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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sidorejo Lor 02 Salatiga yang 

terletak di Jl. Imam Bonjol 117. Subyek penelitiannya adalah semua kelas IV 

yang berjumlah 50 siswa, dibagi menjadi dua kelompok yaitu setengah 

kelompok sebagai kelompok eksperimen berjumlah 25 siswa dan dan 

setengahnya lagi sebagai kelompok kontrol berjumlah 25 siswa. Adapun 

kondisi umum subyek penelitian yaitu: 

1) Lingkungan fisik sekolah 

a. Ruang yang terdiri dari 1 ruang Kepala Sekolah merangkap ruang guru 

dan UKS, 1 perpustakaan, 1 ruang komputer, 6 ruang relajar (kelas). 

b. Satu kantin sekolah. 

c. Ada 5 kamar mandi dan WC yang terbagi menjadi dua, yaitu 1 untuk 

Kepala Sekolah dan staf pengajar dan 4 untuk siswa. 

2) Perlengkapan ruang belajar 

a. Setiap kelas dilengkapi dengan papan tulis, meja, kursi, almari, rak 

untuk menyimpan pekerjaan siswa yang mencukupi dan berkualitas. 

b. Ruang belajar mempunyai ventilasi udara yang baik. 

c. Tersedia kotak PPPK 

3) Perpustakaan 

a. Ada ruangan khusus yang tersedia untuk perpustakaan. 

b. Koleksi buku di perpustakaan SD N Sidorejo Lor 02 lengkap dan 

sesuai dengan kurikulum. 

4) Perangkat administrasi sekolah 

a. Visi dan misi sekolah 

b. Struktur organisasi sekolah 

c. Kalender pendidikan 

d. Jadwal pelajaran dari kelas I – VI. 

5) Perangkat administrasi kelas 
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a. Jadwal pelajaran 

b. Jadwal piket 

4.1.1  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di SD N Sidorejo Lor 02 Salatiga Tahun Pelajaran 

2011/2012 dilakukan 2 kali pertemuan seperti tercantum dalam jadwal penelitian. 

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. 
Jadwal Kegiatan Pembelajaran Metode Pemberian tugas dan Portofolio 

serta Metode Diskusi dan Lembar Kerja 

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 
1. Kamis, 09 Agustus 2011 • Perkenalan dengan siswa (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) 
• Memberikan soal pre test 

2. Jum’at, 17 Desember 2011 • Kegiatan pembelajaran IPA pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol tentang 
Kerangka tubuh manusia. 

• Memberikan soal post test. 
 

4.1.2 Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0. Dasar pengambilan 

keputusan item valid berdasarkan kriteria Singgih Santoso : 2003 bahwa suatu 

item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item 

to total correlation = 0,1. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan 

apakah item valid atau tidak. Hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada tabel 

4.2 
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Instrumen 1 

Item-Total Statistics 
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Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa dari soal 30 soal tes 25 valid dan 5 

dinyatakan tidak valid, yaitu  no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, dan no 30. Sedangkan yang tidak valid ada 

5 soal yaitu no 24, 25, 27, 28, dan 29.  

 

4.1.3 Uji Reabilitas 

 Uji reabilitas Penelitian adalah dengan menggunakan teknik alpha yang 

dikembangkan oleh George dan Mallery : 1995 (Arunita, 2009) untuk 

menentukan tingkat reabilitas instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut : 

  a = 0,7   : tidak dapat diterima 
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  0,7< a < 0,8  : dapat diterima 

  0,8< a = 0,9   : reabilitas bagus 

  a> 0,9   : reabilitas memuaskan 

Hasil uji reabilitas instrument dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Reabilitas 

Instrumen 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa koefisien reabilitas instrumen sebesar 

0,781 termasuk dalam kriteria reabilitas bagus.Hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian. 

4.1.4 Uji Homogenitas 

 Dibawah ini disajikan tabel analis uji homogenitas menggunakan pre test 

pada kelas eksperimen dan kontrol yang digunakan dalam penelitian, yaitu kelas 

IV SD Negeri Sidorejo Lor 02 Tahun Pelajaran 2010/2011. Hasil uji homogenitas 

seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 
Hasil Analisis Uji Homogenitas Data Kelompok Eksperimen (Metode 

pemberian tugas dan portofolio) dan Kelompok Kontrol (Metode diskusi dan 
lembar kerja) 

 
Group Statistics 

 
KELAS  N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error Mean 

NILAI 
PRE 
TEST 

KELAS 
EKSPERIMEN 25 63.4400 7.15355 1.43071 

KELAS KONTROL 25 59.2800 7.16194 1.43239 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pre test pada kelompok eksperimen 

dengan jumlah siswa (N) sebanyak 25 siswa, mepunyai nilai rata-rata (mean) 
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sebesar 63.4400, dan standar deviasi sebesar 7.15355. Sedangkan pre test pada 

kelompok kontrol jumlah siswa (N) sebanyak 25 siswa, mepunyai nilai rata-rata 

(mean) sebesar 59.2800, dan standar deviasi sebesar 7.16194.  

Tabel 4.5 

Hasil Analisis uji t 
 

Independent Samples Test 
  Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

NILAI 
PRE 
TEST 

Equal 
variances 
assumed 

3.488 .068 2.055 48 .045 4.16000 2.02452 .08944 8.23056 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

2.055 48.000 .045 4.16000 2.02452 .08944 8.23056 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui F hitung levene test sebesar 3,488 dengan 

probabilitas 0,068> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki 

variance sama atau dengan kata lain kedua kelas homogen. Dengan demikian 

analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari 

tabel terlihat bahwa t adalah 2,055 dengan probabilitas signifikasi 2,055, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai ulangan harian. Jadi 

kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama maka dari itu kedua kelas 

boleh dilanjutkan sebagai subyek penelitian. 
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Tabel 4.6 

Data Siswa kelas eksperimen dan kelompok kontrol SD Negeri  Sidorejo Lor 

02 Salatiga Tahun Pelajaran 2011/2012 

Kelompok Jumlah Siswa 

Eksperimen 25 siswa 

Kontol 25 siswa 

Jumlah 50 siswa 

 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 25 siswa pada kelas eksperimen dan 
25 siswa pada kelas kontrol, jadi jumlah seluruh subyek dalam penelitian ini 
sebanyak 50 siswa. 

4.2. Analisis Data Pre Test dan Post Test 

Dalam metode analisis data ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara 

lain adalah uji diskriptif, uji normalitas data, dan uji hipotesis. Persyaratan analisis 

data dengan menggunakan statistic parametric adalah scor yang diperoleh 

berdasarkan distribusi normal.Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis data 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan hasil perhitungan dapat diketahui 

kondisi skor yang diperoleh. Pengujian ini dengan menggunakan teknik uji 

normalitas kolmogorov-smirnov, dengan menggunakan komputer melalui program 

Statistik Product and Service  Solution (SPSS) versi 16,0 dan dengan uji t-test. 

Azwar (dalam Gumbreg, 2010). 

 

4.2.1 Analisis Pre Test 

4.2.1.1 Kelompok Eksperimen 

Hasil pre test siswa kelas dapat dideskripsikan dengan bantuan program 

SPSS versi 16.0 yang dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

Perolehan Nilai Pre test Siswa Pada Kelompok Eksperimen 
(metode pemberian tugas dan portofolio) 

 
Descriptive Statistics 

KELAS 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

EKSPERIMEN 25 48.00 72.00 63.4400 7.15355 

Valid N (listwise) 25     

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa (N) sebanyak 25 mempunyai skor 

maksimal 72,00, skor minimal 63,4400 dan rata-rata sebesar 54,8000 serta standar 

deviasi 7,15355. 

 Untuk mengetahui kenormalan distribusi masing-masing variabel 

dilakukan pengujian normalitas data.Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji One Sample- Kolmogorov-smirnov Test. Perhitungannya 

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil uji normalitas Pre Test 

pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini : 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Pre Test Kelompok Eksperimen 

(metode pemberian tugas dan portofolio) 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pre Tes 

Kelompok 
Ekperimen 

N 25 
Normal Parametersa Mean 63.4400 

Std. Deviation 7.15355 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .138 
Positive .116 
Negative -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z .690 
Asymp. Sig. (2-tailed) .727 

 

a. Test distribution is Normal. 
 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas terhadap pre test 

kelompok eksperimen dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa mean 63.4400, 

standar deviasi 7.15355, dan tingkat signifikansi asyimotorik dua sisi 

dengan taraf kepercayaan 5% (Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,727. Jika 

dirumuskan hipotesis Ha adalah distribusi normal, dan Ho adalah distribusi 

tidak normal. Maka Ha diterima apabila P<0,05 dan Ho ditolak apabila 

P>0,05. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa  P adalah 0,727, artinya 

berdasarkan perhitungan dengan taraf  kepecayaan 5% maka P>5% atau 

0,727>0,05, maka Ha diterima, artinya variabel kelompok eksperimen 

berdistribusi normal. Berikut grafik histogram penyebaran data pre test 

kelompok eksperimen yang berdistribusi normal. 
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Gambar 4.1 Grafik histogram Penyebaran Data Pre Test Kelompok 

Eksperimen (metode pemberian tugas dan p

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

63,44 dan standar 

bahwa pre test kelompok eksperimen adalah berdistribusi normal.

4.2.1.2 Kelompok Kontrol 

Data hasil pre test kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan program 

SPSS versi 16.0 yang dapat dilihat pada tabel 4.

 

Perolehan Nilai Pre Test Siswa Pada Kelompok Kontrol 
(metode diskusi dan lembar kerja)

 

PRE TES KLS 
KONTROL 

Valid N (listwise)

.1 Grafik histogram Penyebaran Data Pre Test Kelompok 

en (metode pemberian tugas dan portofolio) 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

63,44 dan standar deviasi 7,154. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pre test kelompok eksperimen adalah berdistribusi normal.

Kontrol  

kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan program 

ng dapat dilihat pada tabel 4.9.  

Tabel 4.9 
Perolehan Nilai Pre Test Siswa Pada Kelompok Kontrol 

(metode diskusi dan lembar kerja) 
 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Deviation

PRE TES KLS 
 25 48.00 72.00 59.2800 7.16194

Valid N (listwise) 25    
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.1 Grafik histogram Penyebaran Data Pre Test Kelompok 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

7,154. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pre test kelompok eksperimen adalah berdistribusi normal. 

kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan program 

Perolehan Nilai Pre Test Siswa Pada Kelompok Kontrol  

Std. 
Deviation 

7.16194 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa (N) sebanyak 25 mempunyai skor 
maksimal 72,00, skor minimal 48,00 dan rata-rata sebesar 59,2800 serta standar 
deviasi 7,16194. 

Hasil uji normalitas pre test pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel  4.10 
Hasil Uji Normalitas Pre Test Kelompok Kontrol 

(metode Diskusi dan   Lembar kerja) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PRE TES 

KLS 
KONTROL 

N 25 
Normal Parametersa Mean 59.2800 

Std. Deviation 7.16194 
MostExtreme 
Differences 

Absolute .185 
Positive .157 
Negative -.185 

Kolmogorov-Smirnov Z .925 
Asymp. Sig. (2-tailed) .359 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-smirnov 

Z untuk pre testkelas kontol yaitu sebesar 0,925 dengan p = 0,359. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel pre test 

kelas kontrol adalah normal karena probabilitasnya lebih beasr dari 0,05. 

Gambaran visual kenormalan penyebaran data dapat dilihat pada gambar 

4.2. 
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Gambar 4.2

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

59,28 dan standar deviasi 7,162. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pre test kelompok kontrol adalah berdistribusi normal.

4.2.2 Analisis Post Test

4.2.2.1 Kelompok Eksperimen

 Hasil post test siswa kelas eksperimen setelah mendapat perlakuan media 

teks bergambar kerangka tubuh manusia dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0 ya

 

Histogram  

Gambar 4.2 Penyebaran Data Pre Test Kelompok Kontrol 

(metode diskusi dan lembar kerja) 

 

grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

59,28 dan standar deviasi 7,162. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pre test kelompok kontrol adalah berdistribusi normal. 

4.2.2 Analisis Post Test 

Eksperimen 

siswa kelas eksperimen setelah mendapat perlakuan media 

teks bergambar kerangka tubuh manusia dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0 yang dapat dilihat pada tabel 4.11. 
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Penyebaran Data Pre Test Kelompok Kontrol  

grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

59,28 dan standar deviasi 7,162. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

siswa kelas eksperimen setelah mendapat perlakuan media 

teks bergambar kerangka tubuh manusia dapat dideskripsikan dengan bantuan 
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Tabel 4.11 
Perolehan Nilai Post test Siswa Pada Kelompok Eksperimen 

(metode pemberian tugas dan portofolio) 
 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

POST TES KLS 
EKSPERIMEN 

25 60.00 96.00 80.3200 10.38717 

Valid N (listwise) 25     

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa (N) sebanyak 25 mempunyai skor 

maksimal 96,00, skor minimal 60,00 dan rata-rata sebesar 80,3200 serta standar 

deviasi 10,38717. 

 Hasil uji normalitas post test pada kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas Post Test Kelompok Eksperimen 

(metode pemberian tugas dan portofolio) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Post Test Kelompok 

Eksperimen 

N 25 

Normal Parametersa Mean 80.3200 

Std. 
Deviation 

10.38717 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .210 

Positive .188 

Negative -.210 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.051 

Asymp. Sig. (2-tailed) .219 

a. Test distribution is Normal. 
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 Berdasarkan tabel 4.1

Z untuk post test kelas eksperimen yait

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel 

eksperimen adalah normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran 

visual kenormalan penyebaran data dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Grafik hist

Eksperimen

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

80,32 dan standar deviasi 10,387. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pos test kelompok 

4.2.2.2 Kelompok Kontrol
 

 Dari data post test kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0 ya

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil uji kolmogorov

kelas eksperimen yaitu sebesar 1,051 dengan p = 0,219

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel post test

eksperimen adalah normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran 

visual kenormalan penyebaran data dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Grafik histogram Penyebaran Data Post Test Kelompok 

Eksperimen(metode pemberian tugas dan portofolio) 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

80,32 dan standar deviasi 10,387. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pos test kelompok eksperimen adalah berdistribusi normal.

Kontrol 

Dari data post test kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0 yang dapat dilihat pada tabel 4.13. 
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dapat dilihat bahwa hasil uji kolmogorov-smirnov 

219. Hal ini 

post test kelas 

eksperimen adalah normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran 

 
ogram Penyebaran Data Post Test Kelompok 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

80,32 dan standar deviasi 10,387. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

eksperimen adalah berdistribusi normal. 

Dari data post test kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan 
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Tabel 4.13 
Perolehan Nilai Post test Siswa Pada Kelompok Kontrol  

(metode diskusi dan lembar kerja) 
 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

POST TES KLS 
KONTROL 25 56.00 80.00 67.1200 7.95990 

Valid N (listwise) 25     
 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa data (N) sebanyak 25 mempunyai skor 

maksimal 80,00, skor minimal 56,00 dan rata-rata 67,1200 serta standar deviasi 

7,95990. 

 Hasil uji normalitas post test pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel  4.14 
Hasil Uji Normalitas Post Test Kelompok Kontrol 

(metode Diskusi dan Lembar kerja) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post Tes Kelompok 
Kontrol 

N 25 
Normal Parametersa Mean 67.1200 

Std. Deviation 7.95990 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .119 
Positive .119 
Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .594 
Asymp. Sig. (2-tailed) .872 

a. Test distribution is Normal. 
 
 
Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-smirnov 

Z untuk post test kelas kontrol yaitu sebesar 0,594 dengan p = 0,872. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel post test kelas 
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kontrol adalah normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran 

visual kenormalan penyebaran data dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 1.4 Grafik histogram Penyebaran Data Post Test Kelompok 

Kontrol (metode diskusi dan lembar kerja) 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa mean (nilai tengah) sebesar 

67,12 dan standar deviasi 7,96. Kurve lengkung di atas menggambarkan 

bahwa pos test kelompok kontrol adalah berdistribusi normal. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari data kedua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol baik pretes ataupun postet 

setelah diuji normalitas statistik kedua kelompok tersebut menunjukkan 

Test distribution is Normal artinya data tersebut berada pada distribusi 

normal. 
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Dengan melihat data yang terdapat pada format hasil belajar dalam prosentase 

keberhasilan, dapat diketahui keberhasilan metode pemberian tugas dan portofolio 

serta metode diskusi dan lembar kerja yang dilakukan peneliti.Hasil deskriptif 

hasil belajar sebelum dan sesudah diberikan perlakuan metode pemberian tugas 

dan portofolio serta metode diskusi dan lembar kerjadapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 

Rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas Pre Test Post Test 

Eksperimen 63,44 80,32 

Kontrol 59,28 67,12 

 

 Tabel 4.15 menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan metode pemberian tugas 

dan portofolio pokok bahasan kerangka tubuh manusia pada pembelajaran IPA. 

Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen pre test 

mencapai 63,44 dan setelah melakukan pembelajaran dengan  metode pemberian 

tugas dan portofolio pokok bahasan kerangka tubuh manusia rata-ratahasil 

belajarnya (post test) menjadi 80,32. Berbeda dengan kelas kontrol yang nilai pre 

testnya mencapai 59,28 dan setelah melakukan metode diskusi dan lembar kerja 

rata-ratanya mencapai 67,12. 

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian  

 Perhitungan uji t dilakukan dengan bantuan SPSS versi 16.0 menggunakan 

independentsampelt-testbertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata hasil belajar 

IPA antara siswa yang mendapat perlakuan dengan metode pemberian tugas dan 

portofolio dengan siswa yang melakukan pembelajaran dengan metode diskusi 

dan lembar kerja. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 

Uji Beda Rata-rata Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

(metode Pemberian tugas dan Portofolio)dan  
(metode Diskusi dan Lembar kerja) 

 
 Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Nila
iPos
t  
Tes  

Equal 
variance
s 
assumed 
 
Equal 
variance
s not 
assumed  

3.488  
 
 
 

.068  5.043 
 
 
 
 
 
5.043  

48 
 
 
 
 
 
44.960  

.000 
 
 
 
 
 
.000 

13.2000
0 
 
 
 
 
13.2000 

2.61728 
 
 
 
 
 
2.61728  

7.93761 
 
 
 
 
 
7.92841 

18.46239 
 
 
 
 
 
18.47159  

�

Berdasarkan tabel 4.16 terlihat hasil F hitung levene test sebesar 3,488 

dengan probabilitas 0,068> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

populasi memiliki variance sama atau dengan kata lain kedua kelas 

homogen. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan 

asumsi equal variance assumed. Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa 

nilat t 5,043 dengan probabilitas signifikasi 0,00< 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh hasil belajar untuk pembelajaran 

dengan menggunakan metode pemberian tugas dan portofolio serta metode 

diskusi dan lembar kerja .Perbedaan rata-ratanya berkisar antara 7,93761 

sampai 18,46239 dengan perbedaan rata-rata 13,20000. 
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4.4 Hasil Uji Hipotesis 

 Setelah diperoleh hasil t-hitung maka analisis hipotesisnya adalah : 

Ho : Tidak ada pengaruh Metode pemberian tugas dan portofolio pokok 

bahasan Kerangka Tubuh Manusia  terhadap hasil belajar IPA. 

Hi : Ada pengaruh Metode pemberian tugas dan portofolio pokok bahasan  

Kerangka Tubuh Manusia  terhadap hasil belajar IPA. 

 Hasil t-hitung diperoleh sig. 0,00< 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

Hi diterima artinya ada pengaruh hasil belajar untuk pembelajaran menggunakan 

Metode pemberian tugas dan portofolio poko bahasan Kerangka Tubuh Manusia. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil belajar siswa kelas IV  SD Negeri Sidorejo Lor 02 Salatiga yang 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai kelompok eksperimen dengan 

diberi perlakuan menggunakan model Pemberian tugas dan portofoliodan 

kelompok kontrol tidak diberi perlakuan yaitu menggunakan model Diskusi 

dan lembar kerja.Pada kelompok eksperimen menunjukkan bahwa siswa yang 

mendapat prestasi belajar IPA pokok bahasan Kerangka manusia ,kelompok 

eksperimen pada kategori kurang baik berjumlah 5 siswa dengan prosentase 

20%, siswa yang mendapatkan prestasi belajar kategori cukup berjumlah 5 

siswa dengan prosentase 20%, siswa yang mendapatkan prestasi belajar 

kategori baik berjumlah 9 siswa dengan prosentase 36%, dan siswa yang 

mendapatkan prestasi belajar kategori sangat baik berjumlah 6 siswa dengan 

prosentase 24%. Adapun jumlah data (N) sebanyak 25 mempunyai skor 

minimal 60 sedangkan skor maksimal 96, mempunyai rata-rata 80,3200, dan 

standar deviasi 10,38717, serta jumlah dari semua nilai siswa adalah 2008. Hal 

ini menunjukkan berarti hasil belajar siswa kelompok eksperimen lebih baik 

setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model Pemberian tugas dan 

Portofolio.  

Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa siswa yang 

mendapat prestasi belajar IPA pokok bahasan Kerangka manusia yang tidak 

dikenai perlakuan  kelompok kontrol pada kategori kurang baik berjumlah 5 
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siswa dengan presentase 20%, siswa yang mendapatkan prestasi belajar 

kategori cukup berjumlah 11 siswa dengan presentase 44%, siswa yang 

mendapatkan prestasi belajar kategori baik berjumlah 7 siswa dengan 

presentase 28%, dan siswa yang mendapatkan prestasi belajar kategori sangat 

baik berjumlah 2 siswa dengan prosentase 8%. Adapun jumlah data (N) 

sebanyak 25 mempunyai skor minimal 56 sedangkan skor maksimal 80, 

mempunyai rata-rata 67.1200, dan standar deviasi 7.95990, serta jumlah dari 

semua nilai siswa adalah 1678. Hal ini berarti hasil belajar siswa kelompok 

kontrol tergolong pada kategori rendah. 

Berdasarkan hasil analisis uji t, diketahui bahwa nilai siswa jika dalam 

pembelajaran menggunakan perlakuan yaitu model Pemberian tugas dan 

portofolio berbeda dengan pembelajaran menggunakan model Diskusi dan 

lembar kerja, artinya ada pengaruh positif signifikan penggunaan treatment 

model Pemberian tugas dan Portofolio terhadap hasil belajar siswa kelas IV 

semester I mata pelajaran IPA tentang Kerangka Manusia di SD Negeri 

Sidorejo Lor 02 Salatiga tahun ajaran 2010/2011, karena dari tabel 4.9 

berdasarkan Exact Sig. (2-tailed) menunjukkan angka sebesar 0,000 pada SD 

Negeri Sidorejo Lor 02 Salatiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua 

pengujian dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diperoleh probabalitas kurang dari 0,05 atau 0,000<0,05, maka Ho 

ditolak, maka nilai siswa menggunakan model Pemberian tugas dan portofolio 

berbeda dengan siswa yang menggunakan model Diskusi dan lembar kerja. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Hermawan (2007) 

menunjukkan bahwa penerapan metode Pemberian tugas dan portofolio yang 

dikombinasikan dengan metode Diskusi dan lembar kerjadapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA (SAINS). Peningkatan ini 

ditunjukkan oleh perbandingan rata-rata hasil belajar yang dicapai antara 

siklus I (53,97), siklus II (65,74) peningkatan prosentase 11,77% dan siklus III 

(73,24) peningkatan prosentase 7,5%. Senada dengan penelitian Triana AD 

Saputra (2008) menyatakan bahwa rata-rata tes kemampuan pemecahan 

masalah IPA pada pokok bahasan fotosintesis yang menggunakan 
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pembelajaranPemberian tugas dan portofolio serta Diskusi dan lembar kerja 

berbasis STAD lebih efektif dibanding pembelajaran konvensional. Penelitian 

ini juga sejalan dengan Wahyu Wiratmoyo (2005) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh keaktifan siswa dalam pembelajaran Pemberian tugas dan portofolio 

serta Diskusi dan lembar kerjaterhadap prestasi belajar kimia dasar I pokok 

bahasan kimia koloid pada siswa kelas X SMK Kimia Industri Theresiana 

Semarang Tahun Ajaran 2004/2005. Walaupun metode penelitiannya berbeda 

namun hasil yang diperoleh menunjukkan hasil penelitian ini sejalan. 

Dalam penelitian ini juga diuji normalitas dan homogenitasnya, hasil 

uji normalitas menunjukkan bahwa dari data kedua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol baik pretes ataupun postet setelah diuji 

normalitas statistik kedua kelompok tersebut menunjukkan Test distribution is 

Normal artinya data tersebut berada pada distribusi normal. Sedangkan hasil uji 

homogenitas menunjukkan bahwa dari uji homogenitas antara data nilai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai tabel signifikan 

0,723 jadi 0,723>0,05 artinya Ho diterima, hal ini menyatakan bahwa kedua 

data tersebut memiliki varians yang sama.Dalam proses mengajar terdapat 

kegiatan membimbing siswa agar siswa berkembang sesuai dengan tugas-tugas 

perkembangannya, melatih ketrampilan baik ketrampilan intelektual maupun 

ketrampilan motorik siswa sehingga siswa dapat atau berani hidup di 

masyarakat yang cepat berubah dan penuh perjuangan, memotivasi siswa agar 

mereka dapat memecahkan berbagai persoalan hidup di masyarakat yang 

penuh dengan tantangan dan rintangan, membentuk siswa yang memiliki 

kemampuan inovatif dan kreatif, dan lain sebagainya. Mengajar bukan lagi 

usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga usaha 

menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan subjek didik agar tujuan 

pengajaran dapat tercapai secara optimal (Andreas Kosasih, 2010:119).  

Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, guru perlu 

mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif, salah satunya dengan 

mengembangkan model pembelajaran. Dengan model atau pembelajaran 

yang efektif dapat membantu siswa belajar secara optimal dan mampu 
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meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Menurut Pasaribu dan 

Simandjuntak (1982: 26), berhasil tidaknya tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai tergantung pada penggunan model pembelajaran yang tepat. Jika 

guru dalam pembelajarannya menggunakan model yang variasi maka siswa 

akan merasa senang, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan 

menurut Roestiyah (1986:36) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh individu setelah mengalami 

kegiatan belajar.  

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan dan dari hasil analisis 

data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan mengunakan 

model Pemberian tugas dan Portofolio pada kelompok eksperimen lebih 

baik dari pada hasil belajar siswa dengan menggunaka model Diskusi dan 

lembar kerja. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model Pemberian tugas dan Portofolio lebih efektif dari pada pembelajaran 

menggunakan perlakuan model model Diskusi dan lembar kerja pada siswa 

kelas IV semester I di SD Negeri Sidorejo Lor 02 Salatiga  tahun jaran 

2010/20


