 

keterlaksanaan aktivitas guru pada pertemuan pertama yang dilakukan di 

kelas 4 juga mencapai 100% dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Begitu pula tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100%. Hal ini 

menunjukkan semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan ketiga 

telah dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada 

kategori sangat baik. 

4.1.1.2 Tingkat Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD pada Kelompok 

Eksperimen 1 

Tingkat hasil belajar siswa kelas 4 SD pada kelompok eksperimen 1 

dipaparkan melalui statistik deskriptif dari hasil pretest dan posttest yang 

terdiri dari rata-rata skor (mean), skor tertinggi (max), skor terendah (min), 

standar deviasi, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam bentuk grafik. 

Statistik deskriptif skor pretest dan posttest kelompok eksperimen 1 

disajikan dalam tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Skor Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

preetest1 31 40 95 65.81 15.281 

Posstest1 31 50 100 80.48 13.125 

Valid N  

(listwise) 31     

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang 

mengikuti pretest dan posttest sebanyak 31 siswa. Sebelum diberikan 

perlakuan model pembelajaran Picture and Picture, skor rata-rata kelas 

eksperimen 1 sebesar 67,44 dengan standar deviasi 15,281. Setelah 

dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan perlakuan model 

pembelajaran Picture and Picture, skor rata-rata kelas eksperimen 1 

meningkat menjadi 80.48 dengan standar deviasi 13,125. Sebelum diberikan 

perlakuan, skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 95 dan skor terendah 

adalah 40. Kemudian setelah diberikan perlakuan skor tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 100 dan skor terendahnya adalah 50.  Karena 

banyaknya jumlah data yang disajikan, maka data disusun melalui tabel 

distribusi frekuensi supaya penyajian data lebih efisien dan mudah 

dipahami. Penentuan kelas interval yang terdapat pada tabel distribusi 

frekuensi berpedoman pada rumus Sturges (Sugiyono, 2013: 35) yaitu K= 

1+3,3 log n; dimana K adalah jumlah kelas interval dan n adalah jumlah 

data/siswa. Melalui rumus Sturges tersebut dapat diperoleh K=1+3,3 log 

31=1+3,3.1,49= 5,82 dibulatkan menjadi 6. Interval kelas diperoleh dari 

hasil rentang data (skor maximum-skor minimum) dibagi jumlah kelas yaitu  

 Hasil distribusi frekuensi skor pretest dan posttest kelompok 

eksprimen 1 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok 

Eksperimen 1 

No. 

Kelas 

Kelas 

Interval  

Nilai Pretest 1 Nilai Postest  1 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 40-50 7 22,58% 2 6,45% 

2. 51-60 7 22,58% 1 3,22% 

3. 61-70 8 25,80% 4 12,90% 

4. 71-80 4 12,90% 9 29,03% 

5. 81-90 3 9,67% 11 35,48% 

6. 91-100 2 6,45% 4 12,90% 

Jumlah  31 100% 31 100% 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa distribusi skor pretest 

dan posttest yang dikelompokkan ke dalam 5 kelas dengan panjang interval 

10. Skor hasil belajar pretest siswa kelas 4 SD kelompok eksperimen 

dipaparkan pada uraian berikut. Dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4 SD 

kelompok eksperimen 1, terdapat 7 siswa yang mendapatkan skor antara 40-

50 dengan persentase 22,58%; 7 siswa yang mendapatkan skor antara 51-60 

dengan persentase 22,58%; 8 siswa yang mendapatkan skor antara 61-70 

dengan persentase 25,80%; 4 siswa yang mendapatkan skor antara 71-80 

dengan persentase 12,90%; 3 siswa yang mendapatkan skor antara 81-90 

dengan persentase 9,67%. 2 siswa yang mendapatkan skor antara 91-100%; 

dengan persentase 6,45%.  

Terdapat peningkatan pada skor posttest yaitu hanya terdapat 2 siswa 

yang mendapatkan skor antara 40-50 dengan persentase 6,45%; 1 siswa 

yang mendapatkanskor antara 51-60 dengan persentase 3,22%; 4 siswa yang 

mendapat skor antara 61-70 dengan persentase 12,90%; 9 siswa yang 

mendapatkan skor antara 71-80 dengan persentase 29,03%; 11 siswa yang 

mendapatkan skor antara 81-90 dengan persentase 35,48%; 4 siswa yang 

mendapatkan skor antara 91-100 dengan persentase 12,90%. Untuk 

memperjelas distribusi frekuensi skor pretest dan posttest di atas, maka 

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 

Grafik Distribusi Frekuensi Skor Pretes dan Postes Kelompok 

Eksperimen 1 

4.1.2 Hasil Implementasi Pembelajaran IPS menggunakan Model Kooperatif 

Example non Example sebagai kelompok Eksperimen 2 

Pada sub bab ini, dipaparkan hasil implementasi pembelajaran dan 

tingkat ketercapaian hasil belajar IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture pada kelompok eksperimen 2. Kelompok 

eksperimen 2 terdiri atas siswa kelas 4 SDN 1 Karanganyar (SD imbas) dan 

kelas 4B SDN 3 Sukoejo (SD inti). Mata pelajaran yang diteliti adalah IPS 

dengan mengambil topik aktivitas ekonomi yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi  2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan   provinsi dan 

Kompetensi Dasar 2.1. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Indikator yang disusun 

adalah sebagai berikut: a) Menyebutkan sumber daya alam yang berpotensi 

di daerah-nya, b) Mengelompokkan sumber daya alam di daerahnya, c) 

Menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di daerah, d) Menjelaskan 

perlunya melestarikan sumber daya alam, e) Menyebutkan bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya. 

Tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang diberikan pada 

eksperimen 1, upaya yang dilakukan peneliti untuk mengontrol variabel di 
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luar treatment meliputi 4 hal yaitu a) history, yaitu pengaruh guru dalam 

menerapkan treatment. Artinya bahwa perlakuan dalam menerapkan model 

Picture and Picture dan Example non Example dilakukan oleh guru/orang 

yang sama; dalam hal ini pemberian perlakuan dilakukan oleh orang yang 

sama sudah terpenuhi. b) Maturation (kematangan), menunjukkan psikologi 

anak dengan cara dilacak tanggal lahirnya. Dari segi kematangan, rata-rata 

kematangan mereka relatif homogen/sama dengan rata-rata umur siswa 

adalah 10-11 tahun. c) Testing (pengujian), seorang siswa dapat menjawab 

soal dengan baik dikarenakan soal pretest dan posttest yang dibuat itu sama, 

untuk menghindari hal tersebut telah dilakukan penyusunan soal pretest dan 

posttest yang berbeda struktur pengkalimatan dan penomoran. d) Possible 

regression and interaction betwen selection, yaitu dalam pemilihan 

kelompok-kelompok eksperimen sudah diseimbangkan dengan cara masing-

masing kelompok, apabila skor pretest ada yang menonjol paling tinggi dan 

paling rendah, maka penyeimbangan dilakukan dengan cara mengeluarkan 

siswa tersebut dari kelompok.  

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Example non 

Example di kelas 4 SDN 1 Karanganyar dilakukan pada Senin-Rabu, 12-14 

Juni 2017. Proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan diruang kelas 4 

SDN 1 Karanganyar dengan diikuti oleh siswa kelas 4 SDN 1 Karanganyar 

sebanyak 17 siswa. Proses pembelajaran dilakukan selama 3 kali pertemuan 

(3x2x35 menit). Pemberian perlakuan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan 

diamati oleh Erry Susilowati sebagai guru kelas 4.  

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Example non 

Example di kelas 4B SDN 3 Karangkendal dilakukan pada Rabu-Jum’at, 14-

16 Juni 2017. Proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan diruang kelas 

4B SDN 3 Karangkendal dengan diikuti oleh siswa kelas 4B SDN 3 

Karangkendal sebanyak 14 siswa. Proses pembelajaran dilakukan selama 3 

kali pertemuan (3x2x35 menit). Pemberian perlakuan dilakukan oleh 

peneliti sendiri dengan diamati oleh Ihsan Sulistyawan sebagai guru kelas 4. 
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4.1.2.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran IPS 

a. Pertemuan 1 

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Example non 

Exmple pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2017 di 

kelas 4 SDN 1 Karanganyar dengan alokasi waktu 2x35 menit. Proses 

pembelajaran pada pertemuan pertama diikuti oleh 17 siswa kelas 4 SDN 1 

Karanganyar. Sedangkan penerapan model pembelajaran Example non 

Example di kelas 4B SDN 3 Sukorejo petemuan pertama dilakukan pada 

hari Rabu, 14 Maret 2016 dengan alokasi waktu 2x35 menit. Pembelajaran 

diikuti oleh seluruh siswa kelas 4B SDN 3 Sukorejo sebanyak 14 siswa.   

Seperti biasa, kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan 

pendahuluan yang mencakup salam, presensi, apersepsi dan penyampaian 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk dalam kegiatan inti yaitu, yang 

pertama siswa diberikan soal pretest. Soal pretest yang diberikan berupa 

pilihan ganda sebanyak 20 butir. Siswa mengerjakan soal pretest secara 

individu dan tidak diperbolehkan bekerja sama. Setelah siswa diberikan 

pretest, guru menggali pengetahuan siswa tentang Aktivitas Ekonomi yang 

berkaitan dengan  Sumber Daya Alam di daerah. Kemudian guru 

mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan Aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi daerah sebagai bekal awal 

untuk masuk dalam materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. 

Guru menampilkan gambar Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi daerah LCD. Selanjutnya guru memberikan 

penjelasan tentang gambar  Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi daerah. Dan guru menutup pembelajaran 

dengan salam.  

Untuk hasil observasi, tingkat keterlaksanaan aktivitas guru pada 

pertemuan pertama yang dilakukan di kelas 4 SDN 1 Karanganyar mencapai 

100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula tingkat keterlaksanaan aktivitas 

siswa  mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Artinya bahwa semua aspek 
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aktivitas guru dan siswa pada pertemuan kedua telah dilaksanakan dan 

tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori sangat baik.   

Tingkat keterlaksanaan aktivitas guru dalam pembelajaran di kelas 

4B SDN 3 Sukorejo mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula 

tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. 

Artinya semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan pertama telah 

dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori 

sangat baik.  

b. Pertemuan 2 

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Example non 

Exmple pertemuan kedua di kelas 4 SDN 1 Karanganyar dilaksanakan pada 

hari Selasa, 13 Juni 2017 dengan alokasi waktu 2x35 menit. Proses 

pembelajaran pada pertemuan kedua diikuti oleh 17 siswa kelas 4 SDN 1 

Karanganyar. Sedangkan penerapan model pembelajaran Example non 

Example di kelas 4B SDN 3 Sukorejo petemuan kedua dilakukan pada hari 

Kamis, 15 Juni 2017 dengan alokasi waktu 2x35 menit. Pembelajaran 

diikuti oleh seluruh siswa kelas 4B SDN 3 Sukorejo sebanyak 14 siswa.   

 Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua diawali dengan 

salam, presensi, apersepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, guru juga menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif Example 

non Example. Memasuki kegiatan inti, Guru terlebih dahulu membagi siswa 

mejadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4siswa perkelompok. 

Kemudian guru meminta siswa untuk berkumpul sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan. Selanjutnya guru membagikan gambar dan meminta 

siswa untuk mengidentifikasi gambar yang diberikan secara berkelompok. 

Saat itu, guru mengecek kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok 

secara bergantian 

Secara keseluruhan proses pembelajaran sudah dilakukan sesuai 

sintak, guru dan siswa telah melakukan langkah-langkah dengan baik. Siswa 

terlihat antusias melakukan diskusi dalam pembelajaran dengan model 
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kooperatif Example non Example dikarenakan siswa senang belajar bersama 

kelompok dengan suasana yang lebih santai dan menyenangkan. 

Pembelajaran diakhiri dengan menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Guru 

menutup pembelajaran dengan salam. 

Untuk hasil observasi, tingkat keterlaksanaan aktivitas guru pada 

pertemuan pertama yang dilakukan di kelas 4 SDN 1 Karanganyar mencapai 

100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula tingkat keterlaksanaan aktivitas 

siswa  mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Artinya bahwa semua aspek 

aktivitas guru dan siswa pada pertemuan kedua telah dilaksanakan dan 

tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori sangat baik.   

Tingkat keterlaksanaan aktivitas guru dalam pembelajaran di kelas 

4B SDN 3 Sukorejo mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. Begitu pula 

tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100% dari 5 poin kegiatan. 

Artinya bahwa semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan 

pertama telah dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada 

pada kategori sangat baik.  

c. Pertemuan 3 

Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif Example non 

Exmple pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juni 2017 di 

kelas 4 SDN 1 Karanganyar dengan alokasi waktu 2x35 menit. Proses 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ini diikuti oleh 17 siswa kelas 4 SDN 1 

Karanganyar. Sedangkan untuk  penerapan model pembelajaran Example 

non Example di kelas 4B SDN 3 Sukorejo petemuan Ketiga dilakukan pada 

hari Jum’at, 16 Juni 2017 dengan alokasi waktu 2x35 menit. Pembelajaran 

diikuti oleh seluruh siswa kelas 4B SDN 3 Sukorejo sebanyak 14 siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga diawali dengan salam, 

presensi, apersepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, guru juga menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  

Example non Example. Memasuki kegiatan inti,  guru menunjuk setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya kemarin. Guru 



72 
 

  

bersama siswa memberikan tanggapan kepada kelompok yang telah 

melakukan presentasi. Setelah presentasi selesai, guru memberikan beberapa 

pertanyaan mengenai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerah. Tidak lupa guru menjelaskan kembali 

sedikit materi tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerah. Selanjutnya guru mengajak siswa untuk 

bersama- sama membuat kesimpulan dari materi pembelajaran tentang 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain 

di daerah. Dan bagi siswa yang belum jelas mengenai materi, siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya. 

Langkah selanjutnya, pada pertemuan ketiga ini memang berbeda 

dengan pertemuan sebelumnya. Karena pada pertemuan ketiga , guru 

memberikan soal posttest berupa pilihan ganda sebanyak 20 butir kepada 

siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa. Siswa mengerjakan posttest 

secara individu dan tidak diperbolehkan bekerjasama dengan teman. Setelah 

semua siswa selesai mengerjakan soal posttest, siswa diperbolehkan untuk 

bertanya  dengan guru tentang soal yang sulit. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan salam. 

Berdasarkan hasil observasi, tingkat keterlaksanaan aktivitas guru 

pada pertemuan ketiga yang dilakukan di kelas 4 SDN 1 Karanganyar 

mencapai 100% dari 6 poin kegiatan. Begitu pula tingkat keterlaksanaan 

aktivitas siswa  mencapai 100% dari 6 poin kegiatan. Artinya bahwa semua 

aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan pertama telah dilaksanakan 

dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori yang sangat 

baik.   

Tingkat keterlaksanaan aktivitas guru dalam pembelajaran di kelas 

4B SDN 3 Sukorejo mencapai 100% dari 6 poin kegiatan. Begitu pula 

tingkat keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 100% dari 6 poin kegiatan. 

Artinya bahwa semua aspek aktivitas guru dan siswa pada pertemuan ketiga 

sudah dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan pembelajaran berada pada 

kategori yang sangat baik.  
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4.1.2.2 Tingkat Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD pada Kelompok 

Eksperimen 2 

Pada kelompok eksperimen 2, tingkat hasil belajar siswa kelas 4 SD 

dipaparkan melalui statistik deskriptif dari hasil pretest dan posttest yang 

terdiri dari rata-rata nilai (mean), nilai tertinggi (max), nilai terendah (min), 

standar deviasi, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam bentuk grafik. 

Statistik deskriptif nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen 2 

disajikan pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

preetest1 32 40 90 65,31 13,733 

Posstest1 32 45 100 72,50 14,480 

Valid N  

(listwise) 32     

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang 

mengikuti pretest dan posttest sebanyak 32 siswa. Skor rata-rata kelas 

eksperimen 2 sebelum diberikan perlakuan model pembelajaran Example 

non Example sebesar 65,31 dengan standar deviasi 13,733. Setelah 

dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan perlakuan model 

pembelajaran Example non Example, skor rata-rata kelas eksperimen 2 

meningkat menjadi 72,50 dengan standar deviasi 14,480. Skor tertinggi 

yang dicapai siswa sebelum diberikan perlakuan adalah 90 dan skor 

terendah adalah 40. Skor tertinggi yang dicapai siswa setelah diberikan 

perlakuan adalah 100 dan skor terendahnya adalah 45. 

Melihat banyaknya jumlah data yang disajikan, maka data disusun 

melalui tabel distribusi frekuensi supaya penyajian data lebih efisien dan 

mudah dipahami. Penentuan kelas interval yang terdapat pada tabel 

distribusi frekuensi berpedoman pada rumus Sturges (Sugiyono, 

2013:35)yaitu K=1+3,3 log n; dimana K adalah jumlah kelas interval dan n 

adalah jumlah data/siswa. Melalui rumus Sturges tersebut dapat diperoleh 
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K=1+3,3 log 32=1+3,3.1,50= 5,8 dibulatkan menjadi 6. Interval kelas 

diperoleh dari hasil rentang data (skor maximum-skor minimum) dibagi 

jumlah kelas yaitu  Hasil distribusi frekuensi skor pretest dan 

posttest kelompok eksprimen 2 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest  

Kelompok Eksperimen 2 

No. 

Kelas 

Kelas 

Interval 

Kelompok

2  

Nilai Pretest  2 Nilai Postest  2 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 40-50 5 15,62% 3 9,37% 

2. 51-60 7 21,87% 6 18,75% 

3. 61-70 10 31,25% 6 18,75% 

4. 71-80 4 12,5% 9 28,12% 

5. 81-90 4 12,5% 5 15,62% 

6. 91-100 2 6,25% 3 9,37% 

Jumlah  32 100% 32 100% 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui distribusi skor pretest dan 

posttest yang dikelompokkan ke dalam 6 kelas dengan panjang interval 10. 

skor hasil belajar pretest siswa kelas 4 SD kelompok eksperimen dipaparkan 

pada uraian berikut. Dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4 SD kelompok 

eksperimen 2, terdapat 5 siswa yang mendapatkan skor antara 40-50 dengan 

persentase 15,6%; 7 siswa yang mendapatkan skor antara 51-60 dengan 

persentase 21,87%; 10 siswa yang mendapatkan skor antara 61-70 dengan 

persentase 31,25%; 4 siswa yang mendapatkan skor antara 71-80 dengan 

persentase 12,5%; 4 siswa yang mendapatkan skor antara 81-90 dengan 

persentase 12,5%; 2 siswa yang mendapatkan skor antara 91-100 dengan 

persentase 6,25%.    

Terdapat peningkatan pada skor posttest yaitu terdapat 3 siswa yang 

mendapatkan skor antara 40-50 dengan persentase 9,37%; 6 siswa yang 

mendapatkan skor antara 51-60 dengan persentase 18,75%; 6 siswa yang 

mendapatkan skor antara 51-60 dengan persentase 18,75%;  9 siswa yang 

mendapat skor antara 61-70 dengan persentase 28,12%; 5 siswa yang 

mendapatkan skor antara 71-80 dengan persentase 15,62%; 3 siswa yang 
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mendapatkan skor antara 91-100 dengan persentase 9,37%. Untuk 

memperjelas distribusi frekuensi skor pretest dan posttest di atas, maka 

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretes dan Postes Kelompok 

Eksperimen 2 

4.1.3 Deskripsi Komparasi hasil Pengukuran 

Perbandingan hasil pengukuran kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 berdasarkan nilai pretest dan posttest akan 

dipaparkan pada deskripsi komparasi ini. Deskripsi tersebut disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Tabel Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelompok Eksperimen 2 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui adanya perbedaan skor 

rata-rata tahap pengukuran pretest dan posttest kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2. Perbedaan skor rata-rata tersebut ditunjukkan oleh 

         Tahap Rerata Skor (mean) Kelompok     Keterangan 

    Pengukuran  Eksperimen 1      Eksperimen 2         Selisih 

Pretest 65,81 65,31 0,5 

Posttest 80,48 72,50 7,98 
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adanya selisih skor rata-rata antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2. Pada tahap pengukuran pretest terdapat perbedaan skor rata-

rata yang ditunjukkan oleh adanya selisih skor antara kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2 sebesar 0,5. Pada tahap pengukuran pretest, 

skor rata-rata kolompok eksperimen 1 lebih unggul dibandingkan skor rata-

rata kelompok eksperimen 2. Sedangkan pada tahap pengukuran posttest 

terdapat perbedaan skor rata-rata kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 sebesar 7,98. Pada tahap pengukuran posttest, skor rata-rata 

kelompok eksperimen 1 lebih unggul dibandingkan skor rata-rata kelompok 

eksperimen 2. 

Gambar 4.3 

Grafik Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran Skor Pretest dan 

Postest Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 

4.1.4 Hasil Uji ANCOVA Rerata Hasil Belajar 

Hasil uji perbedaan rerata hasil belajar kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 serta teknik analisis data menggunakan uji ANCOVA setelah 

dilakukan uji prasyarat dan dilanjutkan dengan uji hipotesis. Uji prasyarat 

yang dilakukan yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas variansi data 

serta uji homogenitas koefisien regresi linier. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui distribusi kenormalan data, uji homogenitas digunakan 
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untuk mengetahui tingkat kesetaraan data. Sedangkan uji homogenitas 

koefisien regresi linier digunakan untuk memastikan tingkat kesetaraan 

regresi linier antara variabel kovariat pretes (X2) dengan variabel terikat 

hasil belajar (Y).  Pengujian normalitas, homogenitas data dan uji 

homogenitas koefisien regresi linier dilakukan dengan bantuan SPSS 21 for 

Windows.  

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data berasal dari 

distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

bantuan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan dasar pengambilan keputusan; 

jika nilai signifikansi/probabilitas < 0,05, maka data berdistribusi tidak 

normal. Apabila nilai signifikansi/probabilitas >0,05, maka data 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Normalitas Skor Pretest-Posttest Kelompok Eksperimen 1 

dan Kelompok Eksperimen 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

preetest_ek

sperimen1 

posstest_ek

sperimen1 

preetest_ek

sperimen2 

posstest_ek

sperimen2 

N 31 31 32 32 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 65.81 80.48 65.31 72.50 

Std. Deviation 15.281 13.125 13.733 14.480 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .102 .121 .116 .100 

Positive .102 .105 .116 .087 

Negative -.092 -.121 -.116 -.100 

Test Statistic .102 .121 .116 .100 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d .200c,d .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. 

(2tailed) uji Kolmogorov-Smirnov Z hasil pretest-posttest kelompok 

eksperimen 1 adalah 0,200 dan 0,200.  Sedangkan hasil pretest-posttest 

kelompok eksperimen 2 adalah 0,200 dan 0,200. Bila dirumuskan sebuah 

hipotesis H0 adalah sebuah sampel yang berasal dari populasi berdistribusi 

normal dan Ha adalah sampel yang tidak berasal dari populasi berdistribusi 
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normal, maka dapat diputuskan jika probabilitas < nilai α (0,05) H0 ditolak, 

jika sebaliknya maka H0 diterima. Oleh karena nilai signifikansi/probabilitas 

Asymp. Sig. (2-tailed) data-data tersebut berturut-turut 0,200; 0,200; 0,200 

dan 0,200 > 0,05 maka H0 diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa 

persebaran data hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal.   

Setelah uji normalitas terpenuhi, selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui varian kedua kelompok homogen atau tidak. 

Apabila nilai signifikansi/probabilitas < 0,05, maka data dikatakan tidak 

homogen. Apabila nilai signifikansi/probabilitas > 0,05, maka data 

dikatakan homogen. Pengujian homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS 21 for windows. Berikut hasil dari uji 

homogenitas data kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji HomogenitasSkorPretest-Posttest Kelompok Eksperimen 1 

dan Kelompok Eksperimen 2 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

preetest .897 1 61 .347 

posstest .562 1 61 .456 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa hasil Test of  

Homogeneity of  Variances signifikansi/probabilitas nilai pretest 

menunjukkan angka 0,347. Bila dirumuskan sebuah hipotesis H0 adalah 

variansi data pada tiap kelompok sama (homogen) dan Ha adalah variansi 

data pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen), maka dapat 

diputuskan jika probabilitas < nilai α (0,05) H0 ditolak, jika sebaliknya maka 

H0 diterima. Oleh karena nilai signifikansi/probabilitas data pretes dan 

postes kedua kelompok adalah sebesar 0,347 dan 0,456 > 0,05 maka H0 

diterima. Artinya dapat dikatakan bahwa skor pretest kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2 adalah homogen. Skorsignifikansi 

/probabilitas posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 
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adalah 0,456, dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai posttest 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 adalah homogen. 

Melihat skor signifikansi/probabilitas pretest-posttest kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2, dapat disimpulkan bahwa data skor pretest-

posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 memiliki 

varian data yang homogen atau sama. 

Setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi dilanjutkan uji 

homogenitas koefisien regresi linier untuk mengetahui kehomogenitasan 

koefisien regresi X2 (variabel kovarian=pretest) dengan hasil belajar (Y). 

Paramenter yang digunakan untuk menentukan homogenitas koefisien 

regresi adalah nilai koefisien beta (B) pada tabel output parameter estimates 

(lihat tabel 4.7) dan nilai t serta probabilitasnya. Syarat yang lain adalah 

bahwa nilai beta (B) haruslah lebih besar sama dengan 0,60 (Budiyono, 

2009: 300). Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi 

linier kedua sampel homogen. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas Koefisien Regresi Linier Nilai Pretest-Posttest 

Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:   preetest   

Parameter B Std. Error t Sig. 

95% Confidence Interval 

Partial Eta 

Squared 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept -.672 5.528 -.121 .904 -11.709 10.366 .000 

posstest .912 .074 12.405 .000 .765 1.059 .700 

[treatment=1] -6.084 1.989 -3.059 .003 -10.055 -2.113 .124 

[treatment=2] 0a . . . . . . 

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

Pada tabel 4.8 dapat dilihat nilai beta (B) sebesar 0,912 lebih besar 

dari 0,50, nilai t sebesar 12,405 berada pada signifikasni/probabilitas 0,000, 

maka koefisien regresi linier kedua sampel homogen dan model ANCOVA 

dapat digunakan.  
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 Berdasarkan hasil uji normalitas yang menunjukkan data 

berdistribusi normal, uji homogenitas yang menunjukkan varian data 

homogen, dan uji homogenitas koefisien regresi linier yang menunjukkan 

kedua model beregresi linier maka dapat dikatakan uji prasyarat telah 

terpenuhi. Uji analisis berikutnya adalah ANCOVA atau uji kombinasi 

analisis regresi dan varians. 

Tabel 4.9  

Ringkasan Hasil Uji ANCOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   preetest   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 9495.539a 2 4747.770 77.331 .000 

Intercept 1967,625 1 1967,625 38,113 .000 

posstest 9448.291 1 9448.291 153.892 .000 

treatment 574.591 1 574.591 9.359 .003 

Error 4052.113 66 61.396   

Total 320081.000 69    

Corrected Total 13547.652 68    

Ringkasan uji ANCOVA seperti tertera dalam tabel 4.9 tersebut 

memberikan informasi besarnya nilai F dan sigifikansinya. Pada sumber 

varian corrected model, nampak bahwa F hitung sebesar 77,331 dengan  

taraf signifikansi hitung 0,000. Oleh karena 0,000 <α= 0,050, maka dampak 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen signifikan. 

Maknanya bahwa model pembelajaran Picture and Picture dan pretest 

secara simultan memiliki dampak yang berbeda secara signifikan terhadap 

hasil belajar siswa, dibandingkan dengan model pembelajaran Example non 

Example  

Pada varian intercept nampak bahwa F hitung sebesar 38,113 dengan  

taraf signifikansi hitung 0,000. Oleh karena 0,000<α= 0,050, maka nilai 

intercept signifikan. Nilai intercept merupakan besaran konstanta perubahan 

nilai variabel dependen sebesar nilai tersebut meskipun tanpa dipengaruhi 
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keberadaan kovariat dan variabel independen. Pada kovarian pretest, 

diperoleh data F hitung 153,892, dengan taraf signifikansi 0,000. Oleh 

karena 0,000 <α= 0,050, maka nilai dampak kovariat signifikan.  Artinya 

ada perbedaan pengaruh pretest terhadap hasil belajar siswa.  

Pada varian model pembelajaran, diperoleh nilai F hitung sebesar 

9,359 dengan signifikansi hitung 0,003. Oleh karena nilai 0,003 lebih kecil 

dari α= 0,050, maka nilai F signifikan. Artinya bahwa dampak pembelajaran 

Picture and Picture berbeda secara signifikan dengan Example non 

Example. 

4.1.5 Hasil Uji Hipotesis  

Hasil uji hipotesis didasarkan pada hasil uji ANCOVA nilai 

pretestposttest kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2. Hipotesis yang 

akan diuji pada penelitian ini adalah:  

H0:1 ≤ 2=  Hasil belajar IPS menggunkan Picture and Picture  tidak lebih 

tinggi secara signifikan dibandingkan dengan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Example non Example  

Ha:1>2=  Hasil belajar menggunkan Picture and Picture lebih tinggi 

secara signifikan dibandingkan dengan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Example non Example  

Berdasarkan uji ANCOVA yang telah dilakukan terhadap nilai 

posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 diperoleh hasil 

signifikansi/probabilitas 0,003 atau < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan pada siswa 

kelas 4 SD Gugus Gunung Sumbing dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Picture and Picture dan Example non Example. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Picture and Picture dan Example non Example pada mata pelajaran 

matematika kelas 4 SD Gugus Gunung Sumbing. Hasil  uji hipotesis  

menggunakan teknik ANCOVA seperti  telah dilakukan terhadap nilai 

pretest dan posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

diperoleh hasil signifikansi/probabilitas 0,003 < 0,05, oleh karena 

probabilitas lebih kecil dari nilai Alpha,  maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan pada 

siswa kelas 4 SD Gugus Gunung Sumbing dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dan Example non 

Example. 

Signifikansi perlakukan dimana terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika yang signifikan pada siswa kelas 4 SD Gugus Gunung Sumbing 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran Picture and Picture 

dan Example non Example didukung oleh rerata dari dua sampel dimana 

rerata hasil belajar pada penerapan model pembelajaran Picture and Picture 

sebesar 80,48, sedangkan rerata hasil belajar pada penerapan model 

pembelajaran Example non Example sebesar 72,50. Maknanya adalah 

bahwa perbedaan rerata hasil belajar dan signifikansi perlakuan 

membuktikan bahwa model pembelajaran Picture and Picture memberikan 

dampak berbeda dan lebih tinggi daripada model pembelajaran  Example 

non Example. 

Keampuhan model pembelajaran Picture and Picture memberikan 

dampak lebih tinggi terhadap hasil belajar dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Example non Example. Sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Hamdani (2010:89) model Picture and Picture 

adalah model belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan logis. Model Picture and Picture diyakini mampu 
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membantu mempermudah siswa menyerap materi pelajaran yang diberikan 

guru saat di kelas. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maya 

Putri, Riyanto M Taruna, Tambat Usman (2016: 4), hasilnya terbukti adanya 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap 

hasil belajar IPS ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen (IVA) yaitu 79,39 lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas kontrol (IVB) yaitu 61,12 Mendukung penelitian Maya 

Putri, Riyanto M Taruna, Tambat Usman (2016: 4), I.G.A Riani Wisesa, 

Md. Putra, DB Kt. Ngr. Semara Putra (2014: 1), telah membuktikan Hasil 

penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang 

dibelajarkan menggunakan strategi peer lessons berbantuan picture and 

picture lebih dari siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Tidak hanya Maya Putri, Riyanto M Taruna, Tambat Usman, I.G.A 

Riani Wisesa, Md. Putra, DB Kt. Ngr. Semara Putra, keampuhan model 

pembelajaran picture and picture juga telah dibuktikan oleh Debi Setiawan, 

Sugiyono,Endang Uliyanti (2014: 1), Pengaruh Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Examples non Examples Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V SD. Md. 

Meilinda Dwi Lestari, DB.Kt.Ngr. Semara Putra, IGAA. Sri Asri (2012: 1) . 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran example non-example 

berorientasi konflik kognitif dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model konvensional. 

Boniran (2017: 111) dalam jurnalnya menerangkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar ips melalui metode Picture And Picture dengan 

Complette Sentence  siswa SDN 1 blembem kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS siswa melalui metode 

picture and picture dengan complette sentence di SDN 1 Blembem 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Perbedaan ini menunjukkan 
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metode picture and picture lebih unggul dibandingkan dengan complette, 

hal itu disebabkan oleh kondisi siswa SD yang masih suka dengan 

keterlibatan gambar dalam proses pembelajaran. Hasil analisis uji t 

menunjukkan bahwa masing-masing kelompok data memperoleh nilai 

signifikansi lebih dari nilai taraf kesalahan atau signifikansi yang 

digunakan, yakni 0,05. Dengan demikian, untuk data hasil belajar kelas 

metode picture and picture dikatakan berdistribusi normal dengan nilai sig = 

0,849 > 0,05. Sedangkan untuk data hasil belajar kelas metode complete 

sentence dikatakan berdistribusi normal dengan nilai sig 0,189 > 0,05. 

Sunggudek  Nolpin, Saneba Bonifasius, Jamaludin (2014: 193) 

dalam jurnalnya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Example Non Example 

Kelas V SDN Unu Kecamatan Bulagi Selatan tahun pelajaran 2014/2015, 

membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran Example Non 

Example dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa   SDN Unu dilihat dari 

hasil tes yang dilaksanakan dalam dua siklus yang mana telah menunjukan 

hasil yang cukup pada siklus I dan pada siklus II menunjukkan hasil yang 

sangat baik dengan ketuntasan belajar Klasikal siklus I mencapai 53,33%, 

dan siklus II Ketuntasan Belajar Klasikal mencapai 93,33%. 

Dalam jurnal Putu Chandra Cahyana Putera, Agustini Ketut, 

Sugihartini Nyoman (2015: 1)  tentang Studi Komparatif Penggunaan 

Model Pembelajaran  Picture And Picture Dan Example And Non Example 

Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Siswa  SMP Negeri 1 Sawan Tahun 

Pelajaran 2015/2016, juga diperoleh hasil bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan antara model pembelajaran Picture and Picture dengan Example 

and Non Example (t=3.18), Picture and Picture dengan konvensional 

(t=6.68) dan Example and Non Example dengan konvensional (t=3.46), 

kemudian dilihat dari rata-rata hasil belajar model pembelajaran Picture and 

Picture (41.49), Example Non Example (38.71), dan konvensional (34.46). 

Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Picture and Picture 

lebih baik dengan hasil belajar yang lebih tinggi. 
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Selain itu, terdapat kelebihan model pembelajaran picture and 

picture seperti yang dikemukakan oleh Aris shoimin (2014: 125) 

pembelajaran melalui model Picture and Picture akan membuat siswa cepat 

tanggap atas materi yang di sampaikan karena diiringi dengan gambar-

gambar. Selain itu melatih siswa lebih berkonsentrasi dan merasa asik 

karena tugas yang diberikan oleh guru  berkaitan dengan permainan mereka 

sehari-hari, yakni bermain gambar. Adanya saling kompetensi antar 

kelompok dalam penyusunan gambar yang telah dipersiapkan guru sehingga 

suasana kelas terasa hidup. Siswa juga dapat membaca satu-persatu sesuai 

dengan petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang diberikan sehingga 

siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau bacaan yang ada pada 

gambar.  

Meskipun demikian, disisi lain tetap terdapat kelemahan pada 

Menurut suprijono (2013: 125) model pembelajaran Picture and Picture 

memiliki kelemahan, seperti: 1) Sulit menemukan gambar yang bagus dan 

berkualitas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 2) Baik guru dan 

siswa kurang terbiasa menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam 

pembahasan suatu materi pembelajaran. 

4.3 Keterbatasan Penelitian  

Sebagai peneliti menyadari bahwa pada saat melaksankan penelitian 

ini masih banyak sekali kekurangan/keterbatasan yang mengakibatkan 

kurang sempurnanya penelitian ini. Kekurangan tersebut diantaranya ialah 

penelitian ini hanya mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif saja, 

yang semestinya hasil belajar siswa diukur melalui 3 ranah yaitu (kognitif, 

afektif, dan psikomotorik). Pada saat proses pembelajaran, pengajar 

dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga dimungkinkan kurangnya 

penguasaan kelas sehingga mengakibatkan sedikit gangguan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, proses pembelajaran kelompok 

eksperimen 1 dilakukan secara terpisah, dimana sebaiknya siswa yang 

termasuk dalam kelompok eksperimen 1 diajar secara bersamaan. Begitu 

pula dengan kelompok eksperimen 2, siswa yang termasuk dalam kelompok 
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eksperimen 2 semestinya tidak diajar secara terpisah. Untuk 

menindaklanjuti kelemahan dalam penelitian ini, maka dihimbau kepada 

peneliti berikutnya untuk merancang penelitian yang lebih matang sehingga 

setidaknya dapat mengurangi bahkan menghindari  kekurangan atau 

keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti sebelumnya. 


