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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian pada SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 dilakukan pada bulan

Februari sampai dengan Maret. Penelitian ini diawali dengan meminta ijin untuk

mengadakan penelitian kepada kepala sekolah serta guru SD Negeri 01 Ampel

yang nantinya terlibat dalam penelitian. Ijin penelitian dilakukan pada tanggal 25

Februari 2013. Dalam pertemuan tersebut, peneliti menjelaskan maksud dan

tujuan yang akan dilakukan selama penelitian kepada kepala sekolah, mulai dari

pemberian soal kesetaraan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol,

sampai pada kegiatan pembelajaran yang telah didesain yaitu dengan

menggunakan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran pada

kelompok eksperimen dan metode inkuiri berbantuan media picture pada

kelompok kontrol. Setelah mendapat ijin penelitian dari kepala sekolah, kemudian

dilaksanakan tes uji kesetaraan pada kelas 5A dan kelas 5B SD Negeri 01 Ampel.

Tes uji kesetaraan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2013. Tujuan dilakukannya uji

kesetaraan adalah untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut memiliki

tingkat kesetaraan yang sama. Tes uji kesetaraan yang diberikan berupa 25 butir

soal pilihan ganda dengan materi yang sama digunakan untuk penelitian yang

sudah diuji validitas dan reliabilitasnya

Setelah dilakukan tes uji kesetaraan, kemudian dilakukan kegiatan

pembelajaran dengan perlakuan yang telah didesain, yaitu kelas 5A dengan

penerapan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan kelas 5B

dengan penerapan metode inkuiri berbantuan media picture. Kegiatan

pembelajaran dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan pada tiap kelompok.

Kemudian pada pertemuan terakhir dilakukan tes hasil belajar IPA pada kelas 5A

dan 5B untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol. Supaya lebih jelas jadwal kegiatan penelitian di SD Negeri 1

Ampel yang dilaksanakan dicantumkan pada Tabel 11 berikut ini:
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Tabel 11
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian di SD Negeri 01 Ampel

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No Hari/tanggal Uraian kegiatan
1 Rabu,

06-03-2013
Memberikan tes awal pada kelas 5A sebagai kelompok
eksperimen dan kelas 5B sebagai kelompok kontrol yang
bertujuan untuk uji kesetaraan dua kelompok penelitian

2 Senin,
18-03-2013

Mengajar pada kelas 5A dan kelas 5B dengan perlakuan yang
telah didesain. Indikator yang digunakan pada pembelajaran
pertemuan pertama pada kelas 5A dan 5B adalah sama, yaitu:
Memberi contoh peristiwa alam yang pernah terjadi di

Indonesia
Mengelompokkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan

tidak dapat dicegah
Memberi contoh penyebab terjadinya peristiwa alam banjir
Menyebutkan penyebab terjadinya peristiwa alam tanah

longsor
Mengidentifikasi terjadinya peristiwa alam tsunami
Menemukan cara yang tepat untuk mencegah peristiwa alam

banjir dan tanah longsor
Menyebutkan dampak dari terjadinya peristiwa alam tanah

longsor
Memberi contoh dampak dari terjadinya peristiwa alam banjir

3 Selasa,
19-03-2013

Mengajar pada kelas 5A dan kelas 5B untuk melanjutkan materi
yang telah disampaikan pada pertemuan I. Indikator yang
digunakan pada pembelajaran pertemuan kedua  pada kelas 5A
dan 5B adalah sama, yaitu:
Menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa gunung meletus
Mengidentifikasi  material yang dikeluarkan perut bumi saat

terjadi gunung meletus
Menemukan dampak positif dari terjadinya peristiwa alam

gunung meletus
Menyebutkan tanda-tanda yang menunjukkan gunung akan

meletus
Mendiskripsikan terjadinya peristiwa alam angin puting

beliung
Menjelaskan dampak dari terjadinya angin puting beliung
Mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam gempa

bumi
Menyebutkan dampak dari terjadinya peristiwa alam gempa

bumi bagi kehidupan dan lingkungan
4 Kamis,

21-03-2013
Pemberian soal tes hasil belajar IPA pada kelas 5A sebagai
kelompok eksperimen dan kelas 5B sebagai kelompok kontrol
setelah diterapkan perlakuan sesuai desain yang telah disusun
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Sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran dengan perlakuan yang sudah

didesain untuk kelas 5A dan 5B SD Negeri 01 Ampel, dilakukan terlebih dahulu

validasi treatment. Validasi treatment dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013.

Dalam validasi treatment ini guru mempelajari langkah-langkah atau treatment

pembelajaran yang telah didesain oleh peneliti sesuai dengan sintak

pembelajarannya. Pada kelas 5A SD Negeri 01 Ampel diterapkan pembelajaran

IPA materi peristiwa alam dengan metode inkuiri berbantuan media video

pembelajaran. Peneliti memberikan RPP pada guru kelas 5A untuk mempermudah

guru kelas mempelajari langkah pembelajaran metode inkuiri berbantuan media

video pembelajaran, peneliti juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan

LCD untuk menampilkan video pembelajaran karena guru belum terbiasa

menggunakan LCD dalam pembelajaran di kelas. Penjelasan sintaks pembelajaran

pada guru berjalan dengan lancar karena guru kelas 5A terlihat tidak mengalami

kesulitan untuk mempelajari langkah pembelajaran metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran sesuai dengan RPP yang didesain oleh peneliti, hanya

saja ada beberapa pertanyaan dari guru mengenai indikator dan tujuan

pembelajaran yang dirasa terlalu banyak untuk dilaksanakan dalam dua

pertemuan.

Selain pada kelas 5A, validasi treatment juga dilaksanakan pada kelas 5B

SD Negeri 01 Ampel sebagai kelompok kontrol. Validasi treatment pada guru

kelas 5B dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2013. Guru mempelajari langkah-

langkah atau treatment pembelajaran yang telah didesain oleh peneliti sesuai

dengan sintak pembelajarannya. Pada kelas 5B SD Negeri 01 Ampel diterapkan

pembelajaran IPA materi peristiwa alam dengan metode inkuiri berbantuan media

picture. Peneliti memberikan RPP pada guru kelas 5B untuk mempermudah guru

kelas mempelajari langkah pembelajaran yang telah didesain untuk penelitian

serta memberi penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran yang harus

diterapkan guru dalam pembelajaran. Penjelasan sintaks pembelajaran  pada guru

juga berjalan dengan lancar karena guru kelas 5B terlihat tidak mengalami

kesulitan untuk mempelajari langkah pembelajaran metode inkuiri berbantuan

media picture sesuai dengan RPP yang didesain oleh peneliti.
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Setelah dilakukan validasi treatment, dilaksanakan kegiatan pembelajaran

pada tanggal 18 Maret 2013 dengan desain yang telah disiapkan untuk kelas 5A

dan kelas 5B. Kegiatan pembelajaran pada kelas 5A dan 5B dilaksanakan oleh

guru kelas masing-masing. Untuk kelas 5A diterapkan pembelajaran dengan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran sedangkan kelas 5B

diterapkan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture.

Indikator yang digunakan pada pembelajaran pertemuan pertama pada kelas 5A

dan 5B adalah sama, yaitu a) memberi contoh peristiwa alam yang pernah terjadi

di indonesia; b) mengelompokan peristiwa alam yang dapat dicegah dan tidak

dapat dicegah; c) memberi contoh penyebab terjadinya peristiwa alam banjir;

d)menyebutkan penyebab terjadinya peristiwa alam tanah longsor;

e)mengidentifikasi terjadinya peristiwa alam tsunami; f) menemukan cara yang

tepat untuk mencegah peristiwa alam banjir dan tanah longsor; g) menyebutkan

dampak dari terjadinya peristiwa alam tanah longsor; h) memberi contoh dampak

dari terjadinya peristiwa alam banjir. Pada pembelajaran pertemuan pertama di

kelas 5A dan 5B semua indikator tersebut sudah terlaksana dengan baik dan

berjalan tepat waktu. Untuk indikator selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan

selanjutnya.

Pertemuan kedua untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada tanggal

19 Maret 2013. Pada pertemuan kali ini digunakan untuk melanjutkan materi pada

pertemuan sebelumnya. Indikator yang digunakan pada pembelajaran pertemuan

kedua di kelas 5A dan 5B adalah sama, yaitu a) menjelaskan penyebab terjadinya

peristiwa gunung meletus; b) mengidentifikasi  material yang dikeluarkan perut

bumi saat terjadi gunung meletus; c) menemukan dampak positif dari terjadinya

peristiwa alam gunung meletus; d) menyebutkan tanda-tanda yang menunjukkan

gunung akan meletus; e) mendiskripsikan terjadinya peristiwa alam angin puting

beliung; f) menjelaskan dampak dari terjadinya angin puting beliung;

g)mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam gempa bumi;

h)menyebutkan dampak dari terjadinya peristiwa alam gempa bumi bagi

kehidupan dan lingkungan. Pada pertemuan kedua semua indikator sudah

terlaksana dengan baik dan sudah dapat dikatakan memenuhi semua indikator
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yang telah didesain. Setelah semua indikator sudah terlaksana, kemudian yang

terakhir adalah pertemuan ketiga untuk pemberian soal tes hasil belajar IPA pada

kelas 5A sebagai kelompok eksperimen dan kelas 5B sebagai kelompok kontrol.

Soal tes hasil belajar IPA berupa 25 butir soal pilihan ganda dengan materi

peristiwa alam. Tes ini bertujuan untuk melihat hasil belajar pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan.

Metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan metode inkuiri

berbantuan media picture yang akan digunakan untuk penelitian dipersiapkan

dengan sintak yang telah didesain sebelumnya. Dalam tiap pertemuan sintak

pembelajaran berjalan dari awal sampai akhir dengan beberapa indikator. Sintak

pembelajarannya adalah sebagai berikut: membuka pelajaran, merumuskan

masalah untuk dipecahkan siswa, menetapkan jawaban sementara atau lebih

dikenal dengan istilah hipotesis, mencari informasi, data, dan fakta yang

diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan dengan pemanfaatan

media video pembelajaran, menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi,

mengaplikasikan kesimpulan, dan yang terakhir menutup pelajaran. Kemudian

pada pertemuan kedua melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan

sebelumnya dengan indikator yang berbeda dan keterlaksanaan sintak

pembelajaran dimulai lagi dari awal sampai akhir.

Keterlaksanaan pembelajaran di kelas 5A sebagai kelompok eksperimen

dan kelas 5B sebagai kelompok kontrol diperoleh melalui lembar observasi yang

sudah dipersiapkan sebelumnya. Lembar observasi dibuat dengan acuan sintaks

pembelajaran metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan sintaks

pembelajaran metode inkuiri berbantuan media picture. Pada pertemuan pertama

di kelas 5A SD Negeri 01 Ampel sebagai kelompok eksperimen yang diterapkan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran secara keseluruhan dari 7

aspek yang terbagi menjadi 25 kegiatan, sudah 21 kegiatan atau 84% sudah

terlaksana sementara 4 kegiatan atau 16% tidak terlaksana. Indikator sintaks yang

tidak terlaksana antara lain: guru mendorong siswa agar dapat merumuskan

jawaban sementara dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa, guru

mengumpulkan jawaban-jawaban dari siswa dan menulisnya di papan tulis, guru



73

menjelaskan bahwa jawaban tersebut merupakan jawaban sementara, dan guru

mengingatkan kembali hipotesis yang sudah disampaikan siswa dan mencocokkan

dengan jawaban yang benar. Pada pertemuan kedua 24 kegiatan atau 96% sudah

dilaksanakan oleh guru dan 1 kegiatan atau 4% tidak terlaksana. Indikator sintaks

yang tidak terlaksana adalah penjelasan dari guru mengenai langkah-langkah

kegiatan yang nanti akan dilakukan siswa yaitu dengan pemanfaatan media video

pembelajaran. Dan pada pertemuan ketiga berjalan dengan lancar dan tertib, pada

pertemuan ketiga hanya pemberian soal tes untuk melihat hasil belajar IPA setelah

diterapkan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media video

pembelajaran pada siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel Kabupaten Boyolali.

Selain dilakukan kegiatan observasi pada kelompok eksperimen, kegiatan

observasi juga dilakukan pada kelompok kontrol yaitu pada siswa kelas 5B SD

Negeri 01 Ampel yang diterapkan metode inkuiri berbantuan media picture. Pada

pertemuan pertama secara keseluruhan dari 7 langkah yang terbagi menjadi 25

kegiatan, sudah 22 kegiatan atau 88% sudah terlaksana sementara 3 kegiatan atau

12%% tidak terlaksana oleh guru. Indikator sintaks yang tidak terlaksana oleh

guru antara lain: menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa,

menjelaskan bahwa hipotesis yang dirumuskan oleh siswa merupakan jawaban

sementara, mengingatkan kembali hipotesis yang sudah dirumuskan dan

mencocokkan dengan jawaban yang benar. Pada pertemuan kedua 24 kegiatan

atau 96% sudah terlaksana dengan baik, dan 1 kegiatan atau 4% tidak terlaksana.

Indikator sintaks yang tidak terlaksana adalah menjelaskan langkah-langkah

kegiatan yang nanti akan dilakukan siswa dengan pemanfaatan media picture

(gambar). Dan yang terakhir pada pertemuan ketiga berjalan dengan lancar dan

tertib, pada pertemuan ketiga hanya pemberian soal tes untuk melihat hasil belajar

IPA setelah diterapkan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media

picture (gambar) pada siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel Kabupaten Boyolali.

Dari uraian keterlaksanaan pembelajaran pada kelas 5A dan 5B SD Negeri

01 Ampel dapat dikatakan berjalan dengan baik karena sebagian besar kegiatan

pada sintaks sudah terlaksana dengan baik.
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4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian berisi tentang deskripsi data dan analisis data. Dalam

deskripsi data akan dibahas mengenai data skor hasil belajar IPA yang diperoleh

dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diolah secara deskriptif

dengan menampilkan Tabel destribusi frekuensi serta diagram batang penyebaran

data nilai hasil belajar IPA. Sedangkan analisis data akan digunakan program

SPSS 20 for windows untuk menampilkan nilai maksimal, nilai minimal, nilai

rata-rata dan standar deviasi serta melakukan uji normalitas, homogenitas dan uji t

pada data hasil belajar pada kedua kelompok.

4.2.1 Deskripsi Data Hasil Belajar IPA

Setelah terbukti bahwa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

merupakan kelas yang setara, kemudian dilakukan deskripsi data hasil belajar.

Data hasil belajar IPA berupa skor yang diperoleh dari tes hasil belajar IPA

setelah dilakukan penerapan pembelajaran yang telah didesain sebelumnya pada

kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel dan kelompok

kontrol yaitu siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel. Alat untuk menyajikan data

hasil belajar IPA dalam deskriptif data ini biasanya menggunakan diagram atau

grafik. Dalam deskripsi data akan disajikan Tabel destribusi frekuensi hasil

belajar IPA dan diagram batang penyebaran data nilai hasil belajar IPA.

Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar IPA kelompok eksperimen

disajikan secara deskriptif melalui Tabel 12 yang akan merangkum data empirik

skor hasil belajar IPA pada siswa kelas 5A sebagai kelompok eksperimen setelah

diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan media

video pembelajaran. Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar IPA kelompok

eksperimen yang disusun dengan menggunakan banyak kelas dan interval kelas

digunakan rumus seperti berikut:
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Berikut disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar IPA kelompok

eksperimen dalam Tabel 12:

Tabel 12
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA pada Kelompok Eksperimen

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

No Interval
Kelompok eksperimen

Frekuensi Persentase
1 99 keatas 2 8,33%
2 92-98 5 20,84%
3 85-91 6 25,00%
4 78-84 6 25,00%
5 71-77 3 12,50%
6 64-70 2 8,33%

Pada Tabel 12, terlihat bahwa pada kelompok eksperimen nilai hasil belajar

IPA dengan interval nilai antara 78-84 dan 85-91 adalah interval nilai yang paling

banyak didapat siswa kelas 5A yaitu masing-masing sebanyak 6 atau 25% dari

jumlah keseluruhan siswa kelas 5A. Sedangkan interval nilai antara 64-70 dan 99

keatas adalah interval nilai yang paling sedikit didapat siswa yaitu masing-masing

sebanyak 2 siswa atau 8,33% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 5A. Adapun

penyebaran data hasil belajar IPA siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel sebagai

kelompok eksperimen disajikan pada gambar 2 berikut ini:
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Gambar 2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar
IPA Kelompok eksperimen

Selain pada kelompok eksperimen, Tabel destribusi frekuensi skor hasil

belajar IPA kelompok kontrol disajikan secara deskriptif melalui Tabel 13 yang

akan merangkum data empirik skor hasil belajar IPA pada siswa kelas 5B sebagai

kelompok kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode

inkuiri berbantuan media picture. Tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar IPA

kelompok kontrol yang disusun dengan menggunakan banyak kelas dan interval

kelas digunakan rumus seperti berikut:
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Berikut disajikan destribusi frekuensi nilai hasil belajar IPA kelompok

kontrol dalam Tabel 13:

Tabel 13
Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA pada Kelompok Kontrol

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

No Interval
Kelompok  kontrol

Frekuensi Persentase

1 94-99 1 4,17%
2 88-93 4 16,67%

3 82-87 3 12,50%
4 76-81 9 37,50%

5 70-75 2 8,33%
6 64-69 5 20,83%

Mengacu pada Tabel 13, terlihat bahwa pada kelompok kontrol nilai hasil

belajar IPA dengan interval nilai antara 76-81 adalah interval nilai yang paling

banyak didapat siswa yaitu sebanyak 9 siswa atau 37,50% dari jumlah

keseluruhan siswa kelas 5B. Sedangkan interval nilai antara 94-99 adalah interval

nilai yang paling sedikit didapat siswa yaitu sebanyak 1 siswa atau 4,17% dari

jumlah keseluruhan siswa kelas 5B. Adapun penyebaran data hasil belajar IPA

siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel sebagai kelompok kontrol disajikan pada

grafik 3 berikut ini:

Gambar 2 Grafik Diagram Batang Penyebaran Data Nilai Hasil Belajar
IPA Kelompok Kontrol
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4.2.2 Analisis Data

Dalam analisis data disajikan data skor hasil belajar IPA yang diperoleh

dari kelompok eksperimen yaitu siswa kelas 5A SD Negeri 1 Ampel dan

kelompok kontrol yaitu siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel yang dianalisis

secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar

untuk menggambarkan data secara umum, antara lain mengenai nilai maksimal,

nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi. Selain itu dalam analisis data

akan memaparkan hasil dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t terhadap

data hasil belajar IPA siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

setelah diberikan perlakuan. Analisis data dilakukan dengan bantuan program

software SPPS 20 for windows.

4.2.2.1 Analisis deskriptif

Data  disajikan secara deskriptif melalui Tabel 14 yang akan menampilkan

nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar

IPA pada siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel sebagai kelompok eksperimen

setelah diterapkan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media video

pembelajaran dan kelas 5B SD Negeri 01 Ampel sebagai kelompok kontrol

setelah diterapkan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture.

Data deskriptik statistik hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol tergambar pada Tabel 14:

Tabel 14
Deskriptif Statistik Skor Hasil Belajar IPA Kelompok Eksperimen
dan Kelompok Kontrol SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

Mengacu pada Tabel 14 terlihat bahwa nilai terendah pada kelompok

eksperimen yang merupakan siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel adalah 64 dan

nilai tertinggi mencapai 100, sedangkan pada kelompok kontrol yang merupakan
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siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel diperoleh nilai terendah sebesar 64 dan nilai

tertinggi 96. Rata-rata hasil belajar kedua kelas tersebut juga menunjukkan hasil

yang berbeda. Pada kelompok eksperimen rata-rata hasil belajar sebesar  85,67

dan Standart Deviation 9,23133  sedangkan untuk kelompok kontrol rata-rata

hasil belajarnya sebesar 78,17 dan Standart Deviation 8,74601.

4.2.2.2 Uji t

Data skor hasil belajar IPA kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data sebelum data dianalisis atau dilakukan

uji t. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji

homogenitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah data telah

berdestribusi normal, sedangkan uji homogenitas dimaksudkan untuk melihat

apakah suatu data mempunyai varians yang sama atau homogen di antara anggota

grup data tersebut.

Pengujian normalitas dilakukan dengan program SPPS 20 for windows

berdasarkan pada uji Kolmogorov-Smirnov, yang hasilnya ditampilkan pada Tabel

15 berikut ini:

Tabel 15
Hasil Analisis Uji Normalitas Hasil Belajar IPA Kelas 5A dan 5B

SD Negeri 01 Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013

Ketentuan pengambilan keputusan apakah data tersebut berdestribusi

normal adalah apabila nilai signifikan > 0.05 (lebih besar dari 0.05) maka data

tersebut berdestribusi normal, sedangkan jika signifikasi < 0.05 (kurang dari 0.05)

maka data tersebut tidak berdestribusi normal. Setelah dilakukan pengujian

normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa data

hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen berdestribusi normal. Hal ini

dibuktikan pada Tabel 15 hasil uji normalitas dengan signifikansi 2 tailed sebesar

0.200 atau lebih besar dari 0.05. Demikian juga hasil belajar pada kelompok
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kontrol, setelah dilakukan pengujian ditemukan bahwa hasil belajar pada

kelompok kontrol juga berdestribusi normal. Ini dibuktikan dengan signifikansi 2

tailed sebesar 0.200 atau lebih besar dari 0.05.

Normalitas skor hasil belajar IPA pada dua kelas yaitu kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol secara visual tersajikan pada 4 berikut:

Gambar 4 Normal Plot Q-Q Nilai Tes Hasil Belajar IPA Pada Kelompok
Eksperimen dan Kelompok Kontrol SD Negeri 01 Ampel Kabupaten
Boyolali

Setelah dilakukan uji normalitas, syarat berikut yang perlu dipenuhi untuk

melakukan uji beda dalam penelitian ini adalah menguji homogenitas. Uji

homogenitas dimaksudkan apakah suatu data mempunyai varians yang sama di

antara anggota grup data tersebut. Untuk pengujian homogenitas dilakukan

dengan menggunakan program SPSS 20 for windows. Hasil pengujian

homogenitas data hasil belajar siswa kelas 5A sebagai kelompok eksperimen dan

kelas 5B sebagai kelompok kontrol SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, tersaji pada Tabel 16

berikut ini:

Tabel 16
Hasil Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar IPA Kelas 5A dan 5B

SD Negeri 01 Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2
Tahun Pelajaran 2012/2013
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Alat uji homogenitas yang digunakan adalah uji Levene's Test sedangkan

kriteria nilai signifikan > 0,05, maka data berasal dari populasi yang mempunyai

varian yang sama atau homogen. Dari hasil uji Levene's Test pada kelompok

ekperimen dan kelompok kontrol yang tersaji pada Tabel 16, diketahui bahwa  F

0.110 dengan df1 1 dan df2 46 dan tingkat signifikansi sebesar 0.742. Karena nilai

signifikan yang diperoleh sebesar 0,742 yang lebih besar dari 0,05 ini berarti

menunjukkan bahwa data hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol mempunyai varian yang sama atau homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol terbukti bahwa data berdestribusi normal dan

homogen. maka langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

menguji perbedaan rerata skor hasil belajar IPA dengan uji t Independet Samples

Test. Analisa uji t Independet Samples Test dilakukan dengan menggunakan

program SPSS 20 for windows. Apakah ada perbedaan hasil belajar pada siswa

kelas 5A sesudah diberikan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran dan siswa kelas 5B SD Negeri 01 Ampel Kabupaten

Boyolali sesudah diberikan perlakuan pembelajaran metode inkuiri berbantuan

media picture. Hasil pengujiannya disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Hasil Analisis Uji t Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5A SD Negeri 01 Ampel
sebagai Kelompok Eksperimen dan kelas 5B SD Negeri 01 Ampel sebagai

Kelompok Kontrol pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada Tabel uji Levene's Test for

Equality of Variances dan t-test for Equality of Means, diketahui bahwa thitung

2.833. Adapun df 46 dan signifikansi 2 tailed pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol yang diperlihatkan pada Tabel 17 adalah 0.007.



82

4.3 Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisi tentang uji hipotesis dan pembahasan hasil

penelitian. Uji hipotesis akan menjawab rumusan masalah apakah Ho diterima dan

Ha ditolak atau sebaliknya. Sedangkan pembahasan hasil penelitian akan diuraikan

pembahasan berdasarkan hasil analisis data penelitian dan hasil proses

pembelajaran yang telah dilakukan.

4.3.1 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji t Independent Samples Test pada Tabel 17 kemudian

dilakukan uji hipotesis. Perbedaan pengaruh ini dilihat dari perbedaan rerata dua

kelompok tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah maka pengujian hipotesis

dilakukan dengan menguji hipotesis nol yang menyatakan ada atau tidaknya

perbedaan antar variabel. Oleh karena itu untuk menguji hipotesis sebagaimana

yang telah dirumuskan dalam bab 2, maka dirumuskan hipotesis nol untuk diuji

signifikansinya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. H0 =  πO2 = πO4

tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan pembelajaran dengan

metode inkuiri berbantuan media picture terhadap hasil belajar IPA pada siswa

kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester

2 Tahun Pelajaran 2012/2013

b. Ha = πO2 ≠ πO4

terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan

metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan pembelajaran dengan

metode inkuiri berbantuan media picture terhadap hasil belajar IPA pada siswa

kelas  5 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester

2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Pada penelitian ini ditetapkan taraf signifikansi sebesar 5 % (0,05) yang

merupakan batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Taraf

signifikansi 0,05 digunakan sebagai patokan dalam uji hipotesis. Pengambilan

keputusan didasarkan pada nilai signifikan yaitu jika signifikasi adalah > 0.05

(lebih besar dari 0.05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dan jika signifikasi <0.05



83

(kurang dari 0.05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari dasar pengambilan

keputusan tersebut hasil analisis uji t Independet Samples Test yang mencakup

Levene's Test for Equality of Variances dan t-test for Equality of Means

menunjukkan thitung sebesar 2.833 dan df 46 dengan signifikansi 2 tailed sebesar

0.007. Berdasarkan perhitungan uji t diketahui signifikansi 2 tailed sebesar 0,007

yang artinya lebih kecil dari 0.05 (0,007 < 0.05) maka H0 ditolak dan Ha

diterima.

Dengan ditolaknya H0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan

pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran dan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan

media picture terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

maka Ha yang menyatakan terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara

pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dan

pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture terhadap hasil

belajar IPA pada siswa kelas  5 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 diterima.

4.3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran dengan metode inkuiri

berbantuan media video pembelajaran dengan pembelajaran dengan metode

inkuiri berbantuan media picture terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas  5

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun

Pelajaran 2012/2013, yang dibuktikan dari signifikansi 2 tailed pada uji t sebesar

0,007 yang artinya lebih kecil dari 0.05 (0,007 < 0.05) maka H0 ditolak dan Ha

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa metode inkuiri berbantuan media video

pembelajaran yang diterapkan pada kelompok eksperimen ternyata memberikan

perbedaaan pengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 01

Ampel dengan penggunaan metode inkuiri berbantuan media picture yang

diterapkan pada kelompok kontrol.
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Selain hasil analisis dengan uji hipotesis, dilihat pula dari hasil analisis data

deskriptif yang menunjukkan nilai terendah, nilai tertinggi, dan rata-rata hasil;

belajar IPA yang didapat. Nilai terendah pada kelompok eksperimen yang

merupakan siswa kelas 5A SD Negeri 01 Ampel adalah 64 dan nilai tertinggi

mencapai 100, sedangkan pada kelompok kontrol yang merupakan siswa kelas 5B

SD Negeri 01 Ampel diperoleh nilai terendah sebesar 64 dan nilai tertinggi 96.

Rata-rata hasil belajar kedua kelas tersebut juga menunjukkan hasil yang berbeda.

Pada kelompok eksperimen rata-rata hasil belajar sebesar 85,67 sedangkan untuk

kelompok kontrol rata-rata hasil belajarnya sebesar 78,17. Dari hasil tersebut

ternyata rata-rata hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen lebih baik

dibanding dengan rata-rata pada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa

pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran

memberikan pengaruh yang berbeda dengan penerapan pembelajaran metode

inkuiri berbantuan media picture terhadap hasil belajar IPA. Selain itu metode

inkuiri berbantuan media video pembelajaran lebih efektif dibanding

pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture terlihat dari nilai

rata-rata hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen yang lebih tinggi dari rata-

rata hasil belajar IPA pada kelompok kontrol.

Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan

antara pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran

dengan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture terhadap

hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel. Hal tersebut

mendukung kajian teori menurut Hardini dan Puspitasari (2012:33) yang

menyatakan bahwa metode pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang

banyak dianjurkan karena memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah

menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara

seimbang sehingga pembelajaran ini dianggap lebih bermakna dan tentunya dapat

berpengaruh baik terhadap hasil belajar. Metode inkuiri yang dikombinasikan

dengan media video pembelajaran lebih efektif dalam membantu menyampaikan

materi yang bersifat dinamis seperti materi yang berhubungan dengan gerakan

motorik tertentu, ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan tertentu. Selain itu
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juga membantu siswa dalam mengembangkan pikiran dan imajinasi para siswa

serta memperjelas hal-hal yang abstrak. Hal tersebut sejalan dengan kajian teori

menurut Suleiman (1981:17) yang menyatakan bahwa alat-alat audio visual dapat

menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara yang lebih konkrit atau

lebih nyata, daripada yang dapat disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan,

dicetak atau ditulis. Selain itu menurut Sanaky (2009:106) media video

pembelajaran memiliki beberapa kelebihan antara lain: a) menyajikan obyek

belajar secara kongkret atau pesan pembelajaran secara realistik, sehingga sangat

baik untuk menambah pengalaman belajar; b) sifatnya yang audio visual, sehingga

memiliki daya tarik tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau memotivasi

pembelajar untuk belajar; c) sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar

psikomotorik; d) dapat mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika dikondisikan

dengan teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan yang ditayangkan;

e) menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang obyek belajar yang dipelajari

pembelajar; f) Portable dan mudah didistribusikan. Kemampuan video dalam

memvisualisasikan dan mendemonstrasikan materi efektif untuk membantu

penyampaikan materi seperti yang berhubungan dengan gerakan motorik tertentu,

ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan tertentu. Materi semacam itu adalah

paling baik disajikan melalui pemanfaatan teknologi video.

Sedangkan untuk media picture juga memiliki kelebihan meskipun tidak

sebaik media video pembelajaran. Menurut Sadiman (2008:29) kelebihan media

picture adalah sebagai berikut: a) Sifatnya konkrit. Gambar/foto lebih realistis

menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata; b) Gambar

dapat mengatasai masalah batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa, anak-anak dibawa ke

objek tersebut. Untuk itu gambar atau foto dapat mengatasinya. Namun juga

media picture memiliki kelemahan yaitu gambar atau foto hanya menekankan

presepsi indra mata, gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif

untuk kegiatan pembelajaran. Karena kelemahan media picture tersebut, media

video pembelajaran lebih unggul bila digunakan dalam proses pembelajaran.

Kemampuan video pembelajaran dalam memvisualisasikan materi sangat efektif
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untuk membantu penyampaikan materi seperti gerakan motorik, ekspresi wajah,

maupun suasana lingkungan tertentu. Materi semacam itu adalah paling baik

disajikan melalui pemanfaatan teknologi video.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dalam kajian yang

relevan antara lain yang dilakukan oleh Suyoto dengan judul penelitian

“Keefektifan pembelajaran Inkuiri pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar”.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan prestasi hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPA Sekolah Dasar antara pembelajaran inkuiri dengan

pembelajaran konvensional. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Syafur

Rizal dari Universitas Negeri Malang pada Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan

(1) mengkaji pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil

belajar siswa. (2) mengkaji apakah hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan

media video pembelajaran lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan tanpa

menggunakan media video pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan

menggunakan media video pembelajaran lebih besar daripada rata-rata hasil

belajar siswa yang diajar dengan menerapkan metode pembelajaran konvensional

(ceramah).

Penggunaan metode inkuiri pada proses pembelajaran memang lebih

optimal bila disertakan oleh penggunaan media pembelajaran. Media yang

dikombinasikan dengan metode inkuiri dalam penelitian ini adalah media video

pembelajaran dan media picture. Media pembelajaran memiliki manfaat dalam

proses belajar mengajar dalam membangkitkan keinginan dan minat yang baru,

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan menerapkan metode inkuiri

berbantuan media pembelajaran, siswa dikondisikan untuk belajar dengan

mencari, menggali informasi, serta berfikir logis dan krisis dalam menjawab

permasalahan dalam materi pembelajaran. Dalam situasi semacam itu, secara

psikologis, siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk berperan dalam proses

pembelajaran. Siswa dibimbing untuk mengembangkan pengetahuan dan daya

fikirnya untuk menemukan penyelesaian dalam sebuah permasalahan, khususnya
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pada mata pelajaran IPA. Akibatnya, dalam suasana semacam itu siswa lebih

mudah menyerap pembelajaran dan berkontribusi pada hasil belajar yang

diperoleh.

Keunggulan dari media video pembelajaran dan media picture muncul di

pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian. Dari  proses pembelajaran dikelas

yang tercipta dengan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran sangat

menarik perhatian siswa dan mampu mendorong siswa untuk berimajinasi dan

berfikir kritis, melalui media video pembelajaran, siswa menjadi lebih terdorong

untuk mencari tahu jawaban permasalahan yang dirumuskan sebelumya. Dalam

proses pembelajaran siswa mencari dan menggali informasi sendiri sehingga akan

lebih membantu siswa dalam memaham materi yang sedang dipelajari. Metode

inkuiri berbantuan media video pembelajaran juga dapat menciptakan suasana

belajar yang menyenangkan membuat siswa tidak jenuh selama mengikuti

pembelajaran di kelas dan siswa lebih mengerti mengenai materi yang diajarkan

karena metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran menyajikan

informasi seperti gerakan motorik, suara dan suasana suatu lingkungan dengan

lebih jelas. Hal ini sesuai dengan materi yang digunakan dalam penelitian yaitu

materi peristiwa alam. Melalui media video pembelajaran, proses terjadinya

peristiwa alam serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari peristiwa alam lebih

jelas dan konkret apabila ditampilkan dengan video pembelajaran.

Hal ini berbeda dari kelompok kontrol yang diterapkan pembelajaran

dengan metode inkuiri berbantuan media picture, meskipun dalam proses

pembelajaran siswa tertarik dengan media picture yang disediakan dan materi

pembelajaran yang didapat peserta didik menjadi lebih luas, serta lebih kongkret

dalam ingatan peserta didik, namun materi yang dimengerti siswa tidak optimal.

Media picture memiliki keterbatasan dalam menyajikan informasi karena tidak

dapat mendemonstrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu, ekspresi

wajah, maupun suasana lingkungan tertentu, suara dan gerakan yang lebih jelas.

Terlebih jika materi pembelajaran berhubungan dengan proses, dengan

menggunakan media picture, penjelasan yang didapat kurang jelas dan kurang

konkret jika dibanding dengan media video pembelajaran.


