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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

            Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SDN Kumpulrejo 02 dan SDN 

Randuacir 01 dengan subyek penelitian yakni siswa kelas 4 di masing-masing SD 

tersebut. Penelitian ini dimulai pada minggu pertama bulan April 2017 dalam 

waktu dua hari, yaitu pada hari Rabu, 5 April 2017 dan hari Kamis, 6 April 2017. 

Adapun alasan penulis memilih kedua SD tersebut untuk dijadikan bahan kajian 

dalam penulisan skripsi ini antara lain: (1) Jumlah siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 

02 dan SDN Randuacir 01 sama, yaitu 30 siswa. (2) Kedua SD tersebut berada 

pada 1 gugus yaitu gugus Ahmad Yani. (3) Selain itu, lokasi SD juga tidak terlalu 

jauh sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan koordinasi.  

         Perlu diketahui bahwa penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan suatu model pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelasa. Kemudian, perlu penulis jelaskan bahwa dalam penelitian ini, 

penulis ingin mengetahui perbedaan efektifitas suatu model pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 yang diajar melalui 

model pembelajaran  jigsaw berbantuan media video dan pada siswa kelas 4 SDN 

Randuacir 01 yang diajar melalui model pembelajaran jigsaw berbantuan media 

gambar. 

         Penelitian ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepala 

sekolah dari kedua SD tersebut guna mendapatkan ijin untuk melakukan 

penelitian. Setelah mengantongi ijin kepala sekolah, penulis mulai merencanakan 

apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian yang secara garis besar 

digambarkan seperti gambar di bawah. 

Gambar 4.1 

Rencana Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

Pretest Implementasi Model Pembelajaaran Jigsaw 

Berbantuan Media Video Pada Kelas Eksperimen 

& Implementasi Model Pembelajaaran Jigsaw 

Berbantuan Media Gambar Pada Kelas Kontrol 

Postest 
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         Kegiatan penelitian ini dimulai dari (1) pemberian soal pretest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mendapatkan nilai awal atau sebelum 

diberikannya perlakuan berbeda. Kemudian (2) memberikan treatment yang 

berbeda, yakni model pembelajaran  jigsaw berbantuan media video pada siswa 

kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan model pembelajaran jigsaw berbantuan media 

gambar pada siswa kelas 4 SDN Randuacir 01. Perlu diketahui bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam tiga kali pertemuan, sehingga penulis 

juga tekah membuat RPP yang sudah disesuaikan dengan sintak model 

pembelajaran jigsaw dan dipadukan dengan standar proses. Adapun selama 

kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran jigsaw dengan bantun media 

video dan gambar pada masing-masing kelas berlangsung, peneliti juga 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. Setelah diberikan treatment dengan bantuan media yang berbeda 

dalam kegiatan pembelajaran, peneliti (3) memberikan soal postest kepada siswa 

sebagai evaluasi untuk memperoleh data hasil belajar siswa. 

4.1.1 Implementasi Model Pembelajaran Jigsaw berbantuan Media Video 

pada Kelas Eksperimen 

4.1.1.1 Pertemuan Pertama 

          Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 5 April 2017 dengan 

menerapkan model pembelajaran jigsaw dengan berbantuan media video pada 

kelas eksperimen yakni siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02. Peneliti datang di 

sekolah pada pukul 06.15 untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

untuk mengimplementasikan model pembelajaran jigsaw berbantuan media video, 

persiapan tersebut antara lain mengecek peralatan seperti LCD, Laptop, layar 

background, dan ruangan yang nantinya akan digunakan untuk mengajar. Selain 

itu, penulis juga menyiapkan lembar observasi yang nantinya akan digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa aktivitas siswa dan guru selama kegiatan 

pembelajaran melalui model pembelajaran jigsaw dengan bantuan video 

berlangsung. Waktu menunjukkan pukul 06.50 artinya sudah saatnya siswa kelas 

4 SDN Kumpulrejo 02 untuk melaksanakan apel pagi di depan ruangan kelas. 



37 

 

Dengan didampingi guru kelas, peneliti mengikuti apel pagi yang dipimpin oleh 

ketua kelas. Kegiatan apel pagi dimaksudkan untuk melihat kesiapan siswa dalam 

hal kerapian seragam dan rambut, setelah guru selesai memeriksa kesiapan dari 

siswa, dengan tertib siswa bersalaman dengan guru dan peneliti yang berada pada 

depan pintu masuk ruang kelas dan kemudian masuk ruang kelas. Sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai, guru kelas memberikan salam terlebih dahulu 

kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin do’a pagi bersama. Setelah itu, 

guru kelas memperkenalkan peneliti kepada para siswa agar siswa tidak bertanya-

tanya dalam hati mereka terkait dengan kedatangan peneliti di kelas tersebut.  

Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

memperkenalkan diri kepada siswa dan untuk apa peneliti hadir pada proses 

belajar mereka. Setelah tahap perkenalan selesai, peneliti mengambil posisi 

tempat duduk yang telah peneliti siapkan sebelumnya yakni terletak di urutan 

tempat duduk paling belakang atau lebih tepatnya di depan mading kelas. 

          Memasuki kegiatan pembelajaran, guru membuka kegiatan pembelajaran 

dengan melakukan absensi terhadap kehadiran siswa. Pada pertemuan pertama ini, 

semua siswa hadir dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan 

apersepsi pada siswa untuk membangunkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Guru 

menyajikan video tentang gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda dan 

menjelaskan isi video untuk kemudian digunakan sebagai bahan tanya jawab 

bersama siswa.  

         Setelah kegiatan apersepsi dilaksanakan, guru memberitahukan kepada 

siswa bahwa pada pembelajaran kali ini model pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar adalah model pembelajaran kooperatif jigsaw. Selain itu 

guru juga memberi penjelasan terkait dengan prosedur pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw yang nantinya penyampaian materi pelajarannya 

akan dibantu dengan menampilkan video melalui LCD. Setelah itu,  guru mulai 

mengarahkan siswa untuk  membentuk kelompok (asal) yang beranggotakan 5 

orang. Adapun dalam kelas eksperimen ini dapat dibentuk menjadi 6 kelompok 

dan setiap beranggotakan 5 orang karena jumlah siswa 30. Setelah kelompok asal 

terbentuk. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok dengan materi yang 
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berbeda untuk didiskusikan bersama rekan dalam satu kelompok. Selesai 

berdiskusi dengan kelompok asal, masing-masing anggota mengambil undian 

tugas kepada guru secara individu. Berkelompok dengan teman yang 

mendapatkan tugas yang sama dan membentuk kelompok baru sebagai kelompok 

ahli dan mengerjakan tugas sesuai undian. Siswa kembali ke kelompok asal untuk 

menjelaskan materi yang dibahas sebelumnya pada kelompok ahli masing-masing 

bergantian. Mempresentasikan depan kelas. Pertemuan pertama berakhir karena 

telah memasuki jam istirahat dan pertemuan kedua akan dilanjutkan setelah jam 

istirahat habis. Dijelaskan bahwa pertemuan pertama ini dimulai pukul 07.00 dan 

berakhir pada pukul 09.30. 

4.1.1.2 Pertemuan Kedua 

         Pertemuan kembali dimulai pada pukul 10.00 WIB. Pada pertemuan kedua 

dalam penelitian ini, guru kembali meminta siswa untuk berkelompok dengan 

kelompok asal. Kemudian guru kelas mengingatkan kembali materi pelajaran 

yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, guru juga memberikan 

kesempatan kepada siswa jika masih ada materi yang kurang jelas pada pertemuan 

sebelumnya.  

         Memasuki kegiatan inti kegiatan pembelajaran, guru menampilkan video 

tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Guru juga menjelaskan isi video 

dan melakukan tanya jawab kepada siswa. Tiap kelompok diberi lembar LKS 

dengan materi yang berbeda pada masing-masing kelompok ahli. Setiap kelompok 

langsung melakukan diskusi setelah menerima LKS dari guru. Siswa 

mempraktikkan berbagai macam cara gaya untuk membuktikan gaya dapat 

merubah bentuk benda. Sama seperti pertemuan sebelumnya, selesai berdiskusi 

dengan kelompok ahli, setiap anggota mengambil undian tugas pada guru dan 

langsung berkelompok dengan teman yang mendapatkan tugas yang sama. 

Mereka pun kembali ke kelompok asal setelah menyelesaikan diskusi dengan 

kelompok ahli dan segera menyampaikan materi hasil diskusi dengan kelompok 

ahli. Menyampaikan hasil diskusi kelompok asal secara bergantian di depan kelas. 

        Melakukan tanya jawab kembali tentang apa saja materi yang telah dipelajari 

dan memberikan kesempatan siswa bertanya jika ada materi yang kurang jelas. 
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4.1.1.3 Pertemuan Ketiga 

         Pada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir siswa diminta kembali 

duduk di bangkunya masing-masing bukan secara berkelompok seperti pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan ketiga guru hanya 

merefleksi atau mengingatkan kembali mengenai materi-materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua dan menjelaskan 

kembali jika masih ada siswa yang belum paham beberapa materi yang telah 

dijelaskan sampai seluruh siswa benar-benar paham. Karena seluruh siswa di 

anggap sudah paham dan jelas materi yang telah diajarkan, guru membagikan soal 

postest kepada setiap siswa untuk di kerjakan secara individu. Guru memberikan 

waktu selama 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sambil menunggu siswa 

mengerjakan, sesekali guru berkeliling mengawasi proses siswa mengerjakan soal. 

Setelah waktu habis dan seluruh siswa selesai mengerjakan, perwakilan tiap baris 

diminta mengumpulkan jawaban teman satu barisnya untuk kemudian di 

kumpulkan kepada guru. 

            Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari itu, guru terlebih dahulu 

memberikan penguatan tentang materi gaya dan melatih pemahaman siswa 

dengan cara mengajak siswa bersama-sama menarik kesimpulan materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Sebelum siswa 

pulang ke rumah masing-masing guru dan siswa berdoa bersama dan guru 

mengucapkan salam kepada siswa. 

          Selama pelaksanaan implementasi model pembelajaran jigsaw yang dibantu 

dengan media video pada siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 sebagai kelas 

eksperimen dalam tiga kali pertemuan, peneliti yang bertindak sebagai pengamat 

atau observer selalu menggunakan lembar observasi untuk mencatat dan 

mengamati aktivitas siswa dan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Adapun hasil pengamatan selama tiga kali pertemuan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen  

Aspek Pengamatan 

Skor 

Pertemuan 

1 2 3 

Siswa menyimak petunjuk dari materi yang disampaikan oleh guru 3 4 4 

Siswa membentuk kelompok kecil (kelompok asal) 4 4 4 

Setiap siswa mendapatkan LKS/materi sama berkumpul menjadi 

kelompok ahli 

4 4 4 

Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan 

dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut 

3 3 3 

Kelompok ahli kembali ke kelompok masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya 

4 4 4 

Setiap kelompok menyusun laporan secara tertulis  3 3 4 

Setiap kelompok menyampaikan/mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

4 4 4 

Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran 4 4 4 

Jumlah 29 30 31 

Rata-rata 30 

Kategori Sangat Baik  

 

Keterangan 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori kurang. 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori cukup. 

3. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori baik. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori sangat baik. 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor Nilai 

1. Sangat Baik 25 – 32 

2. Baik 17 – 24 

3. Cukup   9 – 16 

4. Kurang Baik ≤ 8 

 

        Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

pertemuan pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan adanya peningkatan jumlah 

skor pada setiap pertemuannya. Pada pertemuan pertama siswa masih merasa 

canggung karena tidak terbiasa mengikuti pelajaran menggunakan laptop maupun 

LCD sebagai alat bantu dalam mengajar. Selain itu, masih ada siswa yang belum 

fokus terhadap materi pelajaran pada saat berada dalam kelompok dan hanya 
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berjalan-jalan saja. Pada pertemuan kedua, aktivitas siswa mulai meningkat dari 

pertemuan sebelumnya skor siswa 29 dan pada pertemuan kedua menjadi 30 dan 

pertemuan ketiga guru memperoleh skor 31. Adapun skor rata-rata aktivitas siswa 

dari 3 pertemuan yakni 30 dan masuk dalam kategori sangat baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa siswa sudah mulai menikmati jalannya 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw berbantuan media 

video. 

        Berdasarkan data hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa pada kegiatan pembelajaran dengan mengimplementasikan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media video mengalami peningkatan. 

Selanjutnya, observer juga mengamati aktivitas guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Adapun hasil observasi dalam setiap pertemuan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Kelas Eksperimen  

Aspek Pengamatan 

Skor 

Pertemuan 

1 2 3 

Guru memeriksa kesiapan ruang dan media pembelajaran (LCD,Laptop) 3 3 4 

Guru memeriksa kesiapan siswa 3 3 4 

Guru menyampaikan apersepsi atau motivasi kepada siswa 2 3 3 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 2 2 3 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (kelompok asal) 4 4 4 

Guru membagikan LKS/materi yang berbeda kepada setiap kelompok 

asal  

4 4 4 

Guru meminta siswa untuk berdiskusi ke kelompok yang mendapat LKS 

materi sama (kelompok ahli) 

3 3 3 

Guru membimbing jalannya diskusi kelompok 3 4 4 

Guru meminta kepada siswa untuk kembali ke kelompok asal dan 

menyampaikan kepada anggota kelompok asal 

3 3 3 

Guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja 4 4 4 

Guru memberikan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami 

3 3 3 

Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa 2 3 3 

Guru menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 3 3 3 

Guru memberikan soal evaluasi 2 3 4 

Jumlah 41 45 49 

Rata-rata 45 

Kategori Sangat Baik  
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Keterangan 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori kurang. 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori cukup. 

3. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori baik. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori sangat baik. 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor Nilai 

1. Sangat Baik 43 – 56 

2. Baik 29 – 42 

3. Cukup  15 – 28 

4. Kurang Baik ≤ 14 

 

         Berdasarkan sajian data berupa hasil pengamatan aktivitas guru di atas, 

penulis dapat mengatakan bahwa aktivitas guru dalam setiap pertemuannya 

semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari keterperolehan skor guru dari 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Pada pertemuan pertama, guru masih 

terlalu fokus dalam menyiapkan media pembelajaran seperti laptop dan LCD. 

Dampaknya, dalam menyampaikan apersepsi dan motivasi guru terkesan nampak 

terburu-buru. Adapun skor yang diperoleh guru dalam pertemuan pertama ini 

yakni 41 dan masuk dalam kategori sangat baik. Pada pertemuan kedua, aktivitas 

guru sudah lebih baik jika dibandigkan dengan aktivitas pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kedua ini guru terlihat cekatan dalam menyiapkan 

media pembelajaran seperti LCD dan laptop. Bahkan guru sudah terlihat fasih 

dalam mengoperasikan laptop untuk menampilkan video. Pada pertemuan kedua 

ini, skor yang didapat guru lebih meningkat jika dibandingkan dengan pertemuan 

pertama. Skor aktivitas guru pada pertemuan kedua ini yakni 45 dan masuk dalam 

kriteria sangat baik. Pertemuan terakhir, yakni pertemuan ketiga guru semakin 

mantap dalam mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif jigsaw 

dengan berbantuan media video dan gambar. Hasilnya, skor aktivitas yang 

diperoleh guru pada pertemuan ketiga ialah 49 dan masuk dalam kriteria sangat 

baik.  
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4.1.2 Implementasi Model Pembelajaran Jigsaw berbantuan Media 

Gambar pada Kelas Kontrol 

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

          Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 6 April 2017 dengan 

menerapkan model pembelajaran jigsaw dengan berbantuan media gambar pada 

kelas kontrol yakni siswa kelas 4 SDN Randuacir 01. Pada dasarnya, kegiatan 

peneliti di kedua SD hampir sama, yaitu datang ke sekolah dan mempersiapkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Jika di kelas eksperimen 

peneliti harus membawa laptop dan LCD, di kelas kontrol ini peneliti hanya 

membawa gambar poster yang berhubungan dengan materi pelajaran. Peneliti 

datang di sekolah pada pukul 06.30 untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan model pembelajaran jigsaw berbantuan 

media gambar, persiapan tersebut antara lain mengecek peralatan seperti gambar 

poster, dan ruangan yang nantinya akan digunakan untuk mengajar. Selain itu, 

penulis juga menyiapkan lembar observasi yang nantinya akan digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa aktivitas siswa dan guru selama kegiatan 

pembelajaran melalui model pembelajaran jigsaw dengan bantuan gambar 

berlangsung. Waktu menunjukkan pukul 07.00 artinya sudah saatnya siswa kelas 

4 SDN Randuacir 01 untuk melaksanakan apel pagi di depan ruangan kelas. 

Dengan didampingi guru kelas, peneliti mengikuti apel pagi yang dipimpin oleh 

ketua kelas. Kegiatan apel pagi dimaksudkan untuk melihat kesiapan siswa dalam 

hal kerapian seragam dan rambut, setelah guru selesai memeriksa kesiapan dari 

siswa, dengan tertib siswa bersalaman dengan guru dan peneliti yang berada pada 

depan pintu masuk ruang kelas dan kemudian masuk ruang kelas. Sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai, guru kelas memberikan salam terlebih dahulu 

kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin do’a pagi bersama. Setelah itu, 

guru kelas memperkenalkan peneliti kepada para siswa agar siswa tidak bertanya-

tanya dalam hati mereka terkait dengan kedatangan peneliti di kelas tersebut.  

Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

memperkenalkan diri kepada siswa dan untuk apa peneliti hadir pada proses 

belajar mereka. Setelah tahap perkenalan selesai, peneliti mengambil posisi 
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tempat duduk yang telah peneliti siapkan sebelumnya yakni terletak di urutan 

tempat duduk paling belakang atau lebih tepatnya di depan mading kelas. 

          Memasuki kegiatan pembelajaran, guru membuka kegiatan pembelajaran 

dengan melakukan absensi terhadap kehadiran siswa. Pada pertemuan pertama ini, 

semua siswa hadir dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan 

apersepsi pada siswa untuk membangunkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Guru 

menunjukkan gambar tentang gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda dan 

menjelaskan isi gambar untuk kemudian digunakan sebagai bahan tanya jawab 

bersama siswa.  

         Setelah kegiatan apersepsi dilaksanakan, guru memberitahukan kepada 

siswa bahwa pada pembelajaran kali ini model pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar adalah model pembelajaran kooperatif jigsaw. Selain itu 

guru juga memberi penjelasan terkait dengan prosedur pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw yang nantinya penyampaian materi pelajarannya 

akan dibantu dengan menampilkan gambar di depan kelas. Setelah itu, guru mulai 

mengarahkan siswa untuk  membentuk kelompok (asal) yang beranggotakan 5 

orang. Adapun dalam kelas eksperimen ini dapat dibentuk menjadi 6 kelompok 

dan setiap beranggotakan 5 orang karena jumlah siswa 30. Setelah kelompok asal 

terbentuk. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok dengan materi yang 

berbeda untuk didiskusikan bersama rekan dalam satu kelompok. Selesai 

berdiskusi dengan kelompok asal, masing-masing anggota mengambil undian 

tugas kepada guru secara individu. Berkelompok dengan teman yang 

mendapatkan tugas yang sama dan membentuk kelompok baru sebagai kelompok 

ahli dan mengerjakan tugas sesuai undian. Siswa kembali ke kelompok asal untuk 

menjelaskan materi yang dibahas sebelumnya pada kelompok ahli masing-masing 

bergantian. Mempresentasikan depan kelas. Pertemuan pertama berakhir karena 

telah memasuki jam istirahat dan pertemuan kedua akan dilanjutkan setelah jam 

istirahat habis. Dijelaskan bahwa pertemuan pertama ini dimulai pukul 07.00 dan 

berakhir pada pukul 09.30. 
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4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

         Pertemuan kembali dimulai pada pukul 10.00 WIB. Pada pertemuan kedua 

dalam penelitian ini, guru kembali meminta siswa untuk berkelompok dengan 

kelompok asal. Kemudian guru kelas mengingatkan kembali materi pelajaran 

yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, guru juga memberikan 

kesempatan kepada siswa jika masih ada materi yang kurang jelas pada pertemuan 

sebelumnya.  

         Memasuki kegiatan inti kegiatan pembelajaran, guru menampilkan video 

tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Guru juga menjelaskan isi video 

dan melakukan tanya jawab kepada siswa. Tiap kelompok diberi lembar LKS 

dengan materi yang berbeda pada masing-masing kelompok ahli. Setiap kelompok 

langsung melakukan diskusi setelah menerima LKS dari guru. Siswa 

mempraktikkan berbagai macam cara gaya untuk membuktikan gaya dapat 

merubah bentuk benda. Sama seperti pertemuan sebelumnya, selesai berdiskusi 

dengan kelompok ahli, setiap anggota mengambil undian tugas pada guru dan 

langsung berkelompok dengan teman yang mendapatkan tugas yang sama. 

Mereka pun kembali ke kelompok asal setelah menyelesaikan diskusi dengan 

kelompok ahli dan segera menyampaikan materi hasil diskusi dengan kelompok 

ahli. Menyampaikan hasil diskusi kelompok asal secara bergantian di depan kelas. 

        Melakukan tanya jawab kembali tentang apa saja materi yang telah dipelajari 

dan memberikan kesempatan siswa bertanya jika ada materi yang kurang jelas. 

4.1.2.3 Pertemuan Ketiga 

         Pada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir siswa diminta kembali 

duduk di bangkunya masing-masing bukan secara berkelompok seperti pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan ketiga guru hanya 

merefleksi atau mengingatkan kembali mengenai materi-materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua dan menjelaskan 

kembali jika masih ada siswa yang belum paham beberapa materi yang telah 

dijelaskan sampai seluruh siswa benar-benar paham. Karena seluruh siswa di 

anggap sudah paham dan jelas materi yang telah diajarkan, guru membagikan soal 

postest kepada setiap siswa untuk di kerjakan secara individu. Guru memberikan 
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waktu selama 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sambil menunggu siswa 

mengerjakan, sesekali guru berkeliling mengawasi proses siswa mengerjakan soal. 

Setelah waktu habis dan seluruh siswa selesai mengerjakan, perwakilan tiap baris 

diminta mengumpulkan jawaban teman satu barisnya untuk kemudian di 

kumpulkan kepada guru. 

            Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari itu, guru terlebih dahulu 

memberikan penguatan tentang materi gaya dan melatih pemahaman siswa 

dengan cara mengajak siswa bersama-sama menarik kesimpulan materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Sebelum siswa 

pulang ke rumah masing-masing guru dan siswa berdoa bersama dan guru 

mengucapkan salam kepada siswa. 

          Selama pelaksanaan implementasi model pembelajaran jigsaw yang dibantu 

dengan media video pada siswa kelas 4 SDN Randuacir 01 sebagai kelas kontrol 

dalam tiga kali pertemuan, peneliti yang bertindak sebagai pengamat atau 

observer selalu menggunakan lembar observasi untuk mencatat dan mengamati 

aktivitas siswa dan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun hasil 

pengamatan selama tiga kali pertemuan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Kontrol  

Aspek Pengamatan 

Skor 

Pertemuan 

1 2 3 

Siswa menyimak petunjuk dari materi yang disampaikan oleh guru 2 3 3 

Siswa membentuk kelompok kecil (kelompok asal) 3 3 4 

Setiap siswa mendapatkan LKS/materi sama berkumpul menjadi 

kelompok ahli 

4 4 4 

Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai topik tersebut 

2 3 3 

Kelompok ahli kembali ke kelompok masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya 

3 3 4 

Setiap kelompok menyusun laporan secara tertulis  3 3 3 

Setiap kelompok menyampaikan/mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

4 4 4 

Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran 3 4 4 

Jumlah 24 27 29 

Rata-rata 27 

Kategori  Sangat Baik 
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Keterangan 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori kurang. 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori cukup. 

3. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori baik. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan siswa dalam kategori sangat baik. 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor Nilai 

1. Sangat Baik 25 – 32 

2. Baik 17 – 24 

3. Cukup   9 – 16 

4. Kurang Baik ≤ 8 

 

        Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

pertemuan pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan adanya peningkatan jumlah 

skor pada setiap pertemuannya. Pada pertemuan pertama siswa masih terlihat asik 

sendiri pada saat jam pelajaran berlangsung dan tidak menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga guru harus menegur anak yang didiknya yang 

kurang memperhatikan. Selain itu, masih ada siswa yang belum fokus terhadap 

materi pelajaran pada saat berada dalam kelompok dan hanya berjalan-jalan saja. 

Pada pertemuan kedua, aktivitas siswa mulai meningkat dari pertemuan 

sebelumnya skor siswa 24 dan pada pertemuan kedua menjadi 27 dan pertemuan 

ketiga siswa sudah mulai menikmati jalannya pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran jigsaw berbantuan media gambar dan memperoleh skor 29. 

Dari skor tiga pertemuan yang diperoleh siswa tersebut, diperoleh skor rata-rata 

27 yang berarti aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif jigsaw dalam 

kategori sangat baik. 

        Berdasarkan data hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa pada kegiatan pembelajaran dengan mengimplementasikan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media gambar mengalami 

peningkatan. Selanjutnya, observer juga mengamati aktivitas guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Adapun hasil observasi dalam setiap pertemuan sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Kelas Kontrol  

Aspek Pengamatan 

Skor 

Pertemuan 

1 2 3 

Guru memeriksa kesiapan ruang dan media pembelajaran (LCD,Laptop) 3 3 3 

Guru memeriksa kesiapan siswa 4 4 4 

Guru menyampaikan apersepsi atau motivasi kepada siswa 2 3 3 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 2 2 3 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (kelompok asal) 4 4 4 

Guru membagikan LKS/materi yang berbeda kepada setiap kelompok 

asal  

4 4 4 

Guru meminta siswa untuk berdiskusi ke kelompok yang mendapat LKS 

materi sama (kelompok ahli) 

3 3 4 

Guru membimbing jalannya diskusi kelompok 3 3 3 

Guru meminta kepada siswa untuk kembali ke kelompok asal dan 

menyampaikan kepada anggota kelompok asal 

3 3 3 

Guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja 3 4 4 

Guru memberikan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami 

3 3 3 

Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa 2 3 3 

Guru menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 2 2 3 

Guru memberikan soal evaluasi 3 3 3 

Jumlah 41 44 47 

Rata-rata 44 

Kategori  Sangat Baik 

Keterangan 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori kurang. 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori cukup. 

3. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori baik. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan guru dalam kategori sangat baik. 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor Nilai 

1. Sangat Baik 43 – 56 

2. Baik 29 – 42 

3. Cukup  15 – 28 

4. Kurang Baik ≤ 14 

 

         Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga menunjukkan adanya peningkatan jumlah 
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skor pada setiap pertemuannya. Pada pertemuan pertama guru masih terlihat 

canggung dalam menggunakan media sebagai alat bantu pembelajaran. Sebab, 

guru tidak terbiasa dalam menggunakan media pembelajaran. Selain itu, guru 

dalam mengatur waktu masih kurang. Terlihat pada saat memberikan refleksi dan 

menyusun rangkuman terkesan masih terburu-buru. Pada pertemuan pertama ini 

skor yang didapat guru 41 dan masuk dalam kriteria sangat baik. Pada pertemuan 

kedua, aktivitas guru mulai menunjukkan adanya kemajuan. Guru sudah dapat 

menggunakan waktu yang ada. Adapun skor yang didapat guru pada pertemuan 

kedua yakitu 44 dan masuk dalam kategori sangat baik. Pada pertemuan ketiga, 

aktivitas guru semakin meyakinkan karena kekurangan-kekurangan yang ada pada 

pertemuan sebelumnya sudah tidak terlihat lagi. Skor yang didapat guru dalam 

pembelajaran pertemuan ketiga yakni 47 dan masuk dalam kriteria sangat baik. 

Kesimpulannya, dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga, rata-rata skor yang 

diperoleh guru adalah 44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

guru dalam pembelajaran masuk dalam kriteria sangat baik. 

4.2 Data Hasil Penelitian 

          Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif 

dan normalitas serta analisis uji t. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

SPSS window’s version 24 yang meliputi nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-

rata serta standar deviasi serta untuk menguji data penelitian yang dilakukan 

memiliki distribusi yang normal atau tidak, uji homogenitas, dan uji t pada data hasil 

belajar pada kelas eksperimen dan kontrol. 

4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen 

          Dalam melakukan analisis deskriptif penulis menggunakan bantuan 

software Microsoft Excel untuk menampilkan diagram. Sebelum analisis 

deskriptif dilakukan terlebih dahulu distribusi frekuensi pretest kelas eksperimen 

dan kontrol. Perlu dijelaskan bahwa nilai pretest diperoleh sebelum pembelajaran 

kooperatif jigsaw berbantuan media video dan gambar diterapkan pada siswa 

kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01. Berikut disajikan tabel 

distribusi frekuensi nilai pretest kelas eksperimen terlebih dahulu dan untuk kelas 

kontrol akan disajikan pada subsub bab selanjutnya. Adapun langkah-langkah 
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untuk menentukan kategori dan interval kelas digunakan rumus seperti dibawah 

ini: 

1. Menghitung jumlah klas Interval 

K = 1 + 3,3 x log .n 

K = 1 + 3,3 x log 30 

K = 1 + 3,3 x 1,477 

K = 5,87 = 6 

 
2. Menghitung rentang data = Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

                                                     = 90 – 55 = 35 
 
 

3. Menghitung panjang klas   

 

 

 

Jadi Intervalnya = 6 

        Hasil distribusi frekuensi pretest kelas eksperimen dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen  

No. 

Klas 
Klas Interval Frekuensi Presentase 

1. 55-60 4 13% 

2. 61-66 5 17% 

3. 67-72 7 23% 

4. 73-78 5 17% 

5. 79-84 4 13% 

6. 85-90 5 17% 

  Jumlah 30 100% 

  Rata-Rata 72,5   

  Nilai tertinggi 90   

  Nilai Terendah 55   

 

           Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada kelas eksperimen siswa yang 

mendapat nilai 55 sampai dengan 60 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 

14%. Siswa yang mendapat nilai 61 sampai dengan 66 sebanyak 5 orang dengan 
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presentase sebesar 17%. Siswa yang mendapat nilai 67 sampai dengan 72 

sebanyak 7 orang dengan presentase sebesar 24%. Siswa yang mendapat nilai 73 

sampai dengan 78 sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 17%. Siswa yang 

mendapat nilai 79 sampai dengan 84 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 

14%. Interval terakhir, siswa yang mendapat nilai 85 sampai dengan 90 sebanyak 

4 anak dengan presentase sebesar 14%. Kemudian, hasil analisis deskriptif pretest 

kelas eksperimen akan ditampilkan dalam bentuk visual diagram batang yang 

dibantu dengan Software Microsoft Excel seperti gambar 4.2 di bawah ini: 

Gambar 4.2 

Grafik Distribusi Frekuensi Pretest Kelas Eksperimen  

 

 

         Pada gambar 4.2 dapat dibaca bahwa siswa yang mendapat nilai 55 sampai 

dengan 60 sebanyak 4 orang, siswa yang mendapat nilai 61 sampai dengan 66 

sebanyak 5 orang, siswa yang mendapat nilai 67 sampai dengan 72 sebanyak 7 

orang, siswa yang mendapat nilai 73 sampai dengan 78 sebanyak 5 orang, siswa 

yang mendapat nilai 79 sampai dengan 84 sebanyak 4 orang. Kemudian, interval 

terakhir, siswa yang mendapat nilai 85 sampai dengan 90 sebanyak 90 orang. 

4.2.2 Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pretest Kelas Kontrol          

        Tabel distribusi frekuensi nilai hasil belajar pretest kelas kontrol yang 

disusun dengan langkah-langkah untuk menentukan kategori dan interval kelas 

digunakan rumus seperti dibawah ini: 



52 

 

1. Menghitung jumlah klas Interval 

K = 1 + 3,3 x log .n 

K = 1 + 3,3 x log 30 

K = 1 + 3,3 x 1,477 

K = 5,87 = 6 

2. Menghitung rentang data = Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

                                                     = 95 – 45 = 50 
 

3. Menghitung panjang klas   

 

 

Jadi Intervalnya = 8 

Hasil distribusi frekuensi pretest  kelas kontrol dilihat pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 

Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest Kelas Kontrol  

No. 

Klas 
Klas Interval Frekuensi Presentase 

1. 45-52 1 3% 

2. 53-60 6 20% 

3. 61-68 3 10% 

4. 69-76 13 43% 

5. 77-84 2 7% 

6. 85-92 4 13% 

  ≥ 93 1 3% 

  Jumlah 30 100% 

  Rata-Rata 71   

  Nilai tertinggi 95   

  Nilai Terendah 45   

           

           Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada kelas kontrol siswa yang 

mendapat nilai 45 sampai dengan 52 sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 

3%. Siswa yang mendapat nilai 53 sampai dengan 60 sebanyak 6 orang dengan 

presentase sebesar 20%. Siswa yang mendapat nilai 61 sampai dengan 68 
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sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 10%. Siswa yang mendapat nilai 69 

sampai dengan 76 sebanyak 13 orang dengan presentase sebesar 43%. Siswa yang 

mendapat nilai 77 sampai dengan 84 sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar 

7%. Interval terakhir, siswa yang mendapat nilai 85 sampai dengan 92 sebanyak 4 

anak dengan presentase sebesar 13%. Adapun siswa yang memperoleh nilai lebih 

dari sama dengan 93 sebanyak 1 siswa dengan presentase sebesar 3%. Hasil 

analisis deskriptif pretest siswa kelas 4 SDN Randuacir 01 sebagai kelas 

eksperimen akan ditampilkan dalam bentuk visual diagram batang yang dibantu 

dengan Software Microsoft Excel seperti gambar 4.3 dibawah ini: 

Gambar 4.3 

Grafik Distribusi Frekuensi Pretest Kelas Kontrol 

 

 

         Berdasarkan diagram batang di atas dapat diketahui bahwa pada kelas 

kontrol siswa yang mendapat nilai 45 sampai dengan 52 sebanyak 1 orang, siswa 

yang mendapat nilai 53 sampai dengan 60 sebanyak 6 orang, siswa yang 

mendapat nilai 61 sampai dengan 68 sebanyak 3 orang, siswa yang mendapat nilai 

69 sampai dengan 76 sebanyak 13 orang, siswa yang mendapat nilai 77 sampai 

dengan 84 sebanyak 2 orang. Interval terakhir, siswa yang mendapat nilai 85 

sampai dengan 92 sebanyak 4 orang. Adapun siswa yang mendapat nilai lebih dari 

sama dengan 93 yakni sebanyak 1 orang. 
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4.2.3 Analisis Deskriptif Nilai Postest Kelas Eksperimen 

          Dalam melakukan analisis deskriptif penulis menggunakan bantuan 

software Microsoft Excel untuk menampilkan diagram. Sebelum analisis 

deskriptif dilakukan terlebih dahulu distribusi frekuensi postest kelas eksperimen 

dan kontrol. Perlu dijelaskan bahwa nilai postest diperoleh setelah pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif jigsaw berbantuan media video dan 

gambar diterapkan pada siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 

01. Berikut disajikan tabel distribusi frekuensi nilai postest kelas eksperimen 

terlebih dahulu dan untuk kelas kontrol akan disajikan pada sub sub bab 

selanjutnya. Adapun langkah-langkah untuk menentukan kategori dan interval 

kelas digunakan rumus seperti dibawah ini: 

1. Menghitung jumlah klas Interval 

K = 1 + 3,3 x log .n 
K = 1 + 3,3 x log 30 
K = 1 + 3,3 x 1,477 
K = 5,87 = 6 

2. Menghitung rentang data = Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

                                                     = 95 – 65 = 30 
 

3. Menghitung panjang klas   

 

 

Jadi Intervalnya = 5 

        Hasil distribusi frekuensi postest  kelas eksperimen dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

Tabel Distribusi Frekuensi Postest Kelas Eksperimen 

No. 

Klas 
Klas Interval Frekuensi Presentase 

1. 65-69 2 7% 

2. 70-74 4 13% 

3. 75-79 3 10% 

4. 80-84 7 23% 

5. 85-89 7 23% 

6. 90-94 3 10% 

 
≥ 95 4 13% 

 
Jumlah 30 100% 

 
Rata-Rata 81,33 

 

 
Nilai tertinggi 95 

 

 
Nilai Terendah 65 

 
 

           Dari data di atas setelah adanya treatment atau tindakan yaitu guru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media video pada 

kelas eksperimen. Adapun siswa yang mendapat nilai 65 sampai dengan 69 

sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar 7%. Siswa yang mendapat nilai 70 

sampai dengan 74 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 13%. Siswa yang 

mendapat nilai 75 sampai dengan 79 sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 

10%. Siswa yang mendapat nilai 85 sampai dengan 84 sebanyak 7 orang dengan 

presentase sebesar 23%. Siswa yang mendapat nilai 90 sampai dengan 94 

sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 10%. Kemudian, siswa yang 

mendapat nilai lebih dari sama dengan 95 yakni sebanyak 4 orang dengan 

presentase sebesar 13%. Hasil analisis deskriptif nilai postest kelas eksperimen 

dapat dilihat pada grafik 4.4 berikut ini. 
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Gambar 4.4 

Grafik Distribusi Frekuensi Postest Kelas Eksperimen 

 

          Dari gambar gambar 4.4 dapat dimaknai bahwa siswa yang mendapat nilai 

65 sampai dengan 69 sebanyak 2 orang, siswa yang mendapat nilai 70 sampai 

dengan 74 sebanyak 4 orang, siswa yang mendapat nilai 75 sampai dengan 79 

sebanyak 3 orang, siswa yang mendapat nilai 80 sampai dengan 84 sebanyak 7 

orang, siswa yang mendapat nilai 85 sampai dengan 89 sebanyak 7 orang. Interval 

terakhir, siswa yang mendapat nilai 90 sampai dengan 94 sebanyak 3 orang. 

Adapun siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 95 yaitu sebanyak 4 

orang. 

4.2.4 Analisis Deskriptif Nilai Postest Kelas Kontrol 

        Tabel distribusi frekuensi nilai hasil belajar postest kelas kontrol yang 

disusun dengan langkah-langkah untuk menentukan kategori dan interval kelas 

digunakan rumus seperti dibawah ini: 

1. Menghitung jumlah klas Interval 

K = 1 + 3,3 x log .n 

K = 1 + 3,3 x log 30 

K = 1 + 3,3 x 1,477 

K = 5,87 = 6 
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2. Menghitung rentang data = Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

                                                     = 95 – 50 = 45 
 

3. Menghitung panjang klas   

 

 

Jadi Intervalnya = 7 

Hasil distribusi frekuensi postest  kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.8 

Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Postest Kelas Kontrol 

No. 

Klas 
Klas Interval Frekuensi Presentase 

1. 50-56 1 3% 

2. 57-63 6 20% 

3. 64-70 3 10% 

4. 71-77 13 43% 

5. 78-84 2 7% 

6. 85-91 4 13% 

  ≥ 92 1 3% 

  Jumlah 30 100% 

  Rata-Rata 75,83   

  Nilai tertinggi 95   

  Nilai Terendah 50   

 

          Dari data di atas setelah adanya treatment atau tindakan yaitu guru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media gambar 

pada kelas kontrol. Adapun siswa yang mendapat nilai 50 sampai dengan 56 

sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 3%. Siswa yang mendapat nilai 57 

sampai dengan 63 sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 20%. Siswa yang 

mendapat nilai 64 sampai dengan 70 sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 

10%. Siswa yang mendapat nilai 71 sampai dengan 77 sebanyak 13 orang dengan 

presentase sebesar 43%. Siswa yang mendapat nilai 78 sampai dengan 84 

sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar 7%. Interval terakhir, siswa yang 

mendapat nilai 85 sampai dengan 91 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 
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13%. Adapun siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 92 yaitu 

sebanyak 1 orang dengan presentase 3%. Hasil analisis deskriptif nilai postest 

kelas kontrol dapat dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini: 

Gambar 4.5 

Grafik Distribusi Frekuensi Postest Kelas Kontrol 

 

         Berdasarkan hasil belajar siswa kelas kontrol yang digambarkan dalam 

bentuk diagram batang bahwa siswa yang mendapat nilai 50 sampai dengan 56 

sebanyak 1 orang, siswa yang mendapat nilai 57 sampai dengan 63 sebanyak 6 

orang, siswa yang mendapat nilai 64 sampai dengan 70 sebanyak 3 orang, siswa 

yang mendapat nilai 71 sampai dengan 77 sebanyak 13 orang, siswa yang 

mendapat nilai 78 sampai dengan 84 sebanyak 2 orang. Interval terakhir, siswa 

yang mendapat nilai 85 sampai dengan 91 sebanyak 4 orang. Selain itu, siswa 

yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 92 yaitu sebanyak 1 siswa. 

4.3 Analisis Data Hasil Penelitian 

4.3.1 Analisis Deskriptif  

4.3.1.1 Analisis Deskriptif Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

         Setelah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, dilakukan analisis 

deskriptif. Di bawah ini merangkum data hasil belajar sebelum guru menerapkan 

model pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media video  pada kelas 

eksperimen yaitu SDN Kumpulrejo 02 dan model pembelajaran kooperatif jigsaw 
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berbantuan media gambar pada kelas kontrol yaitu SDN Randuacir 01.  Perlu 

penulis jelaskan bahwa model pembelajaran tersebut diterapkan pada mata 

pelajaran IPA dengan materi Gaya yang telah diklasifikasikan Deskriptif statistik 

dengan ukuran nilai minimum, maksimum, rentang nilai, mean, standar deviasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretes_Kelas_Eksperimen 30 55 90 72,50 8,88140 

Pretest_Kelas_Kontrol 30 45 95 71 10,85961 

Valid N (listwise) 30 
    

 

         Tabel 4.9 menunjukkan variabel kelas eksperimen dengan jumlah data (N) 

sebanyak 30 mempunyai nilai maksimal 90 sedangkan nilai minimal sebesar 55 

dengan rata-rata nilai 72,50 dan standar deviasi 8,88140. Pada variabel kelompok 

kontrol dengan jumlah data (N) sebanyak sama yakni 30 mempunyai nilai 

maksimal 95 sedangkan nilai minimal sebesar 45 dengan rata-rata nilai 71 dan 

standar deviasi 10,85961. Jika melihat keterperolehan nilai maksimal pada di atas, 

kelas kontrol lebih unggul dengan nilai maksimal 95 sedangkan pada kelas 

eksperimen 90. Perlu penulis jelaskan, bahwa pada kelas kontrol terdapat 1 siswa 

yang lebih menonjol kemampuan akademisnya jika dibandingkan dengan rekan-

rekannya. Menurut keterangan dari guru, anak tersebut memang sangat aktif dan 

memiliki daya serap lebih jika dibandingkan dengan teman-temannya.  

4.3.1.2 Analisis Deskriptif Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

          Analisis deskriptif nilai postest nilai hasil belajar kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada dasarnya sama. Setelah disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi, dilakukan analisis deskriptif. Di bawah ini merangkum data hasil 

belajar sebelum guru menerapkan model pembelajaran kooperatif jigsaw 

berbantuan media video  pada kelas eksperimen yaitu SDN Kumpulrejo 02 dan 

model pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media gambar pada kelas 

kontrol yaitu SDN Randuacir 01.  Perlu penulis jelaskan bahwa model 

pembelajaran tersebut diterapkan pada mata pelajaran IPA dengan materi Gaya 
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yang telah diklasifikasikan Deskriptif statistik dengan ukuran nilai minimum, 

maksimum, rentang nilai, mean, standar deviasi. 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Postest_Kelas_Eksperimen 30 65 95 81,33 8,80178 

Postest_Kelas_Kontrol 30 50 95 75,83 10,26236 

Valid N (listwise) 30 
    

 

         Tabel 4.7 menunjukkan variabel kelas eksperimen dengan jumlah data (N) 

sebanyak 30 mempunyai nilai maksimal 95 sedangkan nilai minimal sebesar 65 

dengan rata-rata nilai 81,33dan standar deviasi 8,80178. Pada variabel kelompok 

kontrol dengan jumlah data (N) sebanyak sama yakni 30 mempunyai nilai 

maksimal 95 sedangkan nilai minimal sebesar 50 dengan rata-rata nilai 75,83 dan 

standar deviasi 10,26236. 

4.3.2 Analisis Uji T 

        Dalam analisis ini dilakukan uji normalitas dan homogenitas data yaitu nilai 

post-tes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah dilakukan uji 

normalitas data dilakukan uji t menggunakan nilai post tes kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Untuk mengetahui hasil uji normalitas dan uji-t di sajikan 

pada tabel-tabel di bawah ini. 

4.3.3 Uji Normalitas Data 

         Sebelum dilakukan uji t-test perlu dilakukan analisis uji normalitas data. 

Adapun uji normalitas dilakukan untuk melihat normal atau tidaknya penyebaran 

data dari variabel penelitian. Uji normalitas menggunakan teknik Kolmogrov-

Smirnov Test dengan bantuan software SPSS 24 for window. 

4.3.3.1 Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

          Untuk melihat normal tidaknya penyebaran data pada data nilai pretest 

kelompok eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan uji normalitas data. Di 

bawah ini disajikan tabel hasil uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest_Kelas_Eksperimen .144 30 0.113 .963 30 0.360 

Pretest_Kelas_Kontrol .137 30 0.159 .972 30 0.586 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

        Dari Tabel 4.8 tampak bahwa hasil uji Kolmogrov-Smirnov Z untuk hasil 

postest kelas eksperimen normal dengan nilai Signifikansi sebesar 0.113 dan 

untuk kelas kontrol normal dengan nilai Signifikansi sebesar 0.159. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel pretest pada nilai 

pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol > 0,05 yang berarti sebaran data adalah 

normal. Gambaran visual kenormalan penyebaran data karakteristik dapat dilihat 

pada Gambar 4.6 berikut. 

Gambar 4.6 

Grafik Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
4.3.3.2 Uji Normalitas Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

         Untuk melihat normal tidaknya penyebaran data pada data nilai postest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan uji normalitas data. Di bawah ini 

disajikan tabel hasil uji normalitas nilai postest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Postest_Kelas_Eksperimen .140 30 0.139 .943 30 0.109 

Postest_Kelas_Kontrol .134 30 0.176 .964 30 0.385 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

        Dari Tabel 4.12 tampak bahwa hasil uji Kolmogrov-Smirnov Z untuk hasil 

postest kelas eksperimen normal dengan nilai Signifikansi sebesar 0.139 dan 

untuk kelas kontrol normal dengan nilai Signifikansi sebesar 0.176. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel postest pada nilai 

postest kelas eksperimen dan kelas kontrol > 0,05 yang berarti sebaran data adalah 

normal. Gambaran visual kenormalan penyebaran data karakteristik dapat dilihat 

pada Gambar 4.7 berikut. 

Gambar 4.7 

Grafik Uji Normalitas Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
4.3.4 Uji Homogenitas 

        Setelah melalui tahap uji normalitas, tahap selanjutnya yakni uji homogenitas 

data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesetaraan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan uji homogenitas dengan bantuan 

software SPSS 24 for window. Hasil uji homogenitas nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 

Hasil Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar Pretest  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.154 5 20 0.365 

 

        Dari Tabel 4.13 dapat dilihat nilai signifikan dari nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 0.365 > 0,05. Artinya bahwa nilai pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama dan signifikan. 

Selanjutnya, hasil uji homogenitas nilai postest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar Postest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Postest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.919 5 21 0.037 

 

         Dari Tabel 4.14 dapat dilihat nilai signifikan dari nilai postest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 0.037 > 0,05. Artinya bahwa nilai postest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama dan signifikan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai hasil belajar pretest maupun postest 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama dan 

signifikan. 

4.4 Uji T 

        Untuk menguji signifikasi perbedaan mean antar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol analisis data yang digunakan adalah uji t-test. Uji t-test digunakan untuk 

menguji signifikasi perbedaan mean antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di 

bawah ini disajikan tabel hasil uji t-tes postest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 
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  Tabel 4.15 

Hasil Uji t Soal Post Tes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Nilai Equal 
variances 
assumed 

0,335 0,565 2,228 58 0,030 5,500 2,468 0,559 10,441 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,228 57 0,030 5,500 2,468 0,557 10,443 

 

          Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat hasil F hitung levene test sebesar 0,335 

dengan probabilitas signifikan 0,565 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua populasi memiliki variance sama atau dengan kata lain kedua kelas 

homogen. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi 

equal variance assumed. Dari Tabel 4.12 dapat dilihat nilai t adalah 2,228 dan 

probabilitas signifikan 0,030. 

4.5 Uji Hipotesis 

         Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, setelah diperoleh dari hasil 

thitung maka analisis hipotesisnya adalah: 

1. Ho : Tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara model 

pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media video dan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media gambar terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01. 

2. Ha : Terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara model 

pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media video dan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw berbantuan media gambar terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01. 

        Berdasarkan hasil uji t Independet Samples Test yang mencakup Levene's 

Test for Equality of Variances dan t-test for Equality of Means menunjukkan 

thitung sebesar 2,228 dan df 58 dengan signifikansi 2 tailed sebesar 0,030. 
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Mengacu pada perhitungan uji t diketahui signifikansi 2 tailed sebesar 0,030 

yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,030 < 0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian uji t, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima karena signifikasi lebih kecil dari 0,05 . 

4.6 Pembahasan 

            Pelaksanaan penelitian eksperimen semu ini dilaksanakan di SDN 

Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 dengan subyek penelitian yakni siswa 

kelas 4 di masing-masing SD tersebut. Adapun jumlah siswanya yakni sama, 30 

siswa. Setelah dilakukan penelitian, nilai pretest maupun postest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Uji 

normalitas, homogenitas, dan uji t dilakukan dengan bantuan software SPSS 24 

for window. 

        Hasil observasi siswa yang dilakukan pada kelas eksperimen mendapatkan 

skor rata 30 dari tiga pertemuan yang berarti masuk dalam kategori sangat baik. 

Sedangkan hasil observasi siswa pada kelas kontrol mendapat total skor rata-taya 

27 dari tiga pertemuan yang berarti kriterianya baik. Observasi juga dilakukan 

terhadap guru yang mengajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk guru 

yang mengajar di kelas eksperimen yaitu guru kelas 4 SDN Kumpulrejo 02 

mendapatkan skor rata-rata 45 dari 3 pertemuan yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Selanjutnya, pada guru yang mengajar di kelas kontrol yaitu guru 

kelas 4 SDN Randuacir 01 mendapatkan skor rata-rata 44 dari tiga pertemuan 

yang masuk dalam kategori sangat baik.  

         Hasil analisis deskriptif nilai pretest kelas eksperimen menunjukkan dengan 

jumlah data (N) sebanyak 30 mempunyai nilai maksimal 90 sedangkan nilai 

minimal sebesar 55 dengan rata-rata nilai 72,50 dan standar deviasi 8,88140. 

Diketahui siswa yang mendapat bahwa pada kelas eksperimen siswa yang 

mendapat nilai 55 sampai dengan 60 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 

14%. Siswa yang mendapat nilai 61 sampai dengan 66 sebanyak 5 orang dengan 

presentase sebesar 17%. Siswa yang mendapat nilai 67 sampai dengan 72 

sebanyak 7 orang dengan presentase sebesar 24%. Siswa yang mendapat nilai 73 

sampai dengan 78 sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 17%. Siswa yang 
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mendapat nilai 79 sampai dengan 84 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 

14%. Interval terakhir, siswa yang mendapat nilai 85 sampai dengan 90 sebanyak 

4 anak dengan presentase sebesar 14%.  

          Hasil analisis deskriptif nilai pretest kelas kontrol menunjukkan dengan 

jumlah data (N) sebanyak sama yakni 30 mempunyai nilai maksimal 95 

sedangkan nilai minimal sebesar 45 dengan rata-rata nilai 71 dan standar deviasi 

10,85961. Diketahui siswa yang mendapat nilai 45 sampai dengan 52 sebanyak 1 

orang dengan presentase sebesar 3%. Siswa yang mendapat nilai 53 sampai 

dengan 60 sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 20%. Siswa yang 

mendapat nilai 61 sampai dengan 68 sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 

10%. Siswa yang mendapat nilai 69 sampai dengan 76 sebanyak 13 orang dengan 

presentase sebesar 43%. Siswa yang mendapat nilai 77 sampai dengan 84 

sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar 7%. Interval terakhir, siswa yang 

mendapat nilai 85 sampai dengan 92 sebanyak 4 anak dengan presentase sebesar 

13%. Adapun siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 93 sebanyak 1 

siswa dengan presentase sebesar 3%. 

         Hasil analisis deskriptif nilai postest kelas eksperimen dengan jumlah data 

(N) sebanyak 30 mempunyai nilai maksimal 95 sedangkan nilai minimal sebesar 

65 dengan rata-rata nilai 81,33dan standar deviasi 8,80178. Diketahui bahwa 

siswa yang mendapat nilai 65 sampai dengan 69 sebanyak 2 orang dengan 

presentase sebesar 7%. Siswa yang mendapat nilai 70 sampai dengan 74 sebanyak 

4 orang dengan presentase sebesar 13%. Siswa yang mendapat nilai 75 sampai 

dengan 79 sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 10%. Siswa yang 

mendapat nilai 85 sampai dengan 84 sebanyak 7 orang dengan presentase sebesar 

23%. Siswa yang mendapat nilai 90 sampai dengan 94 sebanyak 3 orang dengan 

presentase sebesar 10%. Kemudian, siswa yang mendapat nilai lebih dari sama 

dengan 95 yakni sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 13%. Kemudian, 

pada variabel kelas kontrol dengan jumlah data (N) sebanyak sama yakni 30 

mempunyai nilai maksimal 95 sedangkan nilai minimal sebesar 50 dengan rata-

rata nilai 75,83 dan standar deviasi 10,26236. Diketahui bahwa pada kelas kontrol 

siswa yang mendapat nilai 50 sampai dengan 56 sebanyak 1 orang dengan 
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presentase sebesar 3%. Siswa yang mendapat nilai 57 sampai dengan 63 sebanyak 

6 orang dengan presentase sebesar 20%. Siswa yang mendapat nilai 64 sampai 

dengan 70 sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 10%. Siswa yang 

mendapat nilai 71 sampai dengan 77 sebanyak 13 orang dengan presentase 

sebesar 43%. Siswa yang mendapat nilai 78 sampai dengan 84 sebanyak 2 orang 

dengan presentase sebesar 7%. Interval terakhir, siswa yang mendapat nilai 85 

sampai dengan 91 sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 13%. 

          Hasil uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen menunjukkan hasil uji 

Kolmogrov-Smirnov Z untuk hasil pretest kelas eksperimen normal yaitu dengan 

probabilitas signifikasi 0.113. Kemudian, untuk hasil pretest kelas kontrol normal 

yaitu dengan probabilitas signifikasi 0.159. Karena signifikasi dari nilai kedua 

kelas lebih besar dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa distribusi hasil 

pengukuran untuk variabel pretest pada nilai pretest kelas eksperimen dan kelas 

kelas kontrol adalah normal.  

        Selanjutnya, hasil uji normalitas pada nilai postest untuk kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang mengacu pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov Z. Untuk hasil 

postest kelas eksperimen normal yaitu dengan probabilitas signifikasi 0.136. 

Kemudian, untuk hasil postest kelas kontrol normal yaitu dengan probabilitas 

signifikasi 0.176. Karena signifikasi dari nilai kedua kelas lebih besar dari 0,05 

maka hal ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel 

postest pada nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kelas kontrol adalah normal. 

         Hasil uji t terlihat hasil F hitung levene test sebesar 0,335 dengan 

probabilitas 0,565 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua populasi 

memiliki variance sama atau dengan kata lain kedua kelas homogen. Dengan 

demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance 

assumed. Dari Tabel 4.12 terlihat bahwa nilai t adalah 2.228 dengan probabilitas 

signifikasi 0,030 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan untuk pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw berbantuan media video dan gambar. 

          Dari Tabel 4.7 setelah dilakukan tindakan pada kelas eksperimen dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media video 
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dalam proses pembelajaran pada materi gaya, pada kelas ini mempunyai rata-rata 

sebesar 81,33 dari 30 siswa. Dari 30 siswa tersebut memiliki nilai tertinggi 

(maximum) 95 dan nilai terendah (minimum) 65. Pada kelas kontrol setelah diberi 

treatment menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan 

media gambar dengan materi gaya, kelas ini mempunyai rata-rata sebesar 75,83 

dari 30 siswa. Dari ke 30 siswa tersebut memiliki nilai tertinggi (maximum) 95 

dan nilai terendah (minimum) 50.  

         Hal ini berarti model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media 

video lebih berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 

Kumpulrejo 02 jika dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw berbantuan media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 

Randuacir 01. Dengan demikian rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya perbedaan rata-rata nilai siswa dari kelas eksperimen yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rata-rata nilai siswa dari kelas kontrol. 

          Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

Kinasih Arius Sandra. 2013. Perbandingan Antara Penggunaan Media Gambar 

dengan Media Video terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA pada 

Siswa Kelas IV SDN Katelan 04 Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil 

penelitian Putri Kinasih Arius Sandra menunjukkan untuk hasil rhitung validitas 

yang menggunakan media gambar yaitu 0.650 dan hasil rhitung validitas yang 

menggunakan media video yaitu 0.846 sedangkan untuk hasil reliabilitas terhadap 

soal memperoleh cronbach’s alpha 0.762 untuk X1 (media gambar) dan 0.842 

untuk X2 (media video).Adapun untuk analisis butir soal terlebih dahulu 

dilakukan uji instrument yang meliputi validitas item dan reabilitas test. Hasil tes 

yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji t.  

Berdasarkan uji analis tersebut diperoleh thitung sebesar 0.885 sedangkan ttabel 

sebesar 0.329. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

hasil belajar IPA antara siswa yang diajar menggunakan media gambar dengan 

media video. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh besarnya rata-rata antara kelas 

yang diajar dengan media gambar dan yang diajar dengan media video. Nilai rata-
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rata kelas yang diajar menggunakan media gambar lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kelas yang diajar dengan menggunakan media video yaitu 2.77. Dengan 

demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil 

belajar dengan sehubungan diterapkannya pembelajaran dengan media gambar 

dan media video pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Katelan 4 Sragen tahun 

ajaran 2012/2013. 


