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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengguna-
an KIT IPA dalam mata pelajaran IPA terhadap peningkatan
hasil belajar siswa Kelas V SD. Variabel dalam penelitian ini
adalah penggunaan KIT IPA sebagai variabel bebas dan hasil
belajar siswa benjpa tes sebagai variabel terikat. Populasi yang
digunakan adalah seluruh siswa kelas VB SD N 1 Gabusan
dengan jumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh peneliti adalah teknik test. Tes digunakan untuk
mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran IPA pokok
bahasan pesawat sederhana. Jenis tes yang digunakan adalah
tes sumatif dari pre test dan post test. Analisis data
menggunakan hasil belajar menggunakan uji t-test dengan
bantuan SPSS Window,s versi 16.0.Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dari 50
(pre test) menjadi 81 (post test) setelah menggunakan KIT IPA
dalam pembelajaran IPA. Hasil uji t diperoleh hasil sebesar -
12,717 dengan probabilitas signifikansi 0,000<0,05 berarti
bahwa penggunaan KIT IPA efektif meningkatkan hasil belajar
siswa.

Kata Kunci: KIT IPA, Hasil Belajar, Pembelajaran IPA

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah KIT IPA.

Karena IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala

sesuatu yang terdapat di alam dan yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan KIT IPA dalam
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pembelajaran diharapkan prestasi belajar siswa meningkat

lebih baik lagi.

SD N 1 Gabusan adalah salah satu SD yang terdapat di

Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Siswanya juga berasal dari

wilayah setempat. Fasilitas yang terdapat di SD itu juga

sudah cukup mendukung untuk proses pembelajaran.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan siswa dan guru SD N
1 Gabusan, ternyata guru dalam menyampaikan materi

pelajaran tidak menggunakan alat bantu yang disebut alat
peraga akan tetapi guru hanya menggunakan metode

ceramah sehingga siswa tidak secara optimal menyerap

materi pelajaran yang disampaikan dan siswa akan merasa

jenuh dan bosan.

Setelah mengetahui masalah yang hadapi siswa dalam

kegiatan pembelajaran, maka diperlukan alat bantu dalam

pembelajaran agar siswa dalam pembelajaran dapat
menyerap materi yang disampaikan guru secara optimal dan

siswa akan merasa semangat dalam proses pembelajaran.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan bahwa
permasalahan yang diangkat adalah

a. Bagaimanakah hasil belajar sebelum dan sesudah
penggunaan KIT IPA pada siswa Kelas V SD?

b
. Apakah penggunaan KIT IPA efektif terhadap pe-

ningkatan hasil belajar siswa kelas V SD?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :
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a. mengetahui hasil belajar sebelum dan sesudah

penggunaan KIT IPA pada siswa Kelas V SD.
b

. Mengetahui efektivitas penggunaan KIT IPA dilihat

dari peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut:
a.
 Manfaat Teoritis

Dapat mengembangkan pola pembelajaran yang aktif,

kreatif, efektif, menyenangkan (PAKEM) dan inovatif
dengan mengunakan alat peraga pada pembelajaran

serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

b
.
 Manfaat Praktis

1) Bagi siswa dapat memperoleh pengalaman

belajar yang menarik dengan menggunakan KIT
IPA.

2) Guru dapat memanfaatkan media KIT IPA yang
telah tersedia di sekolah.

3) Memberikan masukan tentang penggunaan KIT

IPA dalam pembelajaran

KAJIAN TEORI

1. Pengertian IPA

Menurut Suyoso (1998) IPA berasal dari kata SAINS yang
berarti alam. SAINS merupakan ilmu pengetahuan hasil

kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada henti-

hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu

teratur, sistematis, berobyek, bermetode dan berlaku secara
universal.
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Menurut Abdulah, (1998) mengemukakan bahwa IPA

merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh/disusun
dengan cara yang khas/khusus ,yaitu melakukan observasi

dan demikian seterusnya kait mengait antara cara yang satu

dengan yang lainnya.

Menurut Depdiknas (2006) mengemukakan ilmu pengetahuan

alam merupakan hasil kegiatan manusia berupa

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi

tentang alam sekitar yang ditempuh melalui pengalaman,

serangkaian proses ilmiah antara lain penyeiidikan,

penyusunan dan pengujian gagasan. Pengajaran IPA
bertujuan agar siswa memahami konsep-konsep IPA dan

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari memiliki

keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan,

gagasan tentang alam sekitar mempunyai minat untuk
mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di
lingkungan sekitar bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis,
bertanggungjawab, kerjasama dan mandiri. Mampu

menerapkan berbagai konsep IPA mampu menggunakan
teknologi sederhana mengenal dan memupuk rasa cinta

terhadap alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan

keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut KTSP, (2006) IPA atau SAINS merupakan suatu

kumpulan pengetahuan yang tersususn secara sistematis,

dan dalam pengetahuannya secara umum terbatas pada
gejala-gejala alam. Perkembangan IPA merupakan suatu
kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis hasil

kegiatan manusia tentang alam sekitar yang terwujud melalui

suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai dan sikap ilmiah pada
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siswa serta rasa mencintai dan menghargai kebesaran Tuhan

Yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan IPA
merupakan satu kumpulan pengetahuan yang tersusun

secara sistematis hasil kegiatan manusia tentang alam sekitar

yang terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai dan
sikap ilmiah pada siswa rasa mencintai dan menghargai

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Pembelajaran IPA
Pembelajaran IPA juga memiliki beberapa tujuan

pembelajaran bagi peserta didik. Menurut Refandi (2006),
bahwa mata pelajaran IPA di SD/MI memiliki beberapa

tujuan. Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

serta memberikan pemahaman mengenai konsep-

konsep IPA yang bermanfaat serta dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.

b
. Mengembangkan rasa ingin tahu dan motivasi untuk

menggali pengetahuan baru sehingga terjadi respon

positif tentang adanya hubungan yang saling
mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan

masyarakat.

Pendapat lain yaitu Bernal (1998), juga menyebutkan bahwa

tujuan pembelajaran IPA bagi peserta didik agar peserta didik
memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan tersebut

diantaranya sebagi berikut:
a. Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala

ciptaan-Nya.
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b
. Mengembangkan konsep-konsep IPA yang

bermanfaat dan dapat di terapkan dalam kehidupan
sehari-hari.

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan
kesadaran tentang adanya hubungan yang saling

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi,
dan masyarakat.

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk
menemukan dan menyelidiki alam sekitar, sehingga
mampu memecahkan masalah dan membuat
keputusan yang hasil akhirnya adalah diperolehnya
manfaat atas segala tindakan.

Kesimpulan dari beberapa pengertian dan tujuan IPA yaitu

belajar SAINS tidak hanya menimbun pengetahuan, tetapi
harus dikembangkan serta diaplikasikan kedalam bentuk yang
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pengertian Alat Peraga KIT IPA

Depdiknas (2006) menjelaskan alat peraga adalah alat yang
digunakan untuk meragakan benda yang diterangkan baik
dalam bentuk benda nyata, tiruan /model/gambar

visual/audio visual. Shadely berpendapat alat peraga KIT IPA
adalah kotak yang berisi alat-alat Ilmu Pengetahuan Alam

seperangkat peralatan Ilmu Pengetahuan Alam tersebut

mengarah pada kegiatan yang berkesinambungan atau

berkelanjutan. Peralatan Ilmu Pengetahuan Alam yang

dirancang dan dibuat ini menyerupai rangkaian peralatan uji
coba ketrampilan proses pada bidang studi Ilmu Pengetahuan
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Alam. Sebagai alat yang dirancang dan dibuat secara khusus
ini maka dapat diartikan bahwa alat peraga KIT IPA

merupakan suatu sistem yang didesain atau dirancang secara

khusus untuk suatu tujuan tertentu.

Menurut Tisnoherawati (2004) mengemukakan alat peraga
KIT IPA dalam pembelajaran adalah nama alat-alat IPA yang
digunakan untuk percobaan dalam pembelajaran IPA di

Sekolah Dasar. Alat peraga KIT IPA sangat diperlukan dalam

pembelajaran IPA karena dengan menggunakan alat peraga

guru dapat terbantu dalam menjelaskan fenomena, fakta

mengenai alam. Menurut Purwa (2004) menyatakan bahwa

alat peraga dapat membantu siswa untuk berfikir logis dan

sistematis sehingga mereka pada akhirnya mempunyai pola
pikiran yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Alat
peraga berfungsi membantu guru dalam :

a. Memberikan penjelasan konsep.
b

. Merumuskan dan membentuk konsep.
c. Melatih siswa dalam melakukan percobaan.
d

. Penguatan konsep pada siswa.
e. Melatih siswa dalam pemecahan masalah.
f

. Mendorong siswa berfikir kritis.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli maka dapat

disimpulkan bahwa alat peraga KTT IPA adalah suatu alat

yang digunakan sebagai perantara untuk menjelaskan

konsep-konsep IPA, fenomena alam dengan cara melakukan

percobaan-percobaan sehingga dapat mempermudah siswa

dalam memahami konsep-konsep IPA yang disampaikan

guru.
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Selain itu juga ada langkah-langkah penggunaan KIT IPA.
Sebagai langkah awal dalam menggunakan Alat peraga KIT

IPA, guru harus meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui
nama yang benar dari bagian-bagian peralatan yang berbeda.
Siswa juga harus mengetahui cara menusun peralatan sesuai

dengan petunjuk dari guru serta memperagakan cara
menyusun peralatan. Selain itu, siswa juga diminta untuk
mengamati dengan teliti percobaan yang dilakukan. Dari hasil
pengamatan tersebut, siswa menuliskan kedalam buku
catatan atau lembar pengamatan yang telah disediakan.

Sehingga siswa termotivasi dalam belajar dengan

menggunakan KIT IPA. Menurut Mc.donald dalam Suryabrata

(1998) mengatakan motivasi yang timbul dari dalam diri

adalah perubahan energi dari seseorang yang ditandai

dengan muncul feeling dan didahului dengan tanggapan

terhadap adanya tujuan barulah pembelajaran dapat
beriangsung dengan baik.

4. Pengertian Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994), hasil belajar

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila
dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi

guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan

pelajaran. Menurut Oemar Hamalik (1983) mengatakan hasil
belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi
mengerti.
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Menurut Sudjana (1990) pada dasarnya hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima
pengalaman belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yarig

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar merigajar,

Abdulrahman (1999).

Berdasarkan uraian pengertiari hasil belajar, maka dapat

disimpulkan pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan

hasil yang dicapai siswa dalam menuntut suatu pelajaran

yang menunjukan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti
program belajar pada waktu tertentu sesuai dengan

kurikulum yang telah ditentukan.

5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis akan diuji di dalam penelitian dengan pengertian

bahwa uji statistik selanjutnya yang akan membenarkan atau

menolaknya. Adapun hipotesia dalam penelitian ini yaitu :

Ho : Tidak ada perbedaan pre test dan post test

penggunaan KIT IPA pada mata pelajaran IPA.

Ha : Ada perbedaan pre test dan post test

penggunaan KIT IPA pada mata pelajaran IPA.

METODE PENELTTAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen, yaitu jenis

one group pre test - post test design. Adapun desain

penelitian eksperimen semu digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 1

Desain Penelitian Eksperimen Semu

Sebelum Perlakuan Sesudah

Ot X o2

Keterangan :

Oi : kondisi sebelum pembelajaran menggunakan KIT
IPA.

02 : kondisi setelah pembelajaran menggunakan KIT
IPA

X : pembelajaran menggunakan KIT IPA.

Model eksperimen ini melalui 3 langkah yaitu :
a. Memberikan pre-test untuk mengukur variable

terikat (hasil belajar) sebelum treatment atau
perlakuan dilakukan {pre-test).

b
. Memberikan perlakuan kepada kedua kelas

subyek penelitian yaitu diajar dengan KIT IPA
dan media gambar.

c. Memberikan post-test untuk mengukur variable
terikat setelah perlakuan.

2. Waktu penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011 sampai
dengan bulan April 2011 dan dilakukan secara bertahap.

3. Variable penelitian

Variable yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua

jenis yaitu:
a. Variabel Bebas yaitu unsur yang mengikat munculnya

unsur lain, jadi variabel bebas merupakan gejala

yang sengaja mengikat terhadap variabel terikat.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas
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adalah pembelajaran dengan KIT IPA.

b
. Variabel Terikat yaitu unsur yang diikat oleh adanya

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat

adalah hasil belajar siswa mata pelajaran IPA.

4. Populasi dan Sample
Populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,
2007). Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas V
SD N 1 Gabusan yaitu kelas V A dan V B dengan jumlah 60

siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas V B dengan

jumlah siswa 30 orang.

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
a. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dan keterangan-keterangan yang
dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis

menentukan metode pengumpulan data yang sesuai

dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini

untuk pengumpulan data penulis menggunakan tes. Tes

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam
mata pelajaran IPA pada pokok bahasan pesawat

sederhana. Jenis tes yang digunakan adalah tes sumatif

yang terdiri dari pre-testdan post-test.

b. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode tes. Metode yang digunakan adalah

metode achievement test atau tes hasil belajar/prestasi.
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Jenis tes yang digunakan tes sumatif berupa pilihan

ganda yang terdiri dari pre-test dan post-test. Berikut

adalah kisi-kisi soal tes untuk mengukur hasil belajar:
Tabel 2

Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar
N

o

Materi

Pokok
Indikator Item Soal

1 Pesawat Se-

derhana

Mengidentifikasi berbagai jenis
pesawat sedertiana, misal: pe-

ngungkit, bidang miring, katrol
dan roda.

1
,
2
,15, 16, 19,

23, 25, 26, 27,
28,

Menggolongkan berbagai alat

rumah tangga sebagai pengung-
kit, bidang miring katrol dan
roda.

3, 4, 5, 6, 7,

14, 18, 20, 30

Mengidentifikasi kegiatan yang

menggunakan pesawat sederha-
na.

8, 9, 10, 11,

12, 13, 17, 26,

Mendemonstrasikan cara peng-

gunaan pesawat sederhana.

21, 22, 24, 29

6. Uji Coba Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas Instrumen Test

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
suatu instrumen. Sebuah instrumen dinyatakan valid
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat
mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dasar pengambilan keputusan item yang valid
berdasarkan kriteria Singgih Santoso : 2003, bahwa suatu

item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki
koefisien corrected item to total correlation > 0

,
1

.
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Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan

apakah item valid atau tidak.

Hasil uji validitas item soal dengan bantuan SPSS

Windows version 16.0 dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3

Hasil Uji Validitas Instrumen Test

Item

Soal

Corrected Item-

Total Correlation
Ket

Item

Soal

Corrected

Item-Total

Correlation

Ket

Soal 1 .
141 Valid Soal 16

.
372 Valid

Soal 2 .
401 Valid Soal 17

.
277 Valid

Soal 3 .
683 Valid Soal 18

.
291 Valid

Soal 4
.
387 Valid Soal 19

.
044 Tidak Valid

Soal 5
.
291 Valid Soal 20

.
106 Valid

Soal 6
.
617 Valid Soal 21

.
231 Valid

Soal 7 .
551 Valid Soal 22

.
354 Valid

Soal 8 .
306 Valid Soal 23 -

.231 Tidak Valid
Soal 9 .

574 Valid Soal 24 -

.245 Tidak Valid

Soal 10 .
460 Valid Soal 25 -

.
077 Tidak Valid

Soal 11 .
277 Valid Soal 26

.
372 Valid

Soal 12
.
622 Valid Soal 27

.
094 Tidak Valid

Soal 13
.
291 Valid Soal 28

.
044 Tidak Valid

Soal 14
.
372 Valid Soal 29

.
078 Tidak Valid

Soal 15
.
178 Valid Soal 30

.
106 Valid

Hasil uji validitas yang pertama dengan bantuan SPSS,
nampak bahwa dari 30 item soal terdapat 23 item soal

yang valid dan 7 item soal yang tidak valid atau

dinyatakan gugur. Nomor soal tersebut adalah soal
nomor 19, 23, 24, 25, 27, 28, dan nomor 29.
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b
. Uji Reliabilitas Instrumen Test

Menurut Ghozali (2004) reliabilitas adalah ukuran
konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah

variabel bentukkan yang menunjukkan derajad sampai
dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan

sebuah variabel bentukan yang umum. Uji reliabilitas
dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen.

Hasil uji reliabilitas item soal dengan bantuan SPSS dapat
dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's

Alpha N of Items

.
825 23

Berdasarkan tabel 4 nampak bahwa jumlah item soal

adalah 23 dengan item soal yang valid adalah 20 soal
dengan rincian korelasi terendah 0,001 dan tertinggi
0

,697. Dengan nilai Alpha 0,825, dengan demikian nilai
Ajp/radikategorikan reliabilitas bagus.

7. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil pre-tes dan post-test
dilakukan pengujian perbedaan rata-rata. Untuk menguji
perbedaan rata-rata dipakai uji t yang dilakukan dengan
bantuan SPSS Window's version 16

,
0

. Uji t untuk menge-
tahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah
penggunaan KIT IPA.
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Berdasarkan nilai tÿng selanjutnya dilihat dengan
signifikasi atau probabilitas. Jika diperoleh signifikasi >
0
,05 (a) maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak

ada perbedaan pre test dan post test penggunaan KIT
"

IPA pada mata pelajaran IPA. Tapi jika signifikansi < 0,
05

(a) maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian
ada perbedaan pre test dan post test penggunaan KIT
IPA pada mata pelajaran IPA.

HASIL PENELTTIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Analisis Deskriptif Pre Test

Tabel 5 merangkum gambaran data nilai pre test yang
telah diklasifikasikan berdasarkan kategori Sangat Tinggi,
Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah.

Tabel 5

Distribusi Frekuensi Nilai Pre Test

Kategori Interval Frekuensi Persentase

Sangat Tinggi 80 < x < 100 0 0%

Tinggi 60 < x < 80 7 23,33 %

Sedang 40 < x < 60 20 66,67 %

Rendah 20 < x < 40 3 10 %

Sangat Rendah 0 < x < 20 0 0%

Jumlah 30 100 %

Berdasarkan tabel 5 nampak bahwa siswa yang memiliki
hasil belajar IPA pada kategori sangat tinggi sejumlah 0
orang siswa dengan persentase 0 %, siswa yang memiliki
hasil belajar dengan kategori tinggi 7 orang siswa dengan
persentase 23,33 %, siswa yang memiliki hasil belajar

dengan kategori sedang sejumlah 20 orang siswa dengan
persentase 66,67 %, siswa yang memiliki hasil belajar
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dengan kategori rendah sejumlah 3 orang siswa dengan

persentase 10 %, dan siswa yang memiliki hasil belajar

dengan kategori sangat rendah sejumlah 0 orang siswa
dengan persentase 0 %.

Tabel 6

Deskripsi Statistik Nilai Pre Test

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PRE TEST KLS

EKSPERIMEN
30 30.00 70.00

50.000

0
9

.
73795

Valid N (listwise) 30

Berdasarkan tabel 6 nampak bahwa nilai minimum dari

pre test kelas eksperimen adalah 30,00, nilai maksimum
70,00, mean 50,00, serta standar deviasi adalah 9,73795.

b. Analisis Deskriptif Post Test

Tabel 7 merangkum gambaran data nilai post test yang
telah diklasifikasikan berdasarkan kategori Sangat Tlnggi,
Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah.

Tabel 7

Distribusi Frekuensi Nilai Post Test

Kategori Interval Frekuensi Persentase

Sangat Tinggi 80 < x < 100 17 56,67 %

Tinggi 60 < x < 80 13 43,33 %

Sedang 40 < x < 60 0 0 %

Rendah 20 < x < 40 0 0 %

Sangat Rendah 0 < x < 20 0 0 %

Jumlah 30 100 %

Berdasarkan tabel 7 nampak bahwa siswa yang memiliki
hasil belajar IPA pada kategori sangat tinggi sejumlah 17
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orang siswa dengan persentase 56,67 %, siswa yang
memiliki hasil belajar dengan kategori tinggi 13 orang

siswa dengan persentase 43,33 %, siswa yang memiliki
hasil belajar dengan kategori sedang sejumlah 0 orang

siswa dengan persentase 0 %, siswa yang memiliki hasil
belajar dengan kategori rendah sejumlah 0 orang siswa

dengan persentase 0 %, dan siswa yang memiliki hasil
belajar dengan kategori sangat rendah sejumlah 0 orang
siswa dengan persentase 0 %.

Tabel 8

Deskripsi Statistik Nilai Post Test

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

POST TEST KELAS
30 60.00 100.00

81.00
12.06305

EKSPERIMEN 00

Valid N (listwise) 30

Berdasarkan tabel 8 nampak bahwa nilai minimum dari

post tes kelas eksperimen adalah 60,00, nilai maksimum

100,00, mean 81,00, serta standar deviasi adalah
12,06305.
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c. Perbandingan Nilai Pre Test Dan Post Test

\

:

2Q
Gfl

s
3 in _ ™

I «HI 19 ÿ Pre Test
>ÿ< Hsa

„
 \.y-=i=i-H_-H_ MS-3sS-ÿ a Post Test

U i "1 I I ! f

0 < x 20<x40<x60<x80<x

<20 <40 <60 <80 <100
Interval

Gam bar 1

Grafik Perbandingan Nilai Pre Test Dan Post Test

Berdasarkan gambar 1 nampak bahwa nilai pre tesf siswa
paling banyak ditunjukan pada interval 40 < x < 60,

frekuensi 20, persentase pada tabel sebesar 66,
67%

dengan karegori sedang. Sedangkan nilai post test siswa
paling banyak ditunjukan pada interval 80 < x < 100,

frekuensi 17, persentase pada tabel 56,67 % dengan
kategori sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan nilai post
test siswa setelah menggunakan KIT lebih tinggi yaitu
dengan kategori sangat tinggi.

d. Hasil Uji t

Pengujian dengan menggunakan t-test bertujuan untuk
mengetahui perbedaan total rata-rata hasil belajar siswa
pada mata pelajaran IPA antara sebelum dan sesudah

menggunakan KIT IPA. Analisis data t-test dengan

bantuan SPSS window's version 16.0. Tabel 9 merupakan
uraian dari beda rata-rata hasil belajar siswa sebelum
dan sesudah menggunakan KIT IPA.

172

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2

agus
putih-2



Scholaria. Vol. 1. No. 1. Mei 2011: 155- 176

Tabel 9

Hasil Uji t Pre Tes dan Post Test

Paired Differences t df

Sig.
2-

tailed

Mea

n

Std.

Devi-

ation

Std.

Error

Mea

n

95%

Confidence

Interval of

the

Difference

Mea

n

Std.

Devi

ation

Std.

Error

Mean

Low-

er

Up-

per

Low-

er

Up-

per

Low-

er

Up-

per

Low-

er

Up-

per

Pai Pre

rl Test-

PostTest

31.0

0000

13.3

5200

2
.
43

773
35.9

8572

26.0

1428

12.7

17

29
.
000

Berdasarkan tabel 9 nampak bahwa hasil uji t sebesar -

12,717 dengan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05

berarti Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mata

pelajaran IPA sebelum dan sesudah penggunaan KIT IPA.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan KIT
IPA menunjukan hasil belajarnya lebih tinggi yaitu dengan
rata-rata nilainya 81,000 dan persentase pada tabel distribusi
frekuensi post test kelas eksperimen yaitu 56,67 % , pada
interval 80 < x < 100 dengan frekuensi 17, berdasarkan

kategori berarti termasuk kategori sangat tinggi. Hal tersebut
terjadi dikarenakan dalam pembelajaran siswa aktif di dalam
kelas, siswa merasa semangat dalam belajar serius dalam

mengerjakan tugas dan mengikuti setiap kegiatan. Para siswa
merasa belajar IPA menjadi lebih menyenangkan dan tidak
membosankan sehingga suasana pembelajaran tidak

menegangkan. Suasana pembelajaran yang menarik dan
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menyenangkan pada kelas eksperimen dengan menggunakan

KIT IPA karena guru saat menjelaskan materi pelajaran

menggunakan benda konkrit sehingga siswa lebih mudah
memahami materi yang dijelaskan guru. Siswa juga
melakukan percobaan secara langsung saat melakukan

diskusi sehingga siswa mengalami sendiri dan terlibat

langsung dalam pembelajaran. Siswa sangat antusias dan
semangat dalam mengikuti pelajaran sehingga untuk mata
pelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Rata-rata hasil belajar siswa sebelum menggunakan KTT

IPA adalah 50 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa
setelah menggunakan KIT IPA adalah 81. Hal ini berarti

bahwa penggunan KIT IPA dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

b
. Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil sebesar -12,

717

dengan probabilitas signifikansi 0,
000 < 0,05 berarti

bahwa bahwa Ha diterima yaitu terdapat perbedaan hasil
pretest dan posttest penggunaan KIT IPA pada mata
pelajaran IPA. Hal ini berarti bahwa penggunan KIT IPA
efektif meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Siswa dapat belajar lebih banyak menggunakan KIT IPA

dalam pembelajaran IPA
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b
. Guru hendaknya menggunakan alat peraga KIT IPA yang

disediakan sekolah untuk proses pembelajaran.

c. Penggunaan KIT IPA hendaknya perlu ditingkatkan
sehingga membuat pembelajaran IPA menjadi lebih
bermakna.
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