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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah 57 siswa kelas 4 SD Kristen 

Satya Wacana Salatiga yang dibagi menjadi 2 kelas pararel yaitu kelas 4A dan 4B. 

Kelas kontrol dari penelitian ini adalah kelas 4A yang terdiri dari 28 siswa dan 

kelas eksperimen adalah kelas 4B yang terdiri dari 29 siswa. Pemilihan kedua 

kelas pada SD ini didasarkan pada: 

a. Kedua kelas terletak pada satu SD dengan lokasi yang berdekatan. 

b. Prestasi kedua kelas hampir sama. 

c. Bila dilihat dari hasil uji pre-test yang dilakukan pada awal penelitian, kedua 

kelas memiliki rata-rata yang hampir sama 

d. Keadaan kedua kelas sama. Keduanya memiliki luas ruang dan fasilitas 

penunjang yang sama. 

e. Jumlah siswa hampir sama, yaitu 28 dan 29 siswa. 

Kelas 4 di SD Kristen Satya Wacana Salatiga terbiasa dengan metode 

ceramah dan diskusi yang dipakai oleh guru. Siswa cenderung diam dan mencatat 

hal-hal yang dijelaskan oleh guru saat pembelajaran sehari-hari.  

Berdasarkan hasil pre-test yang digunakan dalam penelitian ini dengan materi 

perubahan kenampakan Bumi dan Bulan yaitu 56,6071 untuk kelas 4A dan 

55,1724 untuk kelas 4B. di dalam penelitian ini, terdapat satu variabel bebas dan 

satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Model 

Pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic), dan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA. 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada seluruh siswa kelas 4 semester II SD Kristen 

Satya Wacana Salatiga tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 57 siswa. Kelas 

kontrol adalah 28 siswa dari kelas 4A sedangkan kelas eksperimen adalah 29 

siswa dari kelas 4B. 



32 
 

 
 

Kedua kelas tersebut sudah diuji kesamaan variannya dengan mengunakan 

SPSS 18.0 for windows dan menunjukkan kedua kelas itu homogen, yang berarti 

data berdestribusi normal dan memiliki varian yang tak berbeda secara signifikan. 

Ini menunjukkan bahwa sebelum diberi perlakuan kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang sama sehingga peneliti dapat melanjutkan penelitiannya 

dengan memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran VAK pada pembelajaran IPA. Sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajaran IPA tetap menggunakan metode ceramah dan diskusi. Setelah 

keduanya selesai dengan pembelajaran dengan cara yang berbeda, selanjutnya 

diadakan tes akhir (post-test). Dalam pemberian perlakuan peneliti menggunakan 

lima kali tatap muka. 

Pada kelas kontrol, siswa menerima pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran ceramah dan diskusi. Siswa diam selama pembelajaran 

berlangsung. Siswa mendengarkan apa yang dijelaskan guru dan berdiskusi secara 

kelompok. 

Pada awal penyelenggaraan kelas eksperimen guru menyiapkan peralatan 

yang menunjang model pembelajaran VAK. Pembelajaran berlangsung sesuai 

syntax model pembelajaran VAK. 

Pada pelaksanaan pembelajaran siswa terkadang kehilangan perhatian 

terhadap guru. Maka dari itu, guru menyiasatinya dengan mengajak mereka 

bernyanyi atau menyapa menggunakan “Hai” dan “Hallo”.  

Pada saat pelaksanaan tes akhir, kelas kontrol terlebih dahulu mengerjakan tes 

pada hari Kamis pada tanggal 18 April 2013 jam ke-8. Sedangkan kelas 

eksperimen mengerjakan tes pada Jumat pada tanggal 19 April 2013 jam ke-3. 

Materi yang diajarkan dapat dilihat pada table 4.1 
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Tabel 4.1 

Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan Materi 

I 1. Mengidentifikasi perubahan kenampakan bumi karena 

pasang naik dan pasang surut air laut. 

2. Menyebutkan manfaat pasang naik dan pasang surut air 

laut. 

II 1. Mengidentifikasi penyebab perubahan kenampakan bulan. 

2. Menyebutkan perubahan bentuk-bentuk bulan. 

III 1. Mengurutkan waktu perubahan 8 bentuk bulan. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Dokumentasi 

Dari penelitian secara dokumentasi didapatkan data berupa nilai pre-test yang 

dilaksanakan pada  awal penelitian. Data ini digunakan untuk menentukan 

pembagian kelompok eksperimen dan kontrol sesuai dengan data yang didapat 

melalui pre-test yang dilaksanakan. Nilai rata-rata kelas 4A adalah 56,6071 dan 

rata-rata nilai kelas 4B adalah 55,1724. Ditambahkan pula beberapa foto saat 

pembelajaran sedang berlangsung. 

4.3.2 Observasi 

Analisis penggunaan model pembelajaran VAK menggunakan observasi 

langsung yang dilakukan oleh guru mata pelajaran IPA kelas 4. Hal ini perlu 

dilakukan untuk memantau jalannya pembelajaran pada kelas eksperimen agar 

sesuai dengan ketentuan metode yang digunakan.  

Hasil observasi oleh guru IPA pada pertemuan I-III di kelas eksperimen pada 

tanggal 26, 16, 18 April 2013 mengindikasikan bahwa guru sudah memenuhi 

kriteria penggunaan model pembelajaran VAK dengan benar karena terlihat pada 

hasil observasi (terlampir) bahwa sudah dilakukan dengan tingkat 100% dari 

seluruh prosedur syntax penggunaan model pembelajaran VAK. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh guru IPA kelas 4 maka 

dapat disimpulkan bahwa peneliti secara keseluruhan sudah melakukan prosedur 



34 
 

 
 

pembelajaran menggunakan media gambar dengan baik karena tingkat 

penyelenggaraannya adalah 100%. 

4.3.3 Metode Tes 

Setelah selesai menjalankan perlakuan, kedua kelas diberikan tes akhir. Hasil 

tes akhir tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Rekap Nilai Post test Hasil Belajar IPA 

 

Nilai 

Post test 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah Jumlah 

Minimum 55 30 

Maksimum 100 95 

Rata-rata 88,28 75,89 

 

Setelah diberikan post-test pada kedua kelas dan didapatkan hasil rata-rata 

nilai post-test pada kelas eksperimen sebesar 88,28 dan rata-rata pada kelas 

kontrol sebesar 75,89. Dari hasil rata-rata post-test dapat dilihat bahwa terdapat 

rata- tata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Didukung dengan 

hasil uji hipotesis menggunakan independent sample test yang menunjukkan 

bahwa sig. (2- tailed) untuk nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 0,000 

yang berarti kedua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan karena 0,000 < 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran VAK terhadap hasil belajar IPA kelas 4 SD. 

4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Uji validitas dan reliabilitas soal diperlukan untuk menguji apakah instrumen 

yang digunakan valid dan reliabel. Menurut Sugiyono (2010:173) instrumen yang 

valid dan reliabel adalah syarat yang mutlak dalam penelitian untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid dan reliabel. Instrumen yang diuji adalah soal pilihan 

ganda yang akan digunakan untuk pre-test dan post-test. Pengujian instrumen soal 

pilihan ganda dilakukan di SD Kristen Satya Wacana Salatiga. Dari hasil uji 

validitas instrumen yang menggunakan SPSS for Windows Version 18.0 dengan 

teknik correlated item total correlation yang digunakan untuk menguji kesahihan 
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item instrumen yang didasarkan dalam pengambilan keputusan soal valid 

menggunakan tabel r Product Moment sebesar 0,291 dari jumlah 48-2 = 46 siswa. 

Dari 25 soal terdapat 20 soal yang valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Validitas Instrument Pretest 

Bentuk 

Instrument 
Item Soal Valid Tidak Valid 

Pilihan Ganda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

14, 15, 17, 18, 

19, 20, 22, 23, 

24 

12, 13, 16, 21, 

25 

Total 25 item soal 20 valid 5 tidak valid 

 

Setelah pengujian validitas maka dilakukan uji reliabilitas. Menurut Sugiyono 

(2010:173) instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang jika dilakukan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, maka data yang dihasilkan sama. 

Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan SPSS for Windows 

Version 18.0 dengan menggunakan metode croncbach alpha. Dari hasil uji 

reliabilitas, soal pilihan ganda yang terdiri dari 25 soal terdapat Cronbach’s Alpha 

(r) sebesar 0,813, maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.813 25 
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4.4.2 Uji Homogenitas Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Uji Homogenitas dilakukan pada nilai post-test pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas menggunakan SPSS 

18.0 for windows. 

Berdasarkan data hasil post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilakukan uji homogenitas. Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat 

pada tabel Test of Homogenety of Variance bahwa nilai probabilitas (signifikansi) 

adalah 0,320 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas tersebut mempunyai varian yang sama (varian kelas 

eksperimen dan kelas kontrol). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Homoginitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Eksperimen 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.269 6 18 .320 

 

4.4.3 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pada nilai 

pre-test sebelum dilaksanakan pembelajaran baik pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Berikut hasil analisis uji normalitas menggunakan SPSS 18.0  for 

windows pada data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kontrol Eksperimen 

N 28 29 

Normal Parameters
a,b

 Mean 56.6071 55.1724 

Std. Deviation 14.97242 10.89583 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .177 .131 

Positive .138 .131 

Negative -.177 -.120 

Kolmogorov-Smirnov Z .935 .704 

Asymp. Sig. (2-tailed) .346 .704 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan uji normalitas data pre-test dapat disimpulkan bahwa data kelas 

eksperimen nilai sig (2-tailed) sebesar 0,704 dan data kelas kontrol  sebesar 0,346. 

Karena signifikansi > 0,05 maka data kelas eksperimen dan data kelas kontrol 

dinyatakan berdistribusi normal. Dari tabel hasil uji normalitas di atas dapat 

dibuat grafik histogramnya seperti grafik 4.1. 

 

Grafik 4.1 

Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas 
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Analisis deskriptif dari garfik tersebut menunjukan bahwa lengkung kurva 

kanan dan kiri grafik sama sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas adalah 

berdestribusi normal.  

4.4.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan pada hasil post-test kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Rumusan pengujiannya sudah tertera pada bab III yaitu: 

H0 : X1=X2 dan nilai sig > 0,05.  

Dari rumusan tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa “Rata-rata hasil belajar IPA 

kelas eksperimen (Kelas 4B) sama dengan rata-rata hasil belajar IPA kelas kontrol 

(Kelas 4A). Artinya tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran VAK 

dengan metode ceramah dan diskusi”. 

 H1 : X1 > X2 dan nilai sig > 0,05 

Yaitu “Rata-rata hasil belajar IPA kelas eksperimen (Kelas 4B) tidak sama dari 

rata-rata hasil belajar IPA kelas kontrol (Kelas 4A). Artinya ada pengaruh 

penggunaan model pembelajaran VAK dengan metode ceramah dan diskusi”. 

Uji hipotesis dilaksanakan bertujuan untuk menguji H0 dan H1. Apakah H0 

ditolak dan H1 diterima atau. Untuk menguji hipotesis digunakan uji beda rata-rata 

yaitu Independent Samples T-Test. Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada 

nilai post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pengambilan 

keputusan apakah H0 ditolak atau diterima maka menggunakan taraf signifikansi, 

untuk signifikansi > 0,05 H0 diterima (varian sama), signifikansi < 0,05 jadi H0 

ditolak (varian berbeda). Berikut adalah hasil analisis data menggunakan SPSS for 

windows version 18.0. Dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Beda Rata-rata 

Group Statistics 

 
eks N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 1 28 75.89 13.747 2.598 

2 29 88.28 10.460 1.942 
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Berdasarkan output uji hipotesis dari perhitungan uji beda rata-rata hasil 

belajar IPA  kelas eksperimen yaitu kelas 4B yang menggunakan media gambar 

flashcard dan kelas kontrol yaitu kelas 4A dengan menggunakan metode ceramah 

dan diskusi, maka dapat dilihat pada tabel 4.7 group statistic bahwa rata-rata hasil 

IPA kelas eksperimen memiliki rata-rata sebesar 88,28 sedangkan kelas kontrol 

sebesar 75,89. Jadi rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Selisih rata-rata kedua kelas tersebut adalah 12,39. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 

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 

nilai Equal 

variances 

assumed 

.803 .374 -3.836 55 .000 -12.383 3.228 -18.853 -5.913 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-3.817 50.428 .000 -12.383 3.244 -18.897 -5.869 

 

Kemudian dapat dilihat pada tabel Independent Samples T-Test bahwa nilai 

sig pada kolom Levene’s Tes For Equality Of Variances diperoleh nilai 0,374 jika 

dirumuskan hipotesis yaitu H0 : sig < 0,05 yang berarti sampel tidak homogen dan 

H1 : sig > 0,05 artinya sampel homogen, maka dari hasil output disimpulkan 

bahwa H1 diterima karena sig > 0,05 yaitu 0,374 > 0,05 artinya kedua sampel 

adalah homogen. Pada kolom T-Test For Equality Of Means diperoleh nilai 0,000 

jika pada rumusan hipotesis yaitu H0 : sig > 0,05 artinya tidak ada perbedaan hasil 

belajar IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol (tidak ada pengaruh penggunaan 

model pembelajaran VAK terhadap hasil belajar IPA) dan H1 : sig < 0,05 artinya 

terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol (terdapat 
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pengaruh penggunaan model pembelajaran VAK terhadap hasil belajar IPA), 

maka dari output dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena sig < 0,05 yaitu 

0,000 < 0,05 artinya bahwa hasil belajar IPA kelas eksperimen yaitu kelas 4B 

yang menggunakan model pembelajaran VAK dalam pembelajaran berbeda 

dengan hasil belajar IPA kelas kontrol yaitu kelas 4A yang pembelajarannya 

menggunakan metode ceramah dan diskusi, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran VAK berpengaruh terhadap hasil belajar 

IPA kelas 4 SD pada standar kompetensi 9. Memahami perubahan kenampakan 

permukaan bumi dan benda langit. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada analisis uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh hasil yang 

mengindikasikan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal, 

memiliki varian yang tidak berbeda secara signifikan, dan memiliki rata-rata nilai 

pre-test yang sama. Hal ini sebagai tolok ukur bahwa kedua kelas memiliki 

keadaan yang sama. Setelah itu penelitian dapat dilanjutkan dengan memilih kelas 

kontrol dan kelas eksperimennya. Selanjutnya kelas eksperimen dapat diberi 

perlakuan yaitu pembelajaran menggunakan model pembelajaran VAK dan kelas 

kontrol menggunakan metode ceramah dan diskusi. Setelah diberi perlakuan kelas 

kontrol dan kelas eksperimen diberi tes akhir. 

Pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran VAK adalah model 

pembelajaran yang mengkombinasikan ketiga gaya belajar (melihat, mendengar, 

dan bergerak) setiap individu dengan cara memanfaatkan potensi yang telah 

dimiliki dengan melatih dan mengembangkannya, agar semua kebiasaan belajar 

siswa terpenuhi. Siswa sangat bersemangat dengan sajian materi menggunakan 

model pembelajaran ini, karena lebih menarik dan merangsang keaktifan siswa. 

Guru menampilkan video pembelajaran, gambar, dan melakukan aktivitas 

pembelajaran yang megkombinasikan ketiga gaya belajar tersebut. 

Pada kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode ceramah dan 

diskusi. Tingkat keaktifan siswa dalam cenderung rendah karena metode ini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang sebagia besar terpusat pada guru. Guru 

aktif menjelaskan materi, mengelola dan mempersiapkan bahan ajar, kemudian 
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menyampaikannya kepada siswa. Sebaliknya, siswa hanya berperan pasif selama 

pembelajaran tanpa melakukan banyak kegiatan karena semuanya telah dilakukan 

oleh guru dan siswa hanya tinggal menyerap materi yang diberikan. Namun 

diskusi yang dilakukan cukup membuat siswa aktif. Hal ini sejalan dengan lembar 

observasi guru pada kelas kontrol yang beberapa indikator pelaksanaan terisisi 

“tidak”. 

Dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat dipantau bahwa hasil belajar 

IPA kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Secara umum adanya 

perbedaan hasil belajar IPA antara kelas kontrol dan kelas eksperimen karena 

pada kelas eksperimen dihantarkan oleh model pembelajaran VAK yang membuat 

siswa senang serta aktif. Penggunaan model pembelajaran ini juga dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dan akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar 

IPA kelas 4 SD Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 

 

Grafik 4.2 

Hasil Post Test Kelas Kontrol dan Eksperimen 
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