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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

  Langkah awal dari pelaksanaan penelitian di SDN 1 Gadu dan SDN 2 

Gagakan dengan melakukan permohonan izin di sekolah. Setelah mendapatkan 

izin dari Kepala Sekolah, kemudian menemui guru kelas 5 SDN 1 Gadu dan SDN 

2 Gagakan sebagai pelaksana penggunaan treatment pada subjek penelitian.  

   Pelaksanaan penelitian dimulai dari mengidentifikasi masalah di lapangan 

dengan melakukan observasi kepada siswa dan guru kelas 5 SDN 1 Gadu serta 

siswa dan guru kelas 5 SDN 2 Gagakan. Setelah menemukan permasalahan di 

sekolah, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun proposal 

penelitian, membuat instrumen penelitian, menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta melakukan uji 

coba (validitas) instrumen soal penelitian yang akan digunakan.  

  Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengambilan data awal 

yaitu dengan memberikan pretest tentang materi “Daur Air” untuk mengetahui 

apakah hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam keadaan 

setara (homogen). Jika kedua kelas tersebut terbukti homogen, maka tahapan 

selanjutnya adalah memberi perlakuan (treatment) kepada kedua kelas tersebut. 

Dalam penelitian ini diberikan model pembelajaran yang berbeda terhadap kedua 

SD tersebut, yaitu memberi perlakuan (treatment) dengan model problem based 

learning berbantu media audio visual untuk siswa kelas 5 SDN 1 Gadu dan 

memberikan pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas 5 SDN 2 Gagakan yang 

menggunakan model pembelajaran think pair share berbantu media visual. Materi 

pembelajaran yang digunakan adalah sama yaitu tentang Peristiwa Alam. 

Pelaksanaan penelitian di SDN 1 Gadu sebagai kelas eksperimen dan SDN 2 

Gagakan sebagai kelas kontrol, dilakukan tiga kali pertemuan. Pemberian 

treatment pada subjek penelitian dilakukan oleh guru kelas 5 dan mengikuti 

jadwal yang telah direncanakan. Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian terhadap 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini: 
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Tabel 12 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Terhadap Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

Pertemuan  Hari dan Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Sabtu, 14 Maret 2015 Memberikan pretest pada subjek penelitian 

yaitu kelas 5 SDN 1 Gadu sebagai kelas 

eksperimen dan kelas 5 SDN 2 Gagakan 

sebagai kelas kontrol. 

2 Senin, 23 Maret 2015 Memberikan treatment kepada kelas 

eksperimen dengan penggunaan model 

problem based learning berbantu media 

audio visual dengan materi peristiwa alam 

dan memberikan posttest untuk menguji 

pemahaman siswa terkait materi yang telah 

diajarkan. 

3 Selasa, 24 Maret 2015 Memberikan pembelajaran kepada kelas 

kontrol dengan penggunaan model 

pembelajaran think pair share berbantu 

media visual dengan materi peristiwa alam 

dan memberikan posttest untuk menguji 

pemahaman siswa terkait materi yang telah 

diajarkan 

 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan kegiatan 

penggunaan model problem based learning berbantu media audio visual pada 

kelas eksperimen dan penggunaan model pembelajaran think pair share berbantu 

media visual pada kelas kontrol. Pengamatan dilakukan menggunakan lembar 

observasi yang di dalamnya memuat panduan dari awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran yang disesuaikan dengan langkah-langkah model 

pembelajaran baik dengan model problem based learning berbantu media audio 

visual ataupun model pembelajaran think pair share berbantu media visual. 

Observasi ini digunakan untuk melihat perbedaan tingkat efektivitas penggunaan 

model problem based learning berbantu media audio visual dengan model 

pembelajaran think pair share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SDN 1 Gadu dan SDN 2 Gagakan. Observasi ini meliputi observasi 

aktivitas guru dan observasi respon siswa. 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat efektivitas penggunaan model problem 

based learning berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think 

pair share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 
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Semester 2 SDN 1 Gadu dan SDN 2 Gagakan dapat diketahui dengan melihat 

nilai hasil belajar (hasil posttest). 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian di Kelas Eksperimen 

  Dalam pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen, guru menggunakan 

model problem based learning berbantu media audio visual dalam pembelajaran 

IPA di kelas 5 SDN 1 Gadu. Pada pertemuan pertama yaitu pemberian soal 

pretest. Guru memberikan pretest pada hari sabtu tanggal 14 maret 2015. Waktu 

untuk mengerjakan soal pretest selama 20 menit. Soal uji kemampuan siswa 

(pretest) berjumlah 20 soal dengan materi “Daur Air”. Pada saat mengerjakan soal 

pretest, siswa kelas 5 SDN 1 Gadu mengikuti dengan tertib.  

  Pada pertemuan kedua, guru memberikan treatment dengan menggunakan 

model problem based learning berbantu media audio visual dalam pembelajaran 

IPA. Pembelajaran dilaksanakan pada hari senin tanggal 24 maret 2015 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Sesuai dengan rencana, pertemuan ini difokuskan 

untuk menyelesaikan 5 indikator dengan materi peristiwa alam. Kegiatan 

pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB karena pada hari tersebut di SD Negeri 1 

Gadu tidak melaksanakan upacara bendera. Persiapan dimulai pukul 06.45 WIB, 

persiapan meliputi pemasangan LCD dan speaker, serta menyiapkan media audio 

visual yang akan digunakan. Pukul 07.00 WIB guru mulai mempersiapkan siswa 

untuk belajar. 

  Kegiatan awal dimulai dengan mengucapkan salam, doa, dan absensi. Pada 

hari tersebut siswa kelas 5 SDN 1 Gadu hadir semua. Kemudian dilanjutkan 

dengan tahap motivasi dan apersepsi. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

peristiwa alam banjir. Guru juga tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Pada saat fase orientasi permasalahan, guru menampilkan 

permasalahan terkait peristiwa alam yang terjadi melalui media audio visual 

berupa slide gambar. 

  Pada kegiatan inti, guru mulai menyajikan materi yang disertai dengan 

media audio visual berupa video animasi peristiwa alam dan gambar bergerak. 

Pada pembelajaran sebelumnya belum pernah menggunakan media audio visual, 

dan siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tahap selanjutnya  
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yaitu fase mengorganisasikan siswa untuk meneliti, guru membagi siswa dalam 7 

kelompok dan setiap kelompok diberikan permasalahan yang berbeda-beda serta 

setiap kelompok menerima lembar kerja siswa. Kemudian pada saat fase 

investigasi mandiri dan investigasi kelompok, guru membagikan materi tambahan 

dari berbagai sumber (buku, artikel, dan gambar) terkait dengan permasalahan, 

setiap anggota kelompok mencari informasi dari buku, artikel, gambar, atau 

pengalaman pribadi tentang topik permasalahan yang ditentukan serta masing-

masing anggota kelompok kembali ke kelompoknya dan mengumpulkan semua 

data atau informasi yang telah mereka dapatkan. Guru tidak membimbing siswa 

dalam memecahkan masalah namun guru hanya membimbing siswa dalam 

mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan. Tahap selanjutnya yaitu 

fase mengembangkan dan mempresentasikan hasil laporan diskusi, setiap 

kelompok mendiskusikan tindakan yang harus dilakukan dari peristiwa alam yang 

terjadi serta memberikan saran cara mencegah bencana alam tersebut dan 

mengembangkan hasil laporan diskusi kelompok serta setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas kepada teman-teman 

yang lain. Pada fase selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi 

permasalahan, siswa menganalisis hasil laporan diskusi yang telah dipresentasikan 

dan siswa saling mengevaluasi hasil laporan diskusi yang telah dipresentasikan. 

Selanjutnya guru memberikan tes formatif (posttest) untuk menguji pemahaman 

siswa terkait materi “Peristiwa Alam”. Tahapan yang terakhir yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi “Peristiwa 

Alam” serta guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada siswa.  

  Pada kegiatan akhir, siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi “Peristiwa Alam”, guru melakukan refleksi dan mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

  Adapun hasil observasi implementasi RPP untuk aktivitas guru pada kelas 

eksperimen terlihat pada tabel 13 sebagai berikut: 
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Tabel 13 

Hasil Observasi Implementasi RPP Untuk Aktivitas Guru 

Pada Kelas Eksperimen 

Aspek yang Diamati Jumlah 

Kegiatan  

Terlaksana  Persentase 

(%)  

Pendahuluan  

- Menyampaikan salam dan doa 

- Mengecek kehadiran siswa 

- Memberikan motivasi  

- Melakukan apersepsi 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Fase 1: orientasi permasalahan 

6 6 24 

Inti  

a. Eksplorasi  

b. Elaborasi  

- Fase 2: mengorganisasikan siswa 

untuk meneliti  

- Fase 3: investigasi mandiri dan 

investigasi kelompok  

- Fase 4: mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil laporan 

diskusi 

- Fase 5: menganalisis dan 

mengevaluasi permasalahan 

c. Konfirmasi  

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

8 

 

4 

 

12 

 

12 

 

 

16 

 

8 

Akhir  

- Membuat kesimpulan materi 

- Melakukan refleksi  

- Menyampaikan salam  

3 3 12 

Jumlah  25 24 96% 

 

  Berdasarkan tabel 13 hasil observasi implementasi RPP untuk aktivitas guru 

pada kelas ekperimen dari 25 kegiatan telah terlaksana sebanyak 24 kegiatan, 1 

kegiatan yang tidak terlaksana yaitu guru tidak membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah dan menunjukkan persentase sebesar 96%. Hal ini berarti 

guru telah mengimplementasikan RPP dengan sangat baik bahkan bisa dikatakan 

sempurna dalam mengajar. Guru juga melaksanakan fase-fase model problem 

based learning dengan sangat baik serta guru dalam mengoperasikan dan 

menggunakan media audio visual dengan baik terlihat bahwa guru cepat tanggap 

serta baik dalam mengoperasikan dan menggunakan media audio visual. 
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  Tidak hanya aktivitas guru yang diamati dalam pembelajaran namun respon 

siswa juga diamati. Hasil observasi respon siswa terlihat dari 10 aspek yang 

diamati telah dilaksanakan semua oleh siswa dengan persentase 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa respon siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

problem based learning berbantu media audio visual sangat baik. 

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian di Kelas Kontrol 

  Dalam pelaksanaan penelitian di kelas kontrol, guru menggunakan model 

pembelajaran think pair share berbantu media visual dalam pembelajaran IPA di 

kelas 5 SDN 2 Gagakan. Pada pertemuan pertama yaitu pemberian soal pretest. 

Guru memberikan pretest pada hari sabtu tanggal 14 maret 2015. Waktu untuk 

mengerjakan soal pretest selama 20 menit. Soal uji kemampuan siswa (pretest) 

berjumlah 20 soal dengan materi “Daur Air”. Pada saat mengerjakan soal pretest, 

siswa kelas 5 SDN 2 Gagakan mengikuti dengan tertib. Pada pertemuan kedua, 

guru mengajar dengan menggunakan model pembelajaran think pair share 

berbantu media visual dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran dilaksanakan pada 

hari selasa tanggal 25 maret 2015 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Sesuai 

dengan rencana, pertemuan ini difokuskan untuk menyelesaikan 5 indikator 

dengan materi peristiwa alam. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB.  

  Kegiatan awal dimulai dengan mengucapkan salam, doa, dan absensi. Pada 

hari tersebut siswa kelas 5 SDN 2 Gagakan hadir semua. Kemudian dilanjutkan 

dengan tahap motivasi dan apersepsi. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

peristiwa alam tsunami. Tetapi guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

  Pada kegiatan inti, guru menyajikan materi “Peristiwa Alam” dengan materi 

yang tercantum dalam buku dengan tambahan gambar-gambar peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia. Guru menjelaskan satu per satu tentang peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia. Kemudian guru memberikan permasalahan kepada 

siswa terkait peristiwa alam. Pada tahap thinking (berpikir), guru meminta siswa 

untuk memikirkan serta mencari informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. Siswa memikirkan serta mencari informasi secara individu terkait 

permasalahan yang diberikan guru tentang peristiwa alam. Kemudian guru 
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mengarahkan siswa untuk menuliskan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia di 

pada selembar kertas. Pada tahap pairing (berpasangan), guru meminta siswa 

untuk berdiskusi dengan teman sebangku terkait permasalahan. Siswa berdiskusi 

dengan teman sebangku mendiskusikan jawaban yang diperoleh terkait 

permasalahan yang diberikan guru tentang peristiwa alam dan guru membagikan 

lembar kerja siswa kepada setiap pasangan untuk menuliskan hasil laporan 

diskusi. Tetapi guru tidak membimbing setiap pasangan untuk menganalisis hasil 

laporan diskusi. Kemudian pada tahap sharing (berbagi), guru mengarahkan 

setiap pasangan untuk mempresentasikan hasil laporan diskusi. Setiap pasangan 

mempresentasikan hasil laporan diskusi dan kelompok pasangan yang lain 

memperhatikan. Guru tidak meminta kelompok pasangan yang lain untuk 

memberikan tanggapan terkait hasil laporan diskusi yang dipresentasikan dan 

terlihat siswa tidak memberikan tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. 

Siswa tidak mengevaluasi hasil laporan diskusi yang telah dipresentasikan dan 

guru juga tidak mengevaluasi hasil laporan diskusi serta tidak meluruskan 

jawaban dari permasalahan yang diberikan. Selanjutnya guru memberikan tes 

formatif (posttest) untuk menguji pemahaman siswa terkait materi “Peristiwa 

Alam”. Tahapan yang terakhir yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi “Peristiwa Alam”, namun guru tidak memberikan 

umpan balik dan penguatan kepada siswa.  

  Pada kegiatan akhir, siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi “Peristiwa Alam”, guru tidak melakukan refleksi dan mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. Adapun hasil observasi implementasi 

RPP untuk aktivitas guru pada kelas kontrol terlihat pada tabel 14 sebagai berikut: 
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Tabel 14 

Hasil Observasi Implementasi RPP Untuk Aktivitas Guru  

Pada Kelas Kontrol 

Aspek yang Diamati Jumlah 

Kegiatan  

Terlaksana  Persentase 

(%)  

Pendahuluan  

- Menyampaikan salam dan doa 

- Mengecek kehadiran siswa 

- Memberikan motivasi  

- Melakukan apersepsi 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

6 5 20,83 

Inti  

a. Eksplorasi  

b. Elaborasi  

- Tahap thinking (berpikir) 

- Tahap pairing (berpasangan) 

- Tahap sharing (berbagi) 

c. Konfirmasi  

 

3 

 

2 

4 

4 

2 

 

3 

 

2 

3 

2 

1 

 

12,5 

 

8,33 

12,5 

8,33 

4,16 

Akhir  

- Membuat kesimpulan materi 

- Melakukan refleksi  

- Menyampaikan salam  

3 3 12,5 

Jumlah  24 19 79,15% 

 

  Berdasarkan tabel 14 hasil observasi implementasi RPP untuk aktivitas guru 

pada kelas kontrol dari 24 kegiatan telah terlaksana sebanyak 19 kegiatan, 5 

kegiatan yang tidak terlaksana yaitu guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dalam pembelajaran, guru tidak membimbing setiap pasangan 

untuk menganalisis hasil laporan diskusi, guru tidak meminta pasangan yang lain 

memberikan tanggapan terkait hasil laporan diskusi yang telah dipresentasikan, 

guru tidak mengevaluasi hasil laporan diskusi setiap pasangan kelompok yang 

telah dipresentasikan dan menunjukkan persentase sebesar 79,15%. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru mengimplementasikan RPP dengan cukup baik. 

  Tidak hanya aktivitas guru yang diamati dalam pembelajaran namun respon 

siswa juga diamati. Hasil observasi respon siswa terlihat dari 10 aspek yang 

diamati telah dilaksanakan siswa sebanyak 7 aspek dengan persentase 70%. Hal 

ini menunjukkan bahwa respon siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model pembelajaran think pair share berbantu media visual cukup baik. 
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4.2 Hasil Penelitian 

  Hasil penelitian ini terdiri dari deskripsi data dan analisis data. Deskripsi 

data meliputi data hasil belajar IPA dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Sedangkan analisis data meliputi uji prasyarat atau uji asumsi yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas, selanjutnya dilakukan uji t-test.  

4.2.1 Deskripsi Data 

  Skor hasil belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

masih berupa data mentah. Apabila diperhatikan data mentah tersebut, sangatlah 

sulit jika ditarik kesimpulan. Untuk itu perlu diolah terlebih dahulu untuk 

memperoleh gambaran yang baik mengenai data tersebut. 

  Data skor hasil belajar IPA yang diperoleh dari kelas eksperimen yaitu kelas 

5 SDN 1 Gadu dan kelas kontrol yaitu kelas 5 SDN 2 Gagakan disajikan dan 

dianalisis secara deskriptif. Tujuannya agar data tersebut dapat dipaparkan secara 

baik dan disimpulkan secara mudah. Deskripsi data meliputi penyusunan data 

dalam bentuk tampilan yang mudah dibaca secara lengkap. Tabel distribusi 

frekuensi merupakan cara penyajian paling umum untuk deskripsi data, yang 

sering ditampilkan pula secara visual dalam bentuk diagram batang atau 

histogram. Sebelum dilakukan analisis deskriptif, terlebih dahulu dibuat tabel 

distribusi frekuensi skor hasil belajar IPA dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

4.2.1.1 Data Hasil Belajar 

  Data hasil belajar diperoleh dari posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah diberikan treatment. Pada kelas eksperimen yaitu siswa kelas 5 

SDN 1 Gadu sudah menggunakan model problem based learning berbantuan 

media audio visual sedangkan pada kelas kontrol yaitu siswa kelas 5 SDN 2 

Gagakan sudah menggunakan model pembelajaran think pair share berbantu 

media visual. Skor hasil belajar dari hasil posttest yang diperoleh dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masih berupa data mentah. Untuk itu perlu diolah 

terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai data tersebut. 

Menurut H.A Struges dalam Subana dkk (2000:38-41), dalam membuat distribusi 

frekuensi skor yaitu menentukan banyaknya kelas (K), menghitung jangkauannya 

(Range), dan panjang interval kelasnya (I) dengan rumus seperti di bawah ini: 
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Banyaknya kelas (K)  = 1 + 3,3 log n 

Jangkauan atau Range (R) = (Skor maksimal – Skor minimal)  

Panjang interval kelas  = 
     

               
 

  Berikut akan disajikan distribusi frekuensi skor posttest hasil belajar IPA 

pada kelas eksperimen. Pertama menghitung banyaknya kelas (K), setelah itu 

menentukan jangkauan atau range (R), dan panjang interval kelasnya (I) dengan 

rumus seperti berikut ini: 

Banyaknya kelas (K)  = 1 + 3,3 log n 

      = 1 + 3,3 log 34 

      = 1 + 3,3 . 1,53 

      = 1 + 5,049 

      = 6, 049 (dibuat menjadi 6 kelas) 

Jangkauan atau Range (R) = (Skor maksimal – Skor minimal) 

      = (100 – 72) 

      = 28  

Panjang interval kelas  = 
     

               
 

      = 
  

 
 

      = 4,66 (dibulatkan menjadi 5) 

  Setelah diketahui banyaknya kelas (K), menentukan jangkauan atau range 

(R), dan panjang interval kelas (I), kemudan disusun tabel distribusi frekuensi 

skor hasil belajar IPA kelas 5 SDN 1 Gadu seperti yang terlihat pada tabel 15 

berikut ini: 

Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar IPA Kelas 5 

SDN 1 Gadu Tahun Pelajaran 2014/2015 

No  Interval  Frekuensi  Persentase (100%) 

1 96 - 100  6 17,7 

2 91 – 95 6 17,7 

3 86 – 90 7 20,5 

4 81 – 85 7 20,5 

5 76 - 80    6 17,7 

6 71 - 75 2 5,9 

Jumlah  34 100% 
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  Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa skor hasil belajar IPA kelas 

eksperimen, dari seluruh siswa kelas 5 SDN 1 Gadu siswa yang mendapat skor 

antara 96 sampai dengan 100 terdiri dari 6 anak dengan persentase 17,7%, siswa 

yang mendapat skor antara 91 sampai dengan 95 sebanyak 6 anak dengan 

persentase 17,7%, siswa yang mendapat skor antara 86 sampai dengan 90 

sebanyak 7 anak dengan persentase 20,5%, siswa yang mendapat skor antara 81 

sampai dengan 85 sebanyak 7 anak dengan persentase 20,5%, siswa yang 

mendapat skor 76 sampai dengan 80 sebanyak 6 anak dengan persentase 17,7 %, 

serta siswa yang mendapat skor antara 71 sampai dengan 75 sebanyak 2 anak 

dengan persentase 5,9%. 

  Untuk memperjelas gambaran data hasil belajar IPA kelas eksperimen, pada 

gambar 3 akan disajikan grafik garis distribusi skor hasil belajar IPA dari hasil 

posttest kelas eksperimen berikut ini: 

 

 

Gambar 3 

Grafik Garis Distribusi Skor Hasil Belajar IPA  

Kelas Eksperimen Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

  Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan skor 

72 sebanyak 2 siswa, siswa yang mendapatkan skor 80 sebanyak 6 siswa, siswa 

yang mendapatkan skor 84 sebanyak 7 orang, siswa yang mendapatkan skor 88 
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sebanyak 7 orang, siswa yang mendapatkan skor 92 sebanyak 6 siswa, siswa yang 

mendapatkan skor 96 sebanyak 5 orang dan siswa yang mendapatkan skor 100 

sebanyak 1 orang. 

  Untuk selanjutnya akan disajikan destribusi frekuensi skor hasil belajar IPA 

pada kelas kontrol seperti di bawah ini: 

Banyaknya kelas (K)  = 1 + 3,3 log n 

      = 1 + 3,3 log 30 

      = 1 + 3,3 . 1,47 

      = 1 + 4,851 

      = 5, 851 (dibulatkan menjadi 6 kelas) 

Jangkauan atau Range (R) = (Skor maksimal – Skor minimal) 

      = (100 – 64) 

      = 36  

Panjang interval kelas  = 
     

               
 

      = 
  

 
 

      = 6  

  Setelah diketahui banyaknya kelas (K), menentukan jangkauan atau range 

(R), dan panjang interval kelas (I), kemudan disusun tabel distribusi frekuensi 

skor hasil belajar IPA kelas 5 SDN 2 Gagakan seperti yang terlihat pada tabel 16 

berikut ini: 

Tabel 16 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar IPA Kelas 5 

SDN 2 Gagakan Tahun Pelajaran 2014/2015 

No  Interval  Frekuensi  Persentase (100%) 

1 95 - 100  2 6,7 

2 89 – 94 2 6,7 

3 83 – 88 7 23,3 

4 77 – 82 6 20 

5 70 – 76 12 40 

6 64 – 69 1 3,3 

Jumlah  30 100% 

 

  Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa skor hasil belajar IPA kelas 

kontrol, dari seluruh siswa kelas 5 SDN 2 Gagakan siswa yang mendapat skor 
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antara 95 sampai dengan 100 terdiri dari 2 anak dengan persentase 6,7%, siswa 

yang mendapat skor antara 89 sampai dengan 94 sebanyak 2 anak dengan 

persentase 6,7%, siswa yang mendapat skor antara 83 sampai dengan 88 sebanyak 

7 anak dengan persentase 23,3%, siswa yang mendapat skor antara 77 sampai 

dengan 82 sebanyak 6 anak dengan persentase 20%,  siswa yang mendapat skor 

antara 70 sampai dengan 76 sebanyak 12 anak dengan persentase  40%, serta 

siswa yang mendapat skor 64 sampai dengan 65 sebanyak 1 anak dengan 

persentase 3,3%. 

  Untuk memperjelas gambaran data hasil belajar IPA kelas kontrol, pada 

gambar 4 akan disajikan grafik garis distribusi skor hasil belajar IPA dari hasil 

posttest kelas kontrol berikut ini: 

 

Gambar 4 

Grafik Garis Distribusi Skor Hasil Belajar IPA  

Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

  Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan skor 

64 sebanyak 1 siswa, siswa yang mendapatkan skor 70 sebanyak 3 siswa, siswa 

yang mendapatkan skor 72 sebanyak 3 siswa, siswa yang mendapatkan skor 76 

sebanyak 6 siswa, siswa yang mendapatkan skor 80 sebanyak 6 siswa, siswa yang 

mendapatkan skor 84 sebanyak 4 siswa, siswa yang mendapatkan skor 88 

sebanyak 3 siswa, siswa yang mendapatkan skor 92 sebanyak 2 siswa, siswa yang 
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mendapatkan skor 96 sebanyak 1 siswa dan siswa yang mendapatkan skor 100 

sebanyak 1 siswa. 

 

4.2.2 Teknik Analisis Data 

4.2.2.1 Analisis Deskriptif 

Setelah dilakukan distribusi frekuensi skor hasil belajar IPA berupa tabel 

dan grafik, kemudian dilakukan analisis deskriptif. Data deskriptif statistik skor 

hasil belajar IPA dari kelas eksperimen yaitu siswa kelas 5 SDN 1 Gadu dan kelas 

kontrol yaitu siswa kelas 5 SDN 2 Gagakan, yang akan disajikan nilai maksimal, 

nilai minimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi skor hasil belajar IPA terlihat 

pada tabel 17 berikut ini: 

Tabel 17 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen  

dan Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Eksperimen 34 72,00 100,00 87,0588 6,82660 

Kelas Kontrol 30 64,00 100,00 80,2000 8,39294 

Valid N (listwise) 30     

 

Dari tabel 17 dapat dilihat bahwa hasil belajar IPA kelas eksperimen dengan 

jumlah data (N) sebanyak 34 mempunyai nilai minimum 72,00 dan nilai 

maximum 100,00, serta rata-rata atau mean pada kelas eksperimen yaitu 87,0588 

dan standar deviation yaitu 6,82660. Sedangkan hasil belajar IPA kelas kontrol 

dengan jumlah data (N) sebanyak 30 mempunyai nilai minimum 64,00 dan nilai 

maximum 100,00, serta rata-rata atau mean pada kelas kontrol yaitu 80,2 dan 

standar deviation yaitu 8,39294.  

4.2.2.2 Uji Prasyarat atau Uji Asumsi 

  Sebelum dilakukan uji t-test (Independent Samples T-Test), dilakukan uji 

prasyarat atau yang sering disebut dengan uji asumsi terlebih dahulu yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 
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a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas ini akan digunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 22.0. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut ini disajikan 

tabel 18 hasil uji normalitas hasil belajar IPA pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol: 

Tabel 18 

Hasil Uji Normalitas Skor Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen  

dan Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N 34 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean 87,0588 80,2000 

Std. Deviation 6,82660 8,39294 

Most Extreme Differences Absolute ,118 ,143 

Positive ,114 ,143 

Negative -,118 -,079 

Test Statistic ,118 ,143 

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

 ,121
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan tabel 18 diperoleh hasil bahwa data uji normalitas kelas kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang didapat berdistribusi normal. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil signifikansi > 0,05 yaitu kelas eksperimen sebesar 0,200 

dan kelas kontrol sebesar 0,121. Jadi dari output tabel hasil uji normalitas dapat 

diambil kesimpulan bahwa data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. 

  Grafik uji normalitas dari hasil belajar IPA pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol disajikan pada gambar 5 dan gambar 6 berikut ini: 
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Gambar 5 

Grafik Uji Normalitas Skor Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen 

   

  Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

terlihat dari kurva yang berbentuk lonceng simetris. Titik puncak kurva tepat pada 

rata-rata nilai kelas eksperimen yaitu sebesar 87,0588. Hal ini menunjukkan 

bahawa data hasil posttest tersebar merata di sekitar titik puncak dan berarti 

rentang antara nilai siswa dengan nilai rata-rata kelas tidak begitu jauh.  

 
Gambar 6 

Grafik Uji Normalitas Skor Hasil Belajar IPA Kelas Kontrol 
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  Berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

terlihat dari kurva yang berbentuk lonceng simetris. Titik puncak kurva tepat pada 

rata-rata nilai pada kelas kontrol yaitu sebesar 80,2. Hal ini menunjukkan bahawa 

data hasil posttest tersebar merata di sekitar titik puncak dan berarti rentang antara 

nilai siswa dengan nilai rata-rata kelas tidak begitu jauh. 

b. Uji Homogenitas    

  Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian skor yang 

diukur pada kedua kelas memiliki varians yang sama atau tidak. Dalam uji 

homogenitas menggunakan teknik Levene Test dengan menggunakan bantuan 

SPSS for windows versi 22.0.  

  Data dikatakan homogen jika diperoleh hasil signifikansi > 0,05 dan data 

dikatakan tidak homogen jika hasil signifikansi < 0,05. Output dari uji 

homogenitas data hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Gadu sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Gagakan sebagai kelas kontrol terlihat 

pada tabel 19 berikut ini: 

Tabel 19 

Hasil Uji Homogenitas Skor Hasil Belajar IPA 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

Test of Homogeneity of Variances 

Posttest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,775 1 62 ,382 

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui angka Levene Statistic menunjukkan 

0,775, semakin kecil nilainya maka semakin besar homogenitasnya. Kemudian 

df1 = jumlah kelompok data – 1 atau 2 – 1 = 1, sedangkan df2 = jumlah data – 

jumlah kelompok data atau 64 – 2 = 62. Dari output tersebut dapat diketahui 

signifikansi sebesar 0,382 (0,382 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

variansi adalah sama (varian kelas eksperimen dan kelas kontrol). 

 

 



74 
 

 
 

 

4.2.2.3 Uji t-test 

  Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji 

t-test (Independent Samples T-Test) dengan menggunakan bantuan SPSS for 

windows versi 22.0. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata skor posttest hasil belajar IPA antara kedua kelas. Berikut ini 

disajikan tabel 20 rata-rata skor hasil belajar IPA kelas eksperimen dan kelas 

kontrol: 

Tabel 20 

Rata-rata Skor Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen  

dan Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

                                                 Group Statistics 

 
Subjek Penelitian N Mean 

Posttest Kelas Eksperimen 34 87,0588 

Kelas Kontrol 30 80,2000 

Berdasarkan tabel 20 terlihat rata-rata (mean) untuk kelas kontrol adalah 

80,20 dan untuk kelas eksperimen 87,0588, artinya bahwa rata-rata skor posttest 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor posttest kelas kontrol. Hasil 

uji t-test dari skor posttest hasil belajar IPA kelas kontrol dan kelas eksperimen 

disajikan pada tabel 21 berikut ini: 
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Tabel 21 

Hasil Uji T-Test Skor Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pos

ttest 

Equal 

variances 

assumed ,775 ,382 3,603 62 ,001 6,8588 1,90361 3,05357 10,66408 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,557 55,977 ,001 6,8588 1,92840 2,99575 10,72190 

  

Dalam menganalisis uji t-test menggunakan equal variance assumsed 

(diasumsikan varian sama). Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui nilai thitung 

sebesar 3,603 pada derajat kebebasan (df) sebesar 62 dan hasil signifikansi 

sebesar 0,001. Perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 6,8588 (87,0588-

80,2000 ) dan perbedaan berkisar antara 3,05357 sampai 10,66408 terlihat pada 

lower dan upper, sedangkan nilai ttabel adalah 1,999 {nilai ttabel dicari 

menggunakan rumus pada Microsoft Excel =tinv(0,05;df)}. 
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4.2.2.4 Hasil Uji Hipotesis 

  Dalam pengujian hipotesis, jika nilai thitung < nilai ttabel dan signifikansi > 

0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, sedangkan jika nilai thitung > nilai ttabel dan 

signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 = tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem based 

learning berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair 

share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 

Gadu Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

Ha = terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem based learning 

berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair share 

berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Gadu 

Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan hasil uji t-test (Independent Samples T-Test), nilai thitung > nilai 

ttabel yaitu 3,603 > 1,999 dan hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Itu menunjukkan bahwa perlakuan yang 

diberikan pada kelas eksperimen yaitu model problem based learning berbantu 

media audio visual lebih efektif daripada model pembelajaran think pair share 

berbantu media visual. 

Dengan demikian, rumusan hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan 

tingkat efektivitas antara model problem based learning berbantu media audio 

visual dengan model pembelajaran think pair share berbantu media visual 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Gadu Sambong Kabupaten Blora 

semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 diterima. 

 

4.3 Pembahasan  

  Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan terlihat perbedaan rata-

rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil belajar IPA kelas eksperimen 

dengan jumlah siswa 34 mempunyai nilai terendah 72 dan nilai tertinggi 100. 

Sedangkan hasil belajar IPA kelas kontrol dengan jumlah siswa 30 mempunyai 

nilai terendah 64,00 dan nilai tertinggi 100. 
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  Pada tabel group statistic terlihat rata-rata (mean) untuk kelas eksperimen 

adalah 87,0588 dan untuk kelas kontrol adalah 80,2, artinya bahwa rata-rata skor 

hasil belajar IPA kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor hasil belajar 

kelas kontrol. Sedangkan perbedaan rata-rata (mean deference) sebesar 6,8588 

(87,0588 - 80,2000 ), dan perbedaan berkisar antara 3,05357 sampai 10,66408 

terlihat pada lower dan upper. 

  Oleh karena dapat diketahui nilai thitung sebesar 3,603 dan signifikansi 

sebesar 0,001, hal ini menunjukkan thitung > ttabel yaitu 3,603 > 1,999 dan hasil 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem 

based learning berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think 

pair share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 

Gadu Sambong Kabupaten Blora Semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

Perbedaan tingkat efektivitas ini dilihat dari uji t-test dan perbedaan rata-rata 

kedua kelas. Hal ini berarti model pembelajaran problem based learning 

berbantuan media audio visual lebih efektif daripada model pembelajaran think 

pair share berbantu media visual. 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara 

model problem based learning berbantu media audio visual dengan model 

pembelajaran think pair share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SDN 1 Gadu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Semester 2 

tahun 2014/2015. Terjadinya perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ini dikarenakan adanya model problem based learning berbantu media 

audio visual. Perpaduan model problem based learning dan media audio visual 

sangat tepat karena masalah-masalah disajikan melalui media audio visual dan 

guru memberikan gambaran tentang penyelesaian masalah melalui media audio 

visual. Pembelajaran pada kelas eksperimen mendorong siswa untuk bekerja sama 

dalam kelompok. Di dalam kelompok tersebut siswa memecahkan permasalahan 

bersama yang akan mendorong pola pikir kreatif anak dalam memecahkan 

masalah yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Dalam proses penyelesaian 

masalah siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan teman satu kelompok 
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dengan bimbingan guru. Dalam pembelajaran menggunakan model problem 

based learning juga mendorong siswa untuk berani mempresentasikan hasil 

diskusi dengan kelompoknya di depan kelompok lain. Hal ini dapat mendorong 

keberanian siswa tampil di depan kelas. Dalam proses presentasi kelompok lain 

juga ikut aktif dalam menanggapi hasil diskusi kelompok yang mempresentasikan 

hasil diskusinya. Dari beberapa hal di atas menimbulkan dampak positif bagi 

siswa, hal ini dapat dilihat pada skor hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model problem based learning berbantu media audio visual.  

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar IPA pada kelas eksperimen 

antara lain: “pembelajaran berdasarkan masalah (problem based learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan 

kondisi belajar aktif kepada siswa (Ngalimun 2014:89)”. Selain itu juga Ibrahim 

dan Nur (2000) dalam Agus N. Cahyo (2013:285) menyebutkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya: (a) siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab 

mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut, (b) melibatkan secara aktif 

memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih 

tinggi, (c) pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa 

sehingga pembelajaran lebih bermakna, (d) siswa dapat merasakan manfaat 

pembelajaran, sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan 

dengan kehidupan nyata, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan 

siswa terhadap bahan yang dipelajari, (e) menjadikan siswa lebih mandiri dan 

dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain, 

menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa, (f) pengondisian siswa 

dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajar dan 

temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan.  

Selain itu yang dapat mempengaruhi hasil belajar IPA siswa karena adanya 

manfaat media audio visual. Menurut Suprijanto (2007:173), ada beberapa 

manfaat media audio visual dalam pengajaran, antara lain: (a) membantu 

memberikan konsep pertama atau kesan yang benar, (b) mendorong minat, (c) 

meningkatkan pengertian yang lebih baik, (d) melengkapi sumber belajar yang 
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lain, (e) menambah variasi metode mengajar, (f) meningkatkan keingintahuan 

intelektual, (g) cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak 

perlu, (h) membuat ingatan terhadap pelajaran lebih luas, (i) dapat memberikan 

konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman biasa.  

 Penelitian ini juga relevan dengan Merinda Dian Prametasari pada tahun 

2012 dengan judul “Efektivitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V di SD Gugus 

Hasanudin Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2011/2012”, menyimpulkan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan ada efektifitas penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning-PBL) terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V di SD Gugus Hasanudin Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 

Dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol yaitu 74,53 

< rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yaitu 83,38 dengan perbedaan rata-rata 

(mean difference) sebesar 8.851, artinya bahwa hasil belajar kelas eksperimen 

lebih baik daripada hasil belajar kelas kontrol. Selanjutnya dari hasil pengujian 

Independent Samples T-Test, menunjukkan bahwa signifikasi sebesar 0.002, maka 

H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning-PBL) terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V di SD Gugus Hasanudin Salatiga semester II tahun 

ajaran 2011/2012.  

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Merinda Dian 

Pramestari dengan penelitian ini. Perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperimen, yaitu 74,53 < 83,38 dengan perbedaan rata-

rata sebesar 8,851. Sedangkan perbedaan rata-rata pada penelitian ini sebesar 

6,8588. Hal ini terlihat perbedaan rata-rata dari penelitian sebelumnya, perbedaan 

pada penelitian ini lebih kecil dari penelitian sebelumnya. 

 


