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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam bab III telah dibahas mengenai lokasi penelitian yang dilaksanakan 

di wilayah SD Gugus Mawar Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dengan 

mengambil sampel siswa kelas 4A dan 4B SD Negeri Plumbon 01 sebagai 

perwakilan dari SD Inti serta siswa kelas 4 SD Plumbon 04 dan kelas 4 SD 

Kebowan 02 sebagai perwakilan dari SD Imbas yang sekaligus dijadikan subjek 

penelitian dari populasi seluruh siswa kelas 4 SD yang ada diwilayah Gugus 

Mawar. Kemudian juga dibahas mengenai pengujian instrumen tes berupa pilihan 

ganda sebagai indikator ketercapaian hasil belajar yang menunjukkan bahwa 

terdapat 22 item soal valid dengan tingkat reliabilitas (cronbach’s alpha) sebesar 

0,832. Selain itu dalam bab III juga dibahas mengenai teknik analisis data yang 

meliputi uji prasyarat dan uji hipotesis, uji prasyarat ini terdiri dari uji normalitas 

dan uji homogenitas yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji t (uji beda rata-

rata). Uji normalitas dengan acuan Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas 

dengan Levene Satistic dengan ketentuan apabila nilai probabilitas/signifikansi 

>0,05 maka dapat dinyatakan data-data tersebut homogen dan berdistribusi 

normal sehingga dapat dilakukan uji t (uji beda rata-rata) sebagai acuan untuk 

menguji hipotesis. 

Setelah hal-hal tersebut dibahas secara terperinci pada bab III, selanjutnya 

pada bab IV ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi hasil penelitian pada implementasi pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture sebagai kelompok eksperimen, hasil penelitian 

pada implementasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make a 

Match sebagai kelompok kontrol, deskripsi komparasi hasil pengukuran, hasil uji 

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

Berikut uraian dari hasil penelitian dan pembahasan. 
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4.1.1 Hasil Penelitian pada Implementasi Pembelajaran dengan Model 

Picture and Picture sebagai Kelompok Eksperimen 

Dalam hasil penelitian ini dipaparkan mengenai proses pembelajaran dan 

tingkat hasil belajar IPA yang dicapai dengan menggunakan perlakuan model 

Picture and Picture pada kelompok eksperimen di SD Negeri Plumbon 01 kelas 

4A (SD Inti) dan SD Negeri Plumbon 04 (SD Imbas). 

4.1.1.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran IPA di Kelas 4A SD Negeri 

Plumbon 01 (SD Inti) 

Penelitian yang dilakukan di kelas 4A SD Negeri Plumbon 01 sebagai 

kelompok eksperimen dari SD Inti dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Hal ini 

dikarenakan alokasi waktu untuk mata pelajaran IPA yaitu 4 x 35 (2x pertemuan). 

Perincian dari proses pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Topik pembelajaran 

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi mengenai 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari, dan Kompetensi Dasar 8.2 Mengetahui berbagai energi 

alternatif dan cara penggunaannya.Sedangkan indikator pencapaian 

kompetensinya adalah menjelaskan pengertian energi alternatif, menyebutkan 

macam-macam sumber energi alternatif, memberikan contoh benda-benda yang 

menggunakan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan 

contoh pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, dan 

menyebutkan kelebihan dan kekurangan energi alternatif. 

b. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada Senin, 20 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 4A yang berjumlah 19 

siswa terdiri dari 9 laki-laki dan 10 perempuan. Proses pembelajaran diawali 

dengan kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, mengkondisikan siswa untuk 

siap dalam pembelajaran, presensi, dan apersepsi. 
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Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti proses pembelajaran 

menggunakan perlakuan model Picture and Picture  yang terdiri dari sintagmatik 

yaitu penyampaian tujuan pembelajaran untuk mencapai KKM, eksplorasi reaksi 

melalui penyampaian materi pengantar mengenai sumber energi alternatif dan 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan 

mengenai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diminta untuk 

mencatat materi yang sudah dijelaskan guru, setelah selesai guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok, guru berdemonstrasi membuat kincir angin dari 

kertas.Setelah selesai guru meminta siswa membuat kincir angin dari kertas dan 

mempraktekkan, siswa bersama guru bertanya jawab bahwa kincir angin tersebut 

dapat berputar disebabkan oleh adanya energi angin. 

Setelah bertanya jawab mengenai berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya, siswa diminta untuk mempelajari kembali materi yang sudah 

disampaikan dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

c. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2015 dengan alokasi waktu 

2 x 35 menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 4Ayang berjumlah 19 siswa 

terdiri dari 9 laki-laki dan 10siswa perempuan. Proses pembelajaran diawali 

dengan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan yaitu 

energi alternatif dan cara penggunaannya. Kemudian dilanjutkan dengan 

sintagmatik dari model pembelajaran Picture and Picture yang belum 

dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya yaitu penyajian gambar kepada siswa. 

Sebelum guru menyajikan gambar, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

yang setiap kelompok dibagikan gambar proses penggunaan energi alternatif 

beserta lembar kerja.  

Siswa mendiskusikan urutan gambar bersama kelompok. Di dalam 

kelompok, masing-masing siswa dapat bertukar pikiran sesuai 

pendapatnya.Setelah selesai setiap kelompok menyajikan gambar yang sudah 

diurutkan bersama kelompok pada tabel yang sudah disediakan.Setelah 

menyajikan gambar siswa menyampaikan hasil diskusi sesuai gambar secara lisan, 

dalam hal tersebut siswa dituntut untuk aktif dan percaya diri. Guru menanamkan 
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materi kembali melalui urutan gambar. Kegiatan selanjutnya adalah guru bersama 

siswa membuat kesimpulan atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses 

pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup berupa refleksi dan pemberian 

soal posttest untuk mengukur hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai sintak telah mencapai 82,76%, sedangkan yang belum dilaksanakan 

sintaknya adalah mencapai 17,24%. Sebenarnya guru telah melaksanakan 

pembelajaran sesuai sintak model pembelajaran Picture and Picture tetapi ada 

langkah-langkah lain yang belum dilaksanakan guru, maka hasil observasi belum 

mencapai 100%.  

4.1.1.2 Tingkat Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Plumbon 01 (SD 

Inti) 

Tingkat hasil belajar ini berisi mengenai pemaparan 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. 

Tabel 11 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen SD 

Negeri Plumbon 01 (SD Inti) 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Pre-Test 19 35.00 85.00 60.5263 15.53622 

Nilai Post-Test 19 25.00 95.00 72.6316 18.66134 

Valid N 

(listwise) 
19 

    

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen (nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan model 

Picture and Picture sebesar 60,53 dengan standar deviasi 15,53622. Sedangkan 

setelah diberikan proses pembelajaran dengan perlakuan model Picture and 

Picture didapatkan nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat menjadi 72,63 dengan 

standar deviasi 18,66134. Hal lain yang tampak adalah nilai tertinggi yang dicapai 
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pada pretest adalah 85 dan nilai terendahnya adalah 35. Sedangkan pada posttest 

nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 25. 

Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest ini sebanyak 19 siswa.  

Karena jumlah data yang disajikan cukup banyak, maka data disusun 

menggunakan tabel distribusi frekuensi agar penyajiannya lebih efisien dan 

komunikatif. Penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan kelas interval 

yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi skor minimal dibagi jumlah 

kelas. Dalam menentukan jumlah kelas, menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 

2013:35) yaitu K= 1 + 3,3 log n. K merupakan jumlah kelas dan n adalah 

banyaknya data/siswa. Dengan rumus tersebut maka diperoleh K =  1+ 3,3 log 19 

= 1+3,3 .1,28= 5,22 atau dibulatkan menjadi 5. Sedangkan interval kelas 

didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas 

yaitu 
95−25

5
=14. Untuk melihat hasil distribusi frekuensi nilai pretest dan posttest 

kelompok eksperimen SD Plumbon 01 (SD Inti) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

SD Negeri Plumbon 01 (SD Inti) 

 

No. 

Kelas 
Kelas Interval 

Nilai Pretest Nilai Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1.  25-39 1 5,26% 1 5,26% 

2. 40-54 6 31,58% 2 10,53% 

3. 55-69 5 26,32% 2 10,53% 

4. 70-84 6 31,58% 7 36,84% 

5. 85-99 1 5,26% 7 36,84% 

Jumlah  19 100% 19 100% 

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pada nilai pretest terdapat 1 

siswa yang mendapatkan nilai antara 25-39 dengan persentase 5,26%, 6 siswa 

yang mendapatkan nilai antara 40-54 dengan persentase 31,58%, 5 siswa 

mendapatkan nilai antara 55-69 dengan persentase 26,32%, 6 siswa mendapatkan 

nilai antara 70-84 dengan persentase 31,58%, dan 1 siswa mendapatkan nilai 

antara 85-99 dengan persentase 5,26%. 
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Sedangkan pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu terdapat 1 

siswa yang mendapatkan nilai antara 25-39 dengan persentase 5,26%. Kemudian 

yang mendapatkan nilai antara 40-54 sebanyak 2 siswa dengan persentase 

10,53%, yang mendapatkan nilai antara 55-69 sebanyak 2 siswa dengan 

persentase 10,53%, yang mendapatkan nilai antara 70-84 sebanyak 7 siswa 

dengan persentase 36,84% dan sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai antara 85-99 

dengan persentase 36,84%. Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi 

nilai pretest dan posttest di atas maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 1 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok 

Eksperimen SD Plumbon 01 (SD Inti) 

 

4.1.1.3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran IPA di Kelas 4 SD Negeri 

Plumbon 04 (SD Imbas) 

Penelitian yang dilakukan di SD Negeri Plumbon 04 sebagai kelompok 

eksperimen dari SD Imbas dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan alokasi waktu 

2x35 menit tiap pertemuannya. Perincian dari proses pembelajaran yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Topik pembelajaran 

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi mengenai 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari, dan Kompetensi Dasar 8.2 Menjelaskan berbagai energi 
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alternatif dan cara penggunaannya.Sedangkan indikator pencapaian 

kompetensinya adalah menjelaskan pengertian energi alternatif, menyebutkan 

macam-macam sumber energi alternatif, memberikan contoh benda-benda yang 

menggunakan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan 

contoh pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, dan 

menyebutkan kelebihan dan kekurangan energi alternatif. 

b. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada Jum’at, 17 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 17 

siswa terdiri dari 10 laki-laki dan 7 perempuan. Proses pembelajaran diawali 

dengan kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, mengkondisikan siswa untuk 

siap dalam pembelajaran, presensi, dan apersepsi. 

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti proses pembelajaran 

menggunakan perlakuan model Picture and Picture yang terdiri dari sintagmatik 

yaitu penyampaian tujuan pembelajaran untuk mencapai KKM, eksplorasi reaksi 

melalui penyampaian materi pengantar mengenai sumber energi alternatif dan 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan 

mengenai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diminta untuk 

mencatat materi yang sudah dijelaskan guru, setelah selesai guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok, guru berdemonstrasi membuat kincir angin dari 

kertas.Setelah selesai guru meminta siswa membuat kincir angin dari kertas dan 

mempraktekkan, siswa bersama guru bertanya jawab bahwa kincir angin tersebut 

dapat berputar disebabkan oleh adanya energi angin. 

Setelah bertanya jawab mengenai berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya, siswa diminta untuk mempelajari kembali materi yang sudah 

disampaikan dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

c. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada Sabtu, 18 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh siswa kelas 4 yang berjumlah 16 siswa 

terdiri dari 10 laki-laki dan 6 siswa perempuan, salah satu siswa tidak berangkat 

karena sakit. Proses pembelajaran diawali dengan menjelaskan kembali materi 
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yang sebelumnya telah disampaikan yaitu energi alternatif dan cara 

penggunaannya. Kemudian dilanjutkan dengan sintagmatik dari model 

pembelajaran Picture and Picture yang belum dilaksanakan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu penyajian gambar kepada siswa. Sebelum guru menyajikan 

gambar, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang setiap kelompok 

dibagikan gambar proses penggunaan energi alternatif beserta lembar kerja.  

Siswa mendiskusikan urutan gambar bersama kelompok.Di dalam 

kelompok, masing-masing siswa dapat bertukar pikiran sesuai 

pendapatnya.Setelah selesai setiap kelompok menyajikan gambar yang sudah 

diurutkan bersama kelompok pada tabel yang sudah disediakan.Setelah 

menyajikan gambar siswa menyampaikan hasil diskusi sesuai gambar secara lisan, 

dalam hal tersebut siswa dituntut untuk aktif dan percaya diri. Guru menanamkan 

materi kembali melalui urutan gambar.Kegiatan selanjutnya adalah guru bersama 

siswa membuat kesimpulan atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses 

pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup berupa refleksi dan pemberian 

soal posttest untuk mengukur hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai sintak telah mencapai 86,21%, sedangkan yang belum dilaksanakan 

sintaknya adalah mencapai 13,79%. Dalam pembelajaran ada beberapa sintak 

model pembelajaran Picture and Picture yang belum dilaksanakan oleh 

guru.Selain itu, ada langkah-langkah lain juga yang belum dilaksanakan guru, 

maka hasil observasi tersebut belum mencapai 100%. 

4.1.1.4 Tingkat Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Plumbon 04 ( SD 

Imbas) 

Tingkat hasil belajar ini berisi mengenai pemaparan 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. 
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Tabel 13 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

SD Negeri Plumbon 04 (SD Imbas) 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Pre-Test 17 45.00 95.00 72.6471 15.42296 

Nilai Post-Test 16 70.00 100.00 84.0625 10.83494 

Valid N 

(listwise) 
16 

    

 

 Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen (nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan model 

Picture and Picture sebesar 72,65 dengan standar deviasi 15,42296. Sedangkan 

setelah diberikan proses pembelajaran dengan perlakuan model Picture and 

Picture didapatkan nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat menjadi 84,0625 

dengan standar deviasi 10,83494. Hal lain yang tampak adalah nilai tertinggi yang 

dicapai pada pretest adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 45. Sedangkan pada 

posttest nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 100 dan nilai terendahnya 

adalah 70. Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest ini sebanyak 16 

siswa.  

Karena jumlah data yang disajikan cukup banyak, maka data disusun 

menggunakan tabel distribusi frekuensi agar penyajiannya lebih efisien dan 

komunikatif. Penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan kelas interval 

yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi skor minimal dibagi jumlah 

kelas. Dalam menentukan jumlah kelas, menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 

2013:35) yaitu K= 1 + 3,3 log n. K merupakan jumlah kelas dan n adalah 

banyaknya data/siswa. Dengan rumus tersebut maka diperoleh K =  1+ 3,3 log 16 

= 1+3,3 .1,20= 4,96 atau dibulatkan menjadi 5. Sedangkan interval kelas 

didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas 

yaitu 
100−45

5
=11. Untuk melihat hasil distribusi frekuensi nilai pretest dan 

posttest kelompok eksperimen SD Negeri Plumbon 04 (SD Imbas) dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 14 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

SD Negeri Plumbon 04 (SD Imbas) 

 

No. 

Kelas 
Kelas Interval 

Nilai Pre-Test Nilai Post-Test 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1.  45-56 3 17,65% 0 0% 

2. 57-68 3 17,65% 0 0% 

3. 69-80 8 47,05% 7 43,75% 

4. 81-92 0 0% 4 25% 

5. 93-104 3 17,65% 5 31,25% 

Jumlah  17 100% 16 100% 

 

Dari tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa pada nilai pretest terdapat 3 

siswa yang mendapatkan nilai antara 45-56 dengan persentase 17,65%, 3 siswa 

yang mendapatkan nilai antara 57-68 dengan persentase 17,65%, 8 siswa 

mendapatkan nilai antara 69-80 dengan persentase 47,05%, tidak terdapat siswa 

yang mendapatkan nilai antara 81-92, dan 3 siswa mendapatkan nilai antara 93-

104 dengan persentase 17,65%. 

Sedangkan pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu tidak terdapat 

siswa yang mendapatkan nilai antara 45-56dan tidak terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai antara 57-68. Kemudian yang mendapatkan nilai antara 69-80 

sebanyak 7 siswa dengan persentase 43,75%, yang mendapatkan nilai antara 81-

92 sebanyak 4 siswa dengan persentase 25%, dan sebanyak 5 siswa mendapatkan 

nilai antara 93-104 dengan persentase 31,25%.  
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Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi nilai pretest dan 

posttest di atas maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok 

Eksperimen SD Negeri Plumbon 04 (SD Imbas) 

 

4.1.2 Hasil Penelitian pada Implementasi Pembelajaran dengan Model 

Make a Match sebagai Kelompok Kontrol 

Dalam hasil penelitian ini dipaparkan mengenai proses pembelajaran dan 

tingkat hasil belajar IPA yang dicapai dengan menggunakan perlakuan model 

Picture and Picture pada kelompok kontrol di SD Negeri Plumbon 01 kelas 4B 

(SD Inti) dan SD Negeri Kebowan 02 (SD Imbas). 

4.1.2.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran IPA di Kelas 4B SD Negeri 

Plumbon 01 (SD Inti) 

Penelitian yang dilakukan pada kelompok kontrol di SD Negeri Plumbon 

01 kelas 4B dilaksanakan dalam 2x pertemuan dengan alokasi waktu tiap 

pertemuan 2x35 menit. Perincian dari proses pembelajaran tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Topik Pembelajaran 

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi mengenai 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 
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kehidupan sehari-hari, dan Kompetensi Dasar 8.2 Menjelaskan berbagai energi 

alternatif dan cara penggunaannya.Sedangkan indikator pencapaian 

kompetensinya adalah menjelaskan pengertian energi alternatif, menyebutkan 

macam-macam sumber energi alternatif, memberikan contoh benda-benda yang 

menggunakan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan 

contoh pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, dan 

menyebutkan kelebihan dan kekurangan energi alternatif. 

b. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 4B yang berjumlah 18 

siswa terdiri dari 10 laki-laki dan 8 perempuan. Proses pembelajaran diawali 

dengan kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, mengkondisikan siswa untuk 

siap dalam pembelajaran, presensi, apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran serta KKM yang harus dicapai. 

Dilanjutkan kegiatan inti proses pembelajaran dengan menggunakan 

perlakuan model Make a Match yang terdiri dari sintagmatik yaitu pertama yaitu 

menyampaikan materi kepada siswa mengenai sumber energi alternatif dan cara 

penggunaannya, bersamaan dengan hal tersebut siswa bersama guru bertanya 

jawab mengenai energialternatif dalam kehidupan sehari-hari untuk memancing 

siswa terhadap pemahaman materi. Setelah itu siswa diminta untuk mencatat 

materi yang disampaikan. Setelah selesai mencatat siswa dibagi menjadi 4 

kelompok, guru berdemonstrasi mengenai cara membuat kincir angin dari kertas.  

Siswa diminta untuk membuat kincir angin dari kertas bersama kelompok 

masing-masing, di dalam kelompok siswa dapat bekerja sama dalam membuat 

kincir angin. Setelah selesai, perwakilan kelompok diminta untuk mempraktekkan 

kincir angin tersebut di depan kelas. Siswa bersama guru bertanya jawab bahwa 

kincir angin tersebut dapat berputar disebabkan oleh adanya energi angin. 

Setelah bertanya jawab mengenai berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya, siswa diminta untuk mempelajari kembali materi yang sudah 

disampaikan dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 
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c. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada Senin, 27 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh siswa kelas 4B yang berjumlah 17 siswa 

terdiri dari 9 laki-laki dan 8siswa perempuan. Proses pembelajaran diawali dengan 

menjelaskan kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan yaitu energi 

alternatif dan cara penggunaannya. Kemudian dilanjutkan dengan sintagmatik dari 

model pembelajaran Make a Matchyang belum dilaksanakan pada pertemuan 

sebelumnya yaitupembagian kelompok yang dilakukan guru.  

Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok yaitu satu kelompok sebagai 

kelompok soal dan satu kelompok lagi sebagai kelompok jawaban. Selanjutnya 

yaitu guru membagikan kartu soal kepada kelompok soal dan kartu jawaban 

kepada kelompok jawaban, guru menjelaskan kepada siswa yang mendapat kartu 

soal harus mencari pasangan dari kelompok jawaban sesuai dengan soal yang 

dipegang masing-masing siswa.Sebaliknya siswa yang mendapat kartu jawaban 

harus mencari soal yang tepat dengan jawaban yang dipegang siswa. 

Guru meminta siswa untuk mencari pasangan masing-masing sesuai kartu 

yang dipegang. Dengan pencarian pasangan, siswa dapat berfikir kritis dengan 

soal dan jawaban yang dipegang agar dapat menemukan soal dan jawaban yang 

benar. Setelah semua siswa mendapatkan pasangannya, setiap pasangan diminta 

untuk melaporkan hasil kerjanya di depan kelas, dengan begitu siswa dituntut 

untuk percaya diri. Sintak yang terakhir adalah guru bersama siswa membuat 

kesimpulan atas pembelajaran yang sudah dilakukan.Proses pembelajaran diakhiri 

dengan kegiatan penutup berupa refleksi dan pemberian soal posttest untuk 

mengukur hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai sintak telah mencapai 79,31%, sedangkan yang belum dilaksanakan 

sintaknya adalah mencapai 20,69%. Sebenarnya guru telah melaksanakan 

pembelajaran sesuai sintak model pembelajaran Make a Match tetapi ada langkah-

langkah lain yang belum dilaksanakan guru, maka hasil observasi belum mencapai 

100%.  
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4.1.2.2 Tingkat Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4B SD Negeri Plumbon 01 ( SD 

Inti) 

Tingkat hasil belajar ini berisi mengenai pemaparan 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. 

 

Tabel 15 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 

SD Negeri Plumbon 01 (SD Inti) 

 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Nilai Pre-Test 18 30.00 75.00 53.6111 12.34380 

Nilai Post-Test 17 35.00 85.00 70.8824 11.62370 

Valid N 

(listwise) 
17 

    

 

 Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

kontrol (nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan model 

Make a Match sebesar 53,61 dengan standar deviasi 12,34380. Sedangkan setelah 

diberikan proses pembelajaran dengan perlakuan model Make a Match didapatkan 

nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat menjadi 70,88 dengan standar deviasi 

11,62370. Hal lain yang tampak adalah nilai tertinggi yang dicapai pada pretest 

adalah 75 dan nilai terendahnya adalah 30. Sedangkan pada posttest nilai tertinggi 

yang berhasil dicapai adalah 85 dan nilai terendahnya adalah 35. Jumlah siswa 

yang mengikuti pretest18 siswa dan posttestsebanyak 17 siswa.  

Jumlah data yang disajikan cukup banyak, maka data disusun 

menggunakan tabel distribusi frekuensi agar penyajiannya lebih efisien dan 

komunikatif. Penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan kelas interval 

yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi skor minimal dibagi jumlah 
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kelas. Dalam menentukan jumlah kelas, menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 

2013:35) yaitu K= 1 + 3,3 log n. K merupakan jumlah kelas dan n adalah 

banyaknya data/siswa. Dengan rumus tersebut maka diperoleh K =  1+ 3,3 log 17 

= 1+3,3 .1,23 = 5,06 atau dibulatkan menjadi 5. Sedangkan interval kelas 

didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas 

yaitu 
85−30

5
=11. Untuk melihat hasil distribusi frekuensi nilai pretest dan posttest 

kelompok kontrol SD Negeri Plumbon 01(SD Inti) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 16 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 

SD Negeri Plumbon 01 (SD Inti) 

 

No. 

Kelas 
Kelas Interval 

Nilai Pretest Nilai Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1.  30-41 3 16,67% 1 5,88% 

2. 42-53 5 27,78% 0 0% 

3. 54-65 7 38,88% 4 23,53% 

4. 66-77 3 16,67% 8 47,06% 

5. 78-89 0 0% 4 23,53% 

Jumlah  18 100% 17 100% 

 

Dari tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa pada nilai pretest terdapat 3 

siswa yang mendapatkan nilai antara 30-41 dengan persentase 16,67%, 5 siswa 

yang mendapatkan nilai antara 42-53 dengan persentase 27,78%, 7 siswa 

mendapatkan nilai antara 54-65 dengan persentase 38,88%, 3 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 66-77 dengan persentase 16,67%, dan tidak terdapat 

siswa yang mendapatkan nilai antara 78-89. 

Sedangkan pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu 1 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 30-41 dengan persentase 5,88%, tidak terdapat siswa 

yang mendapatkan nilai antara 42-53. Kemudian yang mendapatkan nilai antara 

54-65 sebanyak 4 siswa dengan persentase 23,53%, yang mendapatkan nilai 
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antara 66-77 sebanyak 8 siswa dengan persentase 47,06%, dan sebanyak 4 siswa 

mendapatkan nilai antara 78-89 dengan persentase 23,53%.  

Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi nilai pretest dan 

posttest di atas maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok 

Kontrol SD Negeri Plumbon 01 (SD Inti) 

 

4.1.2.3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran IPA di Kelas 4 SD Negeri 

Kebowan 02 (SD Imbas) 

Penelitian yang dilakukan pada kelompok kontrol di SD Negeri Kebowan 

02 kelas 4 dilaksanakan dalam 2x pertemuan dengan alokasi waktu tiap pertemuan 

2x35 menit (2 jam pelajaran). Perincian dari proses pembelajaran tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Topik Pembelajaran 

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi mengenai 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya yang didasarkan pada Standar 

Kompetensi 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari, dan Kompetensi Dasar 8.2 Menjelaskan berbagai energi 

alternatif dan cara penggunaannya.Sedangkan indikator pencapaian 

kompetensinya adalah menjelaskan pengertian energi alternatif, menyebutkan 

macam-macam sumber energi alternatif, memberikan contoh benda-benda yang 
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menggunakan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan 

contoh pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, dan 

menyebutkan kelebihan dan kekurangan energi alternatif. 

b. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada Jum’at, 24 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 20 

siswa terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan. Proses pembelajaran diawali 

dengan kegiatan pendahuluan yang meliputi salam, mengkondisikan siswa untuk 

siap dalam pembelajaran, presensi, apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran serta KKM yang harus dicapai. 

Kemudian dilanjutkan kegiatan inti proses pembelajaran dengan 

menggunakan perlakuan model Make a Match yang terdiri dari sintagmatik yaitu 

pertama yaitu menyampaikan materi kepada siswa mengenai sumber energi 

alternatif dan cara penggunaannya, bersamaan dengan hal tersebut siswa bersama 

guru bertanya jawab mengenai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memancing siswa terhadap pemahaman materi. Setelah itu siswa diminta untuk 

mencatat materi yang disampaikan. Setelah selesai mencatat siswa dibagi menjadi 

4 kelompok, guru berdemonstrasi mengenai cara membuat kincir angin dari 

kertas.  

Siswa diminta untuk membuat kincir angin dari kertas bersama kelompok 

masing-masing, di dalam kelompok siswa dapat bekerja sama dalam membuat 

kincir angin. Setelah selesai, perwakilan kelompok diminta untuk mempraktekkan 

kincir angin tersebut di depan kelas. Siswa bersama guru bertanya jawab bahwa 

kincir angin tersebut dapat berputar disebabkan oleh adanya energi angin. 

Setelah bertanya jawab mengenai berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya, siswa diminta untuk mempelajari kembali materi yang sudah 

disampaikan dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

c. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada Sabtu, 25 April 2015 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit yang diikuti oleh siswa kelas 4yang berjumlah 20siswa terdiri 

dari 11laki-laki dan 9siswa perempuan. Proses pembelajaran diawali dengan 
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menjelaskan kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan yaitu energi 

alternatif dan cara penggunaannya. Kemudian dilanjutkan dengan sintagmatik dari 

model pembelajaran Make a Match yang belum dilaksanakan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu pembagian kelompok yang dilakukan guru.  

Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok yaitu satu kelompok sebagai 

kelompok soal dan satu kelompok lagi sebagai kelompok jawaban. Selanjutnya 

yaitu guru membagikan kartu soal kepada kelompok soal dan kartu jawaban 

kepada kelompok jawaban, guru menjelaskan kepada siswa yang mendapat kartu 

soal harus mencari pasangan dari kelompok jawaban sesuai dengan soal yang 

dipegang masing-masing siswa.Sebaliknya siswa yang mendapat kartu jawaban 

harus mencari soal yang tepat dengan jawaban yang dipegang siswa. 

Guru meminta siswa untuk mencari pasangan masing-masing sesuai kartu 

yang dipegang. Dengan pencarian pasangan, siswa dapat berfikir kritis dengan 

soal dan jawaban yang dipegang agar dapat menemukan soal dan jawaban yang 

benar. Setelah semua siswa mendapatkan pasangannya, setiap pasangan diminta 

untuk melaporkan hasil kerjanya di depan kelas, dengan begitu siswa dituntut 

untuk percaya diri. Sintak yang terakhir adalah guru bersama siswa membuat 

kesimpulan atas pembelajaran yang sudah dilakukan.Proses pembelajaran diakhiri 

dengan kegiatan penutup berupa refleksi dan pemberian soal posttest untuk 

mengukur hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai sintak telah mencapai 82,76%, sedangkan yang belum dilaksanakan 

sintaknya adalah mencapai 17,24%. Sebenarnya guru telah melaksanakan 

pembelajaran sesuai sintak model pembelajaran Make a Match tetapi ada langkah-

langkah lain yang belum dilaksanakan guru, maka hasil observasi belum mencapai 

100%.  
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4.1.2.4 Tingkat Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Kebowan 02 ( SD 

Imbas) 

Tingkat hasil belajar ini berisi mengenai pemaparan 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. 

Tabel 17 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 

SD Negeri Kebowan 02 (SD Imbas) 

 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Nilai Pre-Test 19 35.00 90.00 71.5789 18.10867 

Nilai Post-Test 20 50.00 100.00 80.2500 14.09320 

Valid N 

(listwise) 
19 

    

  

 Berdasarkan tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

kontrol (nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan model 

Make a Match sebesar 71,58 dengan standar deviasi 18,10867. Sedangkan setelah 

diberikan proses pembelajaran dengan perlakuan model Make a Match didapatkan 

nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat menjadi 80,25 dengan standar deviasi 

14,09320. Hal lain yang tampak adalah nilai tertinggi yang dicapai pada pretest 

adalah 90 dan nilai terendahnya adalah 35. Sedangkan pada posttest nilai tertinggi 

yang berhasil dicapai adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 50. Jumlah siswa 

yang mengikuti pretest19 siswa dan posttest sebanyak 20 siswa.  

Karena jumlah data yang disajikan cukup banyak, maka data disusun 

menggunakan tabel distribusi frekuensi agar penyajiannya lebih efisien dan 

komunikatif. Penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan kelas interval 

yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi skor minimal dibagi jumlah 

kelas.  
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Dalam menentukan jumlah kelas, menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 

2013:35) yaitu K= 1 + 3,3 log n. K merupakan jumlah kelas dan n adalah 

banyaknya data/siswa. Dengan rumus tersebut maka diperoleh K =  1+ 3,3 log 19 

= 1+3,3 .1,28 = 5,22 atau dibulatkan menjadi 5. Sedangkan interval kelas 

didapatkan dari hasil rentang (skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas 

yaitu 
100−35

5
=13.  

Untuk melihat hasil distribusi frekuensi nilai pretest dan posttest kelompok 

kontrol SD Negeri Kebowan 02(SD Imbas) dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 18 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 

SD Negeri Kebowan 02 (SD Imbas) 

 

No. 

Kelas 
Kelas Interval 

Nilai Pretest Nilai Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1.  35-48 4 21,05% 0 0% 

2. 49-62 0 0% 2 10% 

3. 63-76 5 26,32% 6 30% 

4. 77-90 10 52,63% 8 40% 

5. 91-104 0 0% 4 20% 

Jumlah  19 100% 20 100% 

 

Dari tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa pada nilai pretest terdapat 4 

siswa yang mendapatkan nilai antara 35-48 dengan persentase 21,05%, tidak 

terdapat siswa yang mendapat nilai antara 49-62,5 siswa mendapatkan nilai antara 

63-76 dengan persentase 26,32%, 10 siswa yang mendapatkan nilai antara 77-90 

dengan persentase 52,63%, dan tidak terdapat siswa yang mendapatkan nilai 

antara 91-104. 

Sedangkan pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu tidak terdapat 

siswa yang mendapat nilai antara 35-48, 2 siswa yang mendapatkan nilai antara 

49-62 dengan persentase 10%. Kemudian yang mendapatkan nilai antara 63-76 

sebanyak 6 siswa dengan persentase 30%, yang mendapatkan nilai antara 77-90 

sebanyak 8 siswa dengan persentase 40%, dan sebanyak 4 siswa mendapatkan 

nilai antara 91-104 dengan persentase 20%.  
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Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi nilai pretest dan 

posttest di atas maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok 

Kontrol SD Negeri Kebowan 02 (SD Imbas) 

 

4.1.3 Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran 

Deskripsi komparasi ini memaparkan perbandingan hasil pengukuran dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing SD (SD Inti dan SD 

Imbas) berdasarkan nilai pretest dan posttest. Deskripsi tersebut disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. 

Tabel 19 

Tabel Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Inti Gugus Mawar 

 

Tahap pengukuran Rerata skor (mean) kelompok Keterangan selisih 

skor Eksperimen  Kontrol  

Awal  

Akhir  

Gain score 

60,53 

72,63 

12,10 

53,61 

70,88 

17,27 

6,92 

1,75 

 

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-

rata tahap pengukuran awal yang ditunjukkan oleh adanya selisih skor antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 6,92 dimana nilai rata-rata 

kelompok eksperimen lebih unggul. Sedangkan pada tahap pengukuran akhir juga 

terdapat perbedaan nilai rata-rata yang ditunjukkan adanya selisih skor antara 
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kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 1,75 dimana nilai rata-rata 

kelompok eksperimen lebih unggul. 

Apabila dilihat dari hasil pengukuran pada tahap awal dan akhir, maka 

dapat diketahui gain score yang diperoleh yaitu sebesar 12,10 untuk kelompok 

eksperimen dan 17,27 untuk kelompok kontrol.  

Secara ringkas deskripsi komparasi hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada 

grafik berikut. 

 

 

Gambar 5 

Grafik Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Inti Gugus Mawar 
 

Tabel 20 

Tabel Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Imbas Gugus Mawar 

 

Tahap pengukuran Rerata skor (mean) kelompok Keterangan selisih 

skor Eksperimen  Kontrol  

Awal  

Akhir  

Gain score 

72,65 

84,06 

11,41 

71,58 

80,25 

8,67 

1,07 

3,81 

 

Dari tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-

rata tahap pengukuran awal yang ditunjukkan oleh adanya selisih skor antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 1,07 dimana nilai rata-rata 

kelompok eksperimen lebih unggul. Sedangkan pada tahap pengukuran akhir juga 
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terdapat perbedaan nilai rata-rata yang ditunjukkan adanya selisih skor antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 3,81 dimana nilai rata-rata 

kelompok eksperimen lebih unggul. 

Apabila dilihat dari hasil pengukuran pada tahap awal dan akhir, maka 

dapat diketahui gain score yang diperoleh yaitu sebesar 11,41 untuk kelompok 

eksperimen dan 8,67 untuk kelompok kontrol. Secara ringkas deskripsi komparasi 

hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 

 

Gambar 6 

Grafik Deskripsi Komparasi Hasil Pengukuran Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Imbas Gugus Mawar 

 

4.1.4 Hasil Uji Perbedaan Rerata Hasil Belajar Menggunakan Model 

Picture and Picture dan Make a Match 

Dalam hasil uji beda penelitian ini dipaparkan mengenai teknik analisis 

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

uji normalitas dan homogenitas yang digunakan untuk mengetahui distribusi 

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

rata). Pengujian normalitas dan homogenitas data dianalisis dengan menggunakan 

bantuan SPSS 20 for windows.  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dengan bantuan SPSS 

20 for windows yaitu dengan cara klik analyze-nonparametric tests-1 sample KS-
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masukan variabel pada jendela variabel-klik normal pada test distribution-ok. 

Pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan 

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

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

 

Tabel 21 

Hasil uji Normalitas Nilai Pretest-Posttest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Inti 

 

Dari tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) hasil 

pretest-posttest kelompok eksperimen adalah 0,481 dan 0,483. Sedangkan hasil 

pretest-posttest kelompok kontrol adalah 0,993 dan 0,580. Karena nilai 

signifikansi/probabilitas data-data tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

populasi data hasil pretest-posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

SD Inti berdistribusi normal. Di bawah ini disajikan grafik normalitas hasil 

pretest-posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol SD Inti. 

 

 

 Pretest 

Eksperimen 

Pretest 

Kontrol 

Postest 

Eksperimen 

Posttest 

Kontrol 

N 19 18 19 17 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 60.5263 53.6111 72.6316 70.8824 

Std. 

Deviation 
15.53622 12.34380 18.66134 11.62370 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .193 .100 .192 .189 

Positive .165 .091 .123 .126 

Negative -.193 -.100 -.192 -.189 

Kolmogorov-Smirnov Z .840 .426 .839 .778 

Asymp. Sig. (2-tailed) .481 .993 .483 .580 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Setelah dilakukan pengujian normalitas terhadap data pretest-posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dari SD inti (SD Negeri Plumbon 

01), kemudian dilanjutkan dengan pengujian normalitas data pretest-posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dari SD Imbas yaitu SD Negeri 

Plumbon 04 dan SD Negeri Kebowan 02. Berikut hasil uji normalitas data nilai 

pretest-posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol SD Imbas. 

 

Tabel 22 

Hasil uji Normalitas Nilai Pretest-Postest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Imbas (SD Negeri Plumbon 04 dan SD Negeri 

Kebowan 02) 
 

 Pretest 

Eksperimen 

Pretest 

Kontrol 

Posttest 

Eksperimen 

Posttest 

Kontrol 

N 17 19 16 20 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 72.6471 71.5789 84.0625 80.2500 

Std. 

Deviation 
15.42296 18.10867 10.83494 14.09320 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .149 .255 .174 .132 

Positive .140 .155 .174 .081 

Negative -.149 -.255 -.156 -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .614 1.110 .694 .590 

Asymp. Sig. (2-tailed) .846 .170 .721 .877 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari tabel 21 di atas dapat dilihat bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) hasil 

pretest-posttest kelompok eksperimen adalah 0,846 dan 0,721. Sedangkan hasil 

pretest-posttest kelompok kontrol adalah 0,170 dan 0,877. Karena nilai 

signifikansi/probabilitas data pretest-posttest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi data hasil pretest-

posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol SD Imbas berdistribusi 
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normal. Di bawah ini disajikan grafik normalitas hasil pretest-posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol SD Imbas. 

Setelah syarat uji normalitas berupa distribusi kenormalan data terpenuhi, 

kemudian dilanjutkan syarat kedua yaitu tentang homogenitas atau tingkat 

kesetaraan data dengan melakukan uji homogenitas menggunakan Levene Test 

dengan ketentuan apabila nilai probabilitas/signifikansi > 0.05 maka dapat 

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

data homogen. Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

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

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

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

kotak dialog explore:plots-klik power estimation-continue-pada tombol display 

pilih both-ok. Hasil dari uji homogenitas data kelompok eksperimen dan kontrol 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 23 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest-Posttest Kelompok Eksperimen dan 

Kontrol SD Inti (SD Negeri Plumbon 01) 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Pretest 

Based on Mean 2.507 1 34 .123 

Based on Median 1.486 1 34 .231 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.486 1 32.787 .232 

Based on trimmed mean 2.518 1 34 .122 

Nilai Posttest 

Based on Mean 3.632 1 34 .065 

Based on Median 2.928 1 34 .096 

Based on Median and with 

adjusted df 
2.928 1 32.186 .097 

Based on trimmed mean 3.274 1 34 .079 

 

Berdasarkan tabel 22 di atas diketahui bahwa hasil output test of 

homogeneity of variance nilai pretest menunjukkan angka signifikansi yang ada 

adalah untuk probabilitas based on mean = 0,123, untuk based on median = 0,231, 

probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,232 dan probabilitas based 

on trimmed mean = 0,122. Sehingga dapat dikatakan bahwa data nilai pretest 
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kelompok eksperimen dan kelompok kontrol SD Inti memiliki varian yang sama 

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

Sedangkan untuk nilai posttest menunjukkan bahwa angka signifikansi 

yang diperoleh adalah untuk probabilitas based on mean = 0,065 , untuk based on 

median = 0,096, probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,097 dan 

probabilitas based on trimmed mean = 0,079. Karena nilai probabilitas populasi 

data > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data nilai posttest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol SD Inti memiliki varian yang sama atau homogen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi data nilai pretest-posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrolSD Inti memiliki varian yang sama atau 

homogen.  

Selanjutnya pengujian homogenitas dilakukan pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol SD Imbas (SD Negeri Plumbon 04 dan SD Negeri 

Kebowan 02). Hasil dari uji homogenitas tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 24 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest-Posttest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol SD Imbas (SD Negeri Plumbon 04 dan Kebowan 02) 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Pretest 

Based on Mean .214 1 33 .647 

Based on Median .086 1 33 .772 

Based on Median and with 

adjusted df 
.086 1 29.406 .772 

Based on trimmed mean .188 1 33 .668 

Nilai Posttest 

Based on Mean 1.316 1 33 .260 

Based on Median .859 1 33 .361 

Based on Median and with 

adjusted df 
.859 1 26.927 .362 

Based on trimmed mean 1.259 1 33 .270 

 

Berdasarkan tabel 23 di atas diketahui bahwa hasil output test of 

homogeneity of variance nilai pretest menunjukkan angka signifikansi yang ada 

adalah untuk probabilitas based on mean = 0,647, untuk based on median = 0,772, 

probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,772, dan probabilitas based 

on trimmed mean = 0,668. Sehingga dapat dikatakan bahwa data nilai pretest 
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kelompok eksperimen dan kelompok kontrolSD Imbas memiliki varian yang sama 

atau homogen, karena nilai probabilitas data  > 0,05. 

Sedangkan untuk nilai posttest menunjukkan bahwa angka signifikansi 

yang diperoleh adalah untuk probabilitas based on mean = 0,260, untuk based on 

median = 0,361, probabilitas based on median ang with adjusted df = 0362, dan 

probabilitas based on trimmed mean = 0,270. Karena nilai probabilitas populasi 

data > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data nilai posttest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol memiliki varian yang sama atau homogen. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data nilai pretest-posttest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki varian yang sama atau homogen.  

Berdasarkan hasil dari uji normalitas yang menunjukkan bahwa persebaran 

data posttest berdistribusi normal dan uji homogenitas yang menunjukkan bahwa 

data posttest homogen, maka dengan demikian uji prasyarat  telah terpenuhi 

sehingga populasi data posttest tersebut dapat dikenakan untuk uji t (uji beda rata-

rata) sebagai acuan menguji hipotesis yaitu ada/tidak perbedaan rata-rata nilai 

posttest yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di 

bawah ini disajikan hasil uji t (uji beda rata-rata) kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol masing-masing SD. 

Tabel 25 

Hasil Uji t Nilai Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 

 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 

postt

est 

Equal 

variances 

assumed 

1.1

23 
.293 .538 70 .592 1.91120 3.55439 -5.17781 

9.000

21 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.535 
66.32

2 
.594 1.91120 3.57247 -5.22083 

9.043

22 
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Analisis uji beda t-test menggunakan equal variances assumed (asumsi 

varian sama). Dari tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah 

0,538 dengan sig. (2-tailed) 0,592. Tidak berbeda dengan hasil uji t yang diolah 

dengan bantuan ms. Excel, diperoleh nilai t hitung adalah 0,538 dan t tabel 1,994. 

Nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak dapat dikatakan juga 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil posttest kelompok 

eksperimen dan  kelompok kontrol. Selain uji t posstest, dilakukan juga uji t dari 

gain score kelompok eksperimen dan kontrol. Di bawah ini disajikan hasil uji t 

dari gain score. 

Tabel 26 

Hasil Uji t Gain Score Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Gain 

Score 

Equal 

variances 

assumed 

.896 .347 -.411 69 .682 -1.34524 
3.2717

2 

-

7.8721

4 

5.1816

7 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.412 
68.6

24 
.682 -1.34524 

3.2669

4 

-

7.8632

4 

5.1727

6 

 

Dari tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah -0,411 

dengan sig. (2-tailed) 0,682. Tidak berbeda dengan hasil uji t yang diolah dengan 

bantuan ms. Excel, diperoleh nilai t hitung adalah -0,411 dan t tabel 1,995. Nilai 

probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak dapat dikatakan juga bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada gain score kelompok eksperimen 

dan  kelompok kontrol. 
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4.1.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji t (uji beda rata-rata) terhadap nilai posttest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol dapat dijadikan acuan untuk menguji hipotesis. Hipotesis 

yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. H0: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan 

model pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match ditinjau dari hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 SD Gugus Mawar Suruh. 

2. Ha: Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match ditinjau dari hasil belajar 

IPA siswa kelas 4 SD Gugus Mawar Suruh. 

Berdasarkan uji t (uji beda rata-rata) yang telah dilakukan terhadap nilai 

posttest kelompok eksperimen dan kontrol, diperoleh hasil yaitu nilai t-test 

sebesar 0,538 dengan sig. (2-tailed) 0,592. Karena angka 

signifikansi/probabilitasmenunjukkan  nilainya > 0,05 maka H0 diterima yaitu 

tidak terdapat perbedaan  hasil belajar yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match ditinjau dari hasil belajar 

IPA siswa kelas 4 SD Gugus Mawar Suruh.  

4.2 Pembahasan Penelitian 

 Uji keefektifan model hakikatnya adalah sebuah eksperimen untuk 

menguji keampuhan model pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match 

dalam meningkatkan kompetensi hasil belajar siswa dibandingkan dengan model 

lain. Dengan demikian pembahasan ini difokuskan pada rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan keefektifan model pembelajaran 

Picture and Picture dan model pembelajaran Make a Match dalam pencapaian 

hasil belajar pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 SD Gugus Mawar, Kecamatan 

Suruh Semester II Tahun 2014/2015?. Pada bab III telah dipaparkan ukuran 

keefektifan model didasarkan pada seberapa tinggi kompetensi hasil belajar 

sebagai luaran pembelajaran model. Model dikatakan efektif jika nilai hasil 

belajar yang diperoleh siswa ≥ nilai KKM, yaitu 64. 
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a. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Menjawab rumusan masalah dari topik pembahasan mengenai hasil belajar 

yang telah dilakukan dalam pembelajaran IPA siswa kelas 4 kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, diperoleh rata-rata tahap pengukuran awal pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol SD Inti sebesar 60,53 dan 53,61. Rata-rata tahap pengukuran 

awal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol SD Imbas sebesar 72,65 dan 71,58 

dengan gain score SD Inti kelompok  eksperimen 12,10 dan kontrol 17,27.  

Sedangkan tahap pengukuran akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol SD Inti 

sebesar 72,63 dan 70,88. Rata-rata tahap pengukuran akhir pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol SD Imbas sebesar 84,06 dan 80,25 dengan gain score SD Imbas 

kelompok eksperimen 11,41 dan kelas kontrol 8,67. Dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa kedua model yang dipakai pada SD Inti dan SD Imbas dalam tahap 

akhir keduanya sama-sama memberikan peningkatan hasil belajar.Akan tetapi 

perbedaan yang nampak jelas telihat pada kelas kontrol SD Inti dan kelas 

eksperimen SD Imbas. 

Distribusi frekuensi data seperti tertera pada tabel 4.2 menunjukan bahwa 

jumlah siswa kelas eksperimen SD Inti pada nilai pretest terdapat 1 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 25-39 dengan persentase 5,26%, 6 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 40-54 dengan persentase 31,58%, 5 siswa mendapatkan 

nilai antara 55-69 dengan persentase 26,32%, 6 siswa mendapatkan nilai antara 

70-84 dengan persentase 31,58%, dan 1 siswa mendapatkan nilai antara 85-99 

dengan persentase 5,26%. 

Sedangkan pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu terdapat 1 

siswa yang mendapatkan nilai antara 25-39 dengan persentase 5,26%. Kemudian 

yang mendapatkan nilai antara 40-54 sebanyak 2 siswa dengan persentase 

10,53%, yang mendapatkan nilai antara 55-69 sebanyak 2 siswa dengan 

persentase 10,53%, yang mendapatkan nilai antara 70-84 sebanyak 7 siswa 

dengan persentase 36,84% dan sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai antara 85-99 

dengan persentase 36,84%. Dari 19 siswa keseluruhan, hanya terdapat 9 siswa 
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yang di atas KKM pada nilai pretest dan 14 siswa yang mendapat nilai posttest di 

atas KKM. 

Distribusi frekuensi data seperti tertera pada tabel 4.4 menunjukan 

bahwapada nilai pretestkelas eksperimen SD Imbas terdapat terdapat 3 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 45-56 dengan persentase 17,65%, 3 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 57-68 dengan persentase 17,65%, 8 siswa mendapatkan 

nilai antara 69-80 dengan persentase 47,05%, tidak terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai antara 81-92, dan 3 siswa mendapatkan nilai antara 93-104 

dengan persentase 17,65%. 

Pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu tidak terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai antara 45-56dan tidak terdapat siswa yang mendapatkan nilai 

antara 57-68. Kemudian yang mendapatkan nilai antara 69-80 sebanyak 7 siswa 

dengan persentase 43,75%, yang mendapatkan nilai antara 81-92 sebanyak 4 

siswa dengan persentase 25%, dan sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai antara 93-

104 dengan persentase 31,25%. Dari 17 siswa keseluruhan, hanya terdapat 13 

siswa yang di atas KKM pada nilai pretest dan 16 siswa yang mendapat nilai 

posttest di atas KKM. 

Distribusi frekuensi data seperti tertera pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

jumlah siswa kelaskontrol SD Inti pada nilai pretest terdapat 3 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 30-41 dengan persentase 16,67%, 5 siswa yang 

mendapatkan nilai antara 42-53 dengan persentase 27,78%, 7 siswa mendapatkan 

nilai antara 54-65 dengan persentase 38,88%, 3 siswa yang mendapatkan nilai 

antara 66-77 dengan persentase 16,67%, dan tidak terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai antara 78-89. 

Sedangkan pada nilai posttest mengalami peningkatan yaitu terdapat 1 

siswa yang mendapatkan nilai antara 30-41 dengan persentase 5,88%, tidak 

terdapat siswa yang mendapatkan nilai antara 42-53. Kemudian yang 

mendapatkan nilai antara 54-65 sebanyak 4 siswa dengan persentase 23,53%, 

yang mendapatkan nilai antara 66-77 sebanyak 8 siswa dengan persentase 

47,06%, dan sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai antara 78-89 dengan persentase 



90 
 

 
 

23,53%. Dari 18 siswa keseluruhan, hanya terdapat 4 siswa yang di atas KKM 

pada nilai pretest dan 15 siswa yang mendapat nilai posttest di atas KKM. 

Distribusi frekuensi data seperti tertera pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

jumlah siswa kelaskontrol SD Imbas pada nilai pretest terdapat terdapat 4 siswa 

yang mendapatkan nilai antara 35-48 dengan persentase 21,05%, tidak terdapat 

siswa yang mendapat nilai antara 49-62,5 siswa mendapatkan nilai antara 63-76 

dengan persentase 26,32%, 10 siswa yang mendapatkan nilai antara 77-90 dengan 

persentase 52,63%, dan tidak terdapat siswa yang mendapatkan nilai antara 91-

104. 

Nilai posttest mengalami peningkatan yaitu tidak terdapat siswa yang 

mendapat nilai antara 35-48, 2 siswa yang mendapatkan nilai antara 49-62 dengan 

persentase 10%. Kemudian yang mendapatkan nilai antara 63-76 sebanyak 6 

siswa dengan persentase 30%, yang mendapatkan nilai antara 77-90 sebanyak 8 

siswa dengan persentase 40%, dan sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai antara 91-

104 dengan persentase 20%. Dari 20 siswa keseluruhan, hanya terdapat 15 siswa 

yang di atas KKM pada nilai pretest dan 18 siswa yang mendapat nilai posttest di 

atas KKM. 

Keampuhan model pembelajaran Picture and Picture yang memberikan 

pengaruh positif terhadap kenaikan hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

model pembelajaranMake a Matchdikarenakan model pembelajaranPicture and 

Picture memiliki sintak pembelajaran yang menarik kreatifitas dan berfikir siswa 

sehingga siswa dapat mengekspore diri dalam kelompoknya saling memberikan 

ide kreatifitas dan kekompakan. Berikut adalah sintaks pembelajaran Picture and 

Picture dalam Aqib (2013: 18) adalah a) guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai, b) menyajikan materi sebagai pengantar, c) guru 

menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi, 

d) guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis, e) guru menanyakan alasan/dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut, f) dari alasan/urutan gambar tersebut guru 

memulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai, dan g) kesimpulan/rangkuman. Dalam hal tersebut siswa diminta untuk 
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berdiskusi mengenai urutan gambar proses pemanfaatan energi alternatif bersama 

kelompoknya yang menuntut siswa untuk saling bertukar fikiran gambar mana 

yang cocok sesuai urutannya. Oleh karena itu siswa lebih mudah memahami 

materi yang sudah dijelaskan. 

Pembelajaran yang menggunakan model Picture and Picture dapat 

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

Make a Match karena selisih rata-rata dari kedua model tersebut hanya sedikit. 

Model pembelajaranMake a Match juga memiliki sintak pembelajaran yang 

menarik kreatifitas dan berfikir siswa sehingga siswa dapat mengekspore diri 

dalam kelompoknya saling memberikan ide kreatifitas dan kekompakan. Berikut 

adalah sintaks pembelajaran Make a Match menurut Miftahul Huda (2012: 252-

253) adalah a) guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, b) siswa dibagi 

menjadi 2 kelompok, c) guru membagi kartu soal kepada kelompok pertama dan 

kartu jawaban kepada kelompok jawaban, d) guru menyampaikan cara 

menjodohkan kartu, e) guru meminta semua anggota mencari pasangan masing-

masing, f) guru meminta setiap pasangan melaporkan hasil kerja, dan g) guru 

memberi konfirmasi tentang kebenaran soal dan jawaban.  

Dalam hal tersebut siswa diminta untuk berfikir kritis dalam menjodohkan 

kartu dan mencari pasangan sesuai kartu yang dipegangnya.Oleh karena itulah 

siswa lebih mudah memahami materi yang sudah dijelaskan.Berdasarkan 

pemaparan sintak dari model Picture and Picture dan Make a Match, dari kedua 

model tersebut memang terdapat beberapa sintak yang sama yaitu guru 

menyampaikan materi, pembagian kelompok, berfikir kritis bersama kelompok, 

penyampaian hasil kerja, dan konfirmasi guru mengenai kebenaran hasil kerja. 

Hasil analisis persyaratan kedua kelompok adalah homogen karena nilai 

posttest hasil belajar adalah 0,79 >0,05 dari SD Inti dan nilai posttest hasil belajar 

adalah 0,270 >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variansi (kelas kontrol 

dan kelas eksperimen) homogen. Dari uji normalitas untuk posttestSD Inti hasil 

belajar kelompok eksperimen nilai Signifikansi sebesar 0,483 >0,05 dan nilai 

prosttest di kelompok kontrol nilai Signifikansi sebesar 0,580 >0,05. Sedangkan 

uji normalitas untuk posttest SD Imbas hasil belajar kelompok eksperimen nilai 
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Signifikansi sebesar 0,721 >0,05 dan nilai posttest di kelompok kontrol nilai 

Signifikansi sebesar 0,877 >0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 

posttest hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi 

normal. 

Berdasarkan uji beda nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yaitu dengan menggunakanmodel pembelajaran Picture and Picture danmodel 

pembelajaran Make a Match menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaanyang 

signifikan terhadap hasil  belajar pada pembelajaran IPA. Hal ini ditinjau dari uji t 

hasil belajar siswa mempunyai nilai probabilitas signifikansi 0,592>0,05. Selain 

uji beda nilai posttest, juga dilakukan uji t dari gain socre yaitu mempunyai nilai 

signifikansi 0,682>0,05 yang artinya bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, jadi tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan penggunaan model Picture and Picture dan 

Make a Match  terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 pada kelas eksperimen 

dan kelas control. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitianoleh oleh Widihastuti 

(2014) dengan judul “Studi Komparasi Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Examples Non Examples dan Picture and Picture terhadap Hasil Belajar IPA di 

Kelas IV SD Muhammadiyah 16 Karangasem Tahun Ajaran 2013/2014”. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan tidak terdapat perbedaan antara penggunaan 

strategi Examples non Examples dengan strategi Picture and Picture terhadap 

hasil belajar IPA kelas IV SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. Hasil 

uji t thitung < ttabel yaitu 0,954> 2,000. Rata-rata nilai hasil belajar strategi 

Examples non Examples adalah 78,75 dan rata-rata nilai hasil belajar IPA strategi 

Picture and Picture adalah 81,56 Jadi, strategi Examples non Examples dengan 

strategi Picture and Picture tidak ada yang lebih baik, dikarenakan H0 diterima. 

Sehingga mematahkan kedua hipotesa kerja yang ditunjukkan dengan H1. 

Penelitian tersebut mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan model 

Picture and Picture terhadap hasil belajar siswa. 

Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang 

dilakukan oleh Erwin Widya, 2013 dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture Terhadap Hasil Belajar 
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Siswa pada Materi Pelajaran IPA Kelas 5 Semester II SD N Regunung 01 Tahun 

Pelajaran 2012/2013.” Tujuan dari penelitian ini adalah utuk mengetahui 

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan 5B 

sebagai kelas kontol di SD Negeri Regunung 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang Semester II Tahun 2012/2013. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

hasil uji hipotesis pada nilai post-test kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh 

nilai sig. (2-tailed) 0,001<0,005, berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Penelitian ini 

menyimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture lebih 

efektif dan berpengaruh terhadap hasil belajar IPA daripada pembelajaran dengan 

model konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Md. Kurniati, 2012 dalam penelitiannya 

“Pengaruh Metode Picture and Picture Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

IV SD Semester Genap di Gugus I Kecamatan Buleleng”. Kelompok eksperimen 

menunjukkan skor cenderung tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

bahwa Mo>Md>M atau 14,5>14,8>14,39, berdasarkan skala penilaian atau 

klasifikasi pada skala lima berada pada kategori tinggi yaitu berada pada rentang 

skor 11,65<M≤14,95. Sedangkan kelompok kontrol menunjukkan skor cenderung 

sedang, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa Mo<Md<M atau 

7,49<7,64<8,6. Berdasarkan skala penilaian atau klasifikasi pada skala lima 

berada pada kategori sedang yaitu berada pada rentang skor 8,35<M≤11,65. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh thitung sebesar 5,194, 

sedangkan ttabel sebesar 2,021. Hal ini berarti thitung lebih besar dari ttabel. (thitung> 

ttabel), sehingga pada pengujian hipotesis yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sehingga penerapan metode Picture and Picture memberikan pengaruh yang lebih 

besar daripada pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SD di Gugus I Kecamatan Buleleng. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Widya, 2013 dengan judul 

penelitian “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and 

Picture Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pelajaran IPA Kelas 5 

Semester II SD N Regunung 01 Tahun Pelajaran 2012/2013.” Tujuan dari 
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penelitian ini adalah utuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5A 

sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontol di SD Negeri Regunung 01 

Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Semester II Tahun 2012/2013. Dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis pada nilai post-test 

kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,001<0,005, 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Penelitian ini menyimpulkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture lebih efektif dan berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPA daripada pembelajaran dengan model konvensional. 

Penelitian Ridwan Mahmud, 2011 dalam penelitiannya “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS melalui Metode Picture and Picture pada Siswa Kelas VA SD Negeri 

Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” juga mengatakan bahwa 

terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan rata-rata keterampilan guru pada siklus I 66,7% kualifikasi baik, 

pada siklus II menjadi 74,1% dengan kualifikasi baik, dan pada siklus III menjadi 

85,2% dengan kualifikasi sangat baik. Hasil rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 

68% dengan kualifikasi baik, pada siklus II menjadi 73% dengan kualifikasi baik, 

dan pada siklus III menjadi 81% dengan kualifikasi baik. Rata-rata hasil belajar 

pada siklus I adalah 68,44 dan ketuntasan belajar klasikal 65,6% dengan 

kualifikasi tinggi, pada siklus II rata-rata hasil belajar menjadi 74,06 dan 

ketuntasan belajar klasikal 71,9% dengan kualifikasi tinggi, dan pada siklus III 

rata-rata hasil belajar menjadi 78,75 dan ketuntasan belajar klasikal 81,26% 

dengan klasifikasi sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa melalui metode picture and picture dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar sehingga berdampak pada 

peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas VA SD Negeri Tambakaji 05 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arbangatun Fitria Ningrum berjudul 

“Pengaruh Model Cooperative Learning Teknik Make A Match terhadap Hasil 

Belajar IPS Kelas IV SD Negeri Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga Jawa Tengah Tahun Ajaran 2011/2012”. Subjek penelitian ini adalah 
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siswa kelas IV SD Negeri Limbasari sebanyak 40 siswa, yang terdiri dari dua 

kelas paralel, kelas IV A sebagai kelas kontrol dan kelas IV B sebagai kelas 

eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen mempunyai 

nilai rata-rata sebesar 78,4992 dan kelas kontrol menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 69,4993. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada 

hasil post testmata pelajaran IPS siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas 

kontrol. Untuk mengetahui perbedaan yang nyata maka dilakukan analisis statistik 

dengan uji-t yang didapatkan harga t sebesar 2,209. Dengan demikian penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada pengaruh model Cooperative Learning teknik make a 

match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Nugraha (2012) dengan judul 

penelitian “Keefektifan Penerapan Model Make A Match pada Pembelajaran 

Matematika Kelas V Materi Geometri diSekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga 

Kidul Kabupaten Purbalingga”. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Kidul sebanyak 54 siswa, yang terdiri dari 

dua kelas paralel, kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas V B sebagai kelas 

kontrol. Hasil belajar siswa yang pembelajarannya menerapkan model make a 

match lebih baik daripada hasil belajar siswa yang proses belajarnya menerapkan 

model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen sebesar 79,07, sedangkan di kelas kontrol sebesar 68,89. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh model Cooperative Learning teknik make a 

match terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Nugraha (2012) dengan judul 

penelitian “Keefektifan Penerapan Model Make a Match pada Pembelajaran 

Matematika Kelas V Materi Geometri di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga 

Kidul Kabupaten Purbalingga”. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Kidul sebanyak 54 siswa, yang terdiri dari 

dua kelas paralel, kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas V B sebagai kelas 

kontrol. Hasil belajar siswa yang pembelajarannya menerapkan model make a 

match lebih baik daripada hasil belajar siswa yang proses belajarnya menerapkan 

model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar siswa di kelas 
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eksperimen sebesar 79,07, sedangkan di kelas kontrol sebesar 68,89. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh model Cooperative Learning teknik make a 

match terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V. Kedua model tersebut 

mengatakan bahwa model Picture and Picture dan Make a Match ada pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Pemaparan hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan nilai awal dan akhir penggunaan model pembelajaran Picture and 

Picture dan model pembelajaran Make a Match dalam pencapaian hasil belajar 

IPA siswa kelas 4 SD Gugus Mawar Kecamatan Suruh semester 2 tahun ajaran 

2014/2015 akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akhir 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.3 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan di SD Gugus Mawar Kecamatan Suruh berjalan 

dengan lancar. Meskipun demikian, peneliti mengalami beberapa kendala selama 

proses penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi kendala dalam penelitian ini 

diantaranya tidak adanya alat peraga KIT kincir air yang akan digunakan dalam 

percobaan pemanfaatan energi alternatif air sebagai PLTA. LCD yang menjadi 

penunjang siswa untuk melakukan  tercapainya model pembelajaran yang lebih 

efektif lagi. Karena tidak lengkapnya alat peraga sehingga siswa kurang paham 

betul tentang apa yang seharusnya dibuat percobaan.Selain itu susahnya 

mengendalikan siswa pada saat melakukan diskusi kelompok. Hal ini dikarenakan  

mereka masih merasa asing dengan guru yang mengajar. 


