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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VA dan VB SD Negeri Bringin 01. 

Jumlah siswa kelas V yang menjadi unit penelitian yaitu 49 siswa. Siswa kelas 

VA SDN Bringin 01 berjumlah 24 siswa dengan 13 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. Kelas VA disebut sebagai kelompok eksperimen. Sedangkan siswa 

VB SDN Bringin 01 berjumlah 25 siswa dengan 11 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan. Kelas VB disebut sebagai kelompok kontrol. Distribusi frekuensi 

jenis kelamin berdasarkan kelompok eksperimen dan kontrol, tersaji dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Jumlah Siswa Berdasarkan 

Kelompok 

Kelas Jumlah Siswa Perlakuan 

L P Total 

Kelas 5A SD Negeri 

Bringin 01 

13 11 24 Kelompok 

Eksperimen 

Kelas 5B SD Negeri 

Bringin 01 

11 14 25 Kelompok 

Kontrol 

Jumlah 49  

Kedua kelas mempunyai varian yang sama pada kemampuan akademisnya 

sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kemampuan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pemilihan sekolah ini sebagai tempat penelitian karena 

pertimbangan kemudahan akses bagi peneliti. Selain itu, pihak sekolah juga 

memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di SD Negeri 

Bringin 01. 

 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun 

Pelajaran 2013/2014 dilaksanakan 4 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan 4 

kali pertemuan pada kelas kontrol, seperti yang tercantum pada jadwal penelitian. 

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan seperti pada Tabel 4.2 berikut ini:
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 Tabel 4.2  

Jadwal Kegiatan Pembelajaran di SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun 

Pelajaran 2013/2014 

No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Rabu, 19 Februari 2014 a. Perkenalan dengan siswa (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) 

b. Memberikan pretest kepada kelas eksperimen 

dan kelas konrol. 

2. Jumat, 21 Februari 2014 Melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan I 

di kelas eksperimen tentang sifat-sifat cahaya. 

3. Selasa, 25 Februari 2014 Melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan I 

di kelas kontrol tentang sifat-sifat cahaya. 

4. Kamis, 27 Februari 2014 Melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan 

II di kelas eksperimen tentang membuat 

karya/model berteknologi sederhana. 

5. Selasa, 4 Maret 2014 Melakukan kegiatan pembelajaran pertemuan II di 

kelas kontrol tentang membuat suatu karya/model 

berteknologi sederhana. 

6. Kamis, 6 Maret 2014 a. Mengulas kembali pembelajaran 21 dan 27 

Februari 2014 (kelas eksperimen) dan 25 

Februari 2014 dan 4 Maret 2014 (kelas 

kontrol). 

b. Memberikan posttest kepada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Pada penelitian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama 

diampu oleh peneliti, dengan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) pada kelompok eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada 

kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk 

membandingkan akibat pemberian suatu perlakuan. 

 

4.1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen ini terdiri dari 

tiga pertemuan dengan masing-masing selama 70 menit (2x35 menit) pada 

pertemuan I dan II, dan 35 menit (1x35 menit) pada pertemuan III. Pertemuan I 

dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Februari 2014, pertemuan II dilaksanakan pada 

hari Kamis, 27 Februari 2014 dan pertemuan III dilaksanakan pada hari Kamis, 6 

Maret 2014. 
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a. Pertemuan I 

Sebelum kegiatan dimulai guru menyiapkan peralatan yang digunakan 

dalam pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar 

observasi, lembar kerja siswa, gambar, gulungan undian kelompok, alat peraga, 

buku pelajaran, dan ruang untuk proses belajar mengajar. Materi pembelajaran 

pada pertemuan pertama ini adalah sifat-sifat cahaya dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Invitasi 

Pada tahap invitasi, siswa diberi kesempatan untuk merumuskan 

masalah tentang sifat-sifat cahaya. Perumusan masalah dilakukan dengan 

mengaitkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang telah diketahui siswa 

dengan materi yang akan dibahas, yaitu sifat-sifat cahaya. Sehingga timbul 

suatu kesinambungan pengetahuan antara peristiwa yang telah diketahui oleh 

siswa dengan materi yang akan dipelajari. 

2) Pembentukan Konsep 

Pada tahap pembentukan konsep, siswa menyimak gambar peristiwa 

yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya yang ditunjukkan oleh guru. 

Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Setelah 

mengidentifikasi sifat-sifat cahaya tersebut, siswa dapat menyusun konsep 

tentang sifat-sifat cahaya. 

3) Aplikasi Konsep 

Pada tahap aplikasi konsep, siswa malakukan beberapa percobaan 

tentang sifat-sifat cahaya. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat 

memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui 

pemecahan masalah tersebut, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sifat-

sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran pertemuan I 

ini diakhiri dengan refleksi dan membuatan kesimpulan yang dilakukan siswa 

dengan bimbingan guru. 

b. Pertemuan II 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan II, guru menyiapkan 

peralatan yang digunakan dalam pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP), lembar observasi, lembar petunjuk kerja, video 

pembelajaran, alat dan bahan pembuatan karya/model berteknologi sederhana, 

buku pelajaran, dan ruang untuk proses belajar mengajar. Materi pembelajaran 

pada pertemuan kedua ini adalah membuat karya/model berteknologi sederhana 

sebagai berikut: 

1) Pemantapan Konsep 

Pada tahap pemantapan konsep, siswa membuat karya/model 

berteknologi sederhana yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Pembuatan 

karya/model berteknologi sederhana ini memperlukan waktu cukup lama. 

Pada saat membuat karya/model, siswa menentukan alat/bahan yang 

dibutuhkan untuk membuat karya/model sesuai petunjuk kerja yang telah 

diberikan oleh guru. Siswa membuat karya/model berteknologi sederhana 

tanpa arahan dari guru dan hanya mengandalkan lembar petunjuk kerja yang 

diberikan oleh guru. Guru hanya membimbing dan memfasilitasi siswa dalam 

pembuatan karya berteknologi sederhana.  

Setelah selesai membuat karya/model berteknologi sederhana, siswa 

mempresentasikan hasil karya buatannya di depan kelas. Siswa menjelaskan 

tentang karya yang dibuatnya dan cara menggunakan karya/model tersebut 

yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Kegiatan pembelajaran pertemuan II 

ini diakhiri dengan refleksi dan membuat kesimpulan yang dilakukan oleh 

siswa dengan bimbingan guru.   

c. Pertemuan III 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan III, guru menyiapkan 

peralatan yang digunakan dalam pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar soal tes formatif, dan ruang untuk proses belajar 

mengajar. Soal tes formatif pada pertemuan ketiga ini adalah tentang sifat-sifat 

cahaya sebagai berikut: 

1) Evaluasi  

Kegiatan pembelajaran pada kelompok eksperimen diakhiri dengan 

tahap evaluasi, yaitu pemberian soal tes formatif yang harus dikerjakan oleh 
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siswa. Soal evaluasi terdiri dari 20 butir soal dan waktu pengerjaannya selama 

25 menit.  

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran pada kelompok 

eksperimen yaitu masih terdapat beberapa siswa yang belum mengerti bagaimana 

cara merumuskan masalah dan memecahkannya. Namun, dengan bimbingan guru, 

siswa mulai dapat memahami dan mengeluarkan pendapatnya untuk merumuskan 

masalah dan memecahkannya serta siswa dapat dapat melaksanakan diskusi 

kelompok dengan bimbingan guru. Pada saat diskusi kelompok juga terdapat 

permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi berupa ketidakcocokan 

antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lainnya. Hal 

itu terjadi karena pembentukan kelompok yang dilakukan secara acak melalui 

pengambilan gulungan undian yang telah disiapkan oleh guru. Permasalahan yang 

timbul dikarenakan oleh berbedaan gender. Ada kelompok dimana terdiri dari 1 

orang siswa laki-laki dan 4 orang siswa perempuan. Namun, masalah tersebut 

dapat diatasi oleh guru dengan memberikan motivasi, sehingga siswa dapat 

menerima anggota kelompoknya masing-masing dan mau berkerjasama dengan 

baik. Kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, dan siswa dapat 

menyelesaikan Lembar Kerja Siswa dengan baik. Pada akhir pembelajaran, siswa 

bersama guru melakukan refleksi. Siswa dapat merumuskan permasalahan pada 

sifat-sifat cahaya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan  Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol ini terdiri dari dua 

pertemuan dengan masing-masing pertemuan selama 70 menit (2x35 menit) pada 

pertemuan I dan II dan 35 menit (1x35menit) pada pertemuan III. Pertemuan I 

dilaksanakan pada hari Selasa, 25 februari 2014, pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Selasa, 4 Maret 2014 dan pertemuan III dilaksanakan pada hari Kamis, 

6 Maret 2014. 

a. Pertemuan I 

Sebelum kegiatan dimulai guru menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar 
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observasi, alat peraga, buku pelajaran, dan  ruang untuk proses belajar mengajar. 

materi pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu sifat-sifat “Siapa yang pernah 

melihat pelangi ?”. Guru mengarahkan siswa kepada materi yang akan dipelajari 

yaitu tentang sifat-sifat cahaya, dan memotivasi siswa agar semangat belajar 

dengan menyanyikan lagu “Pelangi”. Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti dimana dalam pembelajaran lebih 

berpusat pada guru. Siswa memperhatikan guru dengan seksama saat 

memperagakan percobaan sifat-sifat cahaya. Kemudian guru dengan siswa 

melakukan tanya jawab tentang percobaan sifat-sifat cahaya yang diperagakan 

oleh guru.  

Guru juga menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya dan siswa menyimak 

penjelasan tersebut. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab tentang penjelasan sifat-

sifat cahaya oleh guru. Siswa mengerjakan soal latihan yang dibagikan oleh guru 

untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan oleh 

guru. Pada kegiatan penutup, siswa melakukan refleksi dan membuat kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan bimbingan guru.  

b. Pertemuan II 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua, guru 

menyiapkan peralatan yang digunakan dalam pembelajaran, seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar observasi, alat dan bahan untuk 

membuat karya/model berteknologi sederhana, buku pelajaran, dan ruang untuk 

proses belajar mengajar. materi pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah 

membuat karya/model berteknologi sederhana. Pada awal pembelajaran guru 

mengingatkan kembali materi pada pertemuan pertama, yaitu sifat-sifat cahaya. 

Setelah selesai menyampaikan kegiatan awal, dilanjutkan dengan kegiatan inti 

dimana guru memperlihatkan contoh karya berteknologi sederhana. Siswa 

mengamati karya berteknologi sederhana yang ditunjukkan oleh guru. Siswa 

membuat karya berteknologi sederhana dengan bimbingan dan arahan dari guru 

cara pembuatannya. Siswa membuat karya berteknologi sederhana tahap demi 

tahap sesuai arahan dan penjelasan langkah-langkah pembuatannya dari guru. 
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Pada akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi dan membuat kesimpulan 

dengan bimbingan guru.  

c. Pertemuan III 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan III, guru menyiapkan 

peralatan yang digunakan dalam pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar soal tes formatif, dan ruang untuk proses belajar 

mengajar. Soal tes formatif pada pertemuan ketiga ini adalah tentang sifat-sifat 

cahaya sebagai berikut: 

1) Evaluasi  

Kegiatan pembelajaran pada kelompok kontrol diakhiri dengan 

pemberian soal tes formatif yang harus dikerjakan oleh siswa. Soal evaluasi 

terdiri dari 20 butir soal dan waktu pengerjaannya selama 25 menit. 

Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran pada kelompok kontrol yaitu 

pada proses pembelajaran yang berlangsung terkesan membosankan. 

Pembelajaran yang monoton dimana guru yang lebih aktif dalam pembelajaran 

membuat siswa bosan dan kurang bersemangat. Namun, itu dapat diatasi dengan 

guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang kurang memperhatikan 

pembelajaran, sehingga membuat siswa terus waspada dan seksama menyimak 

pembelajaran.  

 

4.1.2.3 Hasil Analisis Data Implementasi RPP 

Observasi implementasi RPP dilakukan untuk menilai aktifitas guru dalam 

pembelajaran terhadap kesesuaian dengan RPP yang telah direncanakan. 

Observasi implementasi RPP dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Berikut ini tersaji hasil implementasi RPP berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh salah satu guru PNS yang menjadi guru kelas VA SD Negeri 

Bringin 01 dan salah satu mahasiswa PGSD UKSW angkatan 2010 di kelompok 

eksperimen. Observasi ini dilaksanakan untuk mengamati aktifitas guru di dalam 

pembelajaran. Hasil observasi implementasi RPP kelompok eksperimen pada 

pertemuan I menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran STM. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan 



67 
 

yang didapat sebanyak 3,62. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan tabel hasil 

observasi implementasi RPP pertemuan I kelompok eksperimen. 

Tabel 4.3 

Hasil Observasi Implementasi RPP Pertemuan I 

Kelompok Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,6 

2. 

 

Kegiatan inti 

3,6 

Tahap invitasi 3,5 

Tahap pembentukan konsep 3,9 

Tahap aplikasi konsep 3,5 

3. Kegiatan penutup 3,7 

4. Keterampilan mengajar 3,6 

Jumlah 14,5 

Rata-rata keseluruhan 3,62 

Observasi implementasi RPP kelompok eksperimen juga dilakukan pada 

pertemuan II dan III. Hasil observasi implementasi RPP kelompok eksperimen 

pada pertemuan II menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran STM. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata 

keseluruhan yang didapat sebanyak 3,65. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan 

tabel hasil observasi implementasi RPP pertemuan II kelompok eksperimen. 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Implementasi RPP Pertemuan II 

Kelompok Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,6 

2. Kegiatan inti 

3,9 Tahap pemantapan 

konsep 
3,9 

3.  Kegiatan penutup 3,5 

4. Keterampilan mengajar 3,6 

Jumlah 14,6 

Rata-rata Keseluruhan 3,65 

 

Hasil observasi implementasi RPP kelompok eksperimen pada pertemuan 

III menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran STM. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan 
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yang didapat sebanyak 3,67. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan tabel hasil 

observasi implementasi RPP pertemuan III kelompok eksperimen. 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Implementasi RPP Pertemuan 

III Kelompok Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,7 

2. Kegiatan inti 
3,7 

Tahap Evaluasi 3,7 

3. Kegiatan penutup 3,7 

4.  Keterampilan mengajar 3,6 

Jumlah 14,7 

Rata-rata Keseluruhan 3,67 

Selain hasil observasi implementasi RPP pada kelompok eksperimen, 

observer juga melakukan observasi implementasi RPP pada kelompok kontrol 

pertemuan I, II, dan III. Hasil observasi implementasi RPP kelompok kontrol pada 

pertemuan I menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan yang 

didapat sebanyak 3,67. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan tabel hasil 

observasi implementasi RPP pertemuan I kelompok kontrol. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Implementasi RPP Pertemuan 

I Kelompok Kontrol 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata per 

Aspek 

1. Kegiatan awal 3,6 

2. Kegiatan inti 

3,7 
Eksplorasi 3,7 

Elaborasi 3,7 

Konfirmasi 3,7 

3. Kegiatan penutup 3,7 

4. Keterampilan mengajar 3,7 

Jumlah 14,7 

Rata-rata Keseluruhan 3,67 

Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan yang didapat sebanyak 

3,67. Sedangkan hasil observasi implementasi RPP kelompok kontrol pada 

pertemuan II menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan yang 
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didapat sebanyak 3,65. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan tabel hasil 

observasi implementasi RPP pertemuan II kelompok kontrol. 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Implementasi RPP Pertemuan 

II Kelompok Kontrol 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata per 

Aspek 

1. Kegiatan awal 3,7 

2. Kegiatan inti 3,8 

Eksplorasi 4 

Elaborasi 4 

Konfirmasi 3,5 

3. Kegiatan penutup 3,5 

4. Keterampilan mengajar 3,6 

Jumlah 14,6 

Rata-rata Keseluruhan 3,65 

Hasil observasi implementasi RPP kelompok kontrol pada pertemuan III 

menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan yang didapat 

sebanyak 3,6. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan tabel hasil observasi 

implementasi RPP pertemuan III kelompok kontrol. 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Implementasi RPP Pertemuan 

III Kelompok Kontrol 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata per 

Aspek 

1. Kegiatan awal 3,5 

2. Kegiatan inti 3,5 

3. Kegiatan penutup 3,7 

4. Keterampilan mengajar 3,7 

Jumlah 14,4 

Rata-rata Keseluruhan 3,6 

 

4.1.2.4 Hasil Analisis Data Keaktifan Siswa 

Selain melakukan observasi implementasi RPP, juga dilakukan observasi 

keaktifan siswa di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Observasi 

keaktifan siswa dilakukan untuk mengetahui apakah siswa mengikuti 

pembelajaran dengan baik atau atau tidak. Berikut ini disajikan tabel hasil 

penilaian observasi keaktifan siswa pada pertemuan I, II dan III. Hasil observasi 
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keaktifan siswa pertemuan I di kelompok eksperimen menunjukkan hasil yang 

baik ditunjukkan dengan pada saat mengikuti pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STM. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rata-rata keseluruhan 

sebanyak 3,67. Untuk lebih jelas, berikut akan disajikan tabel hasil observasi 

keaktifan siswa pertemuan I kelompok eksperimen. 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pertemuan I 

Kelompok Eksperimen 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,7 

2.  Kegiatan inti 

3,8 
Tahap invitasi 4 

Tahap pembentukan 

konsep 

3,7 

3. Kegiatan penutup 3,7 

4. Lain-lain 3,5 

Jumlah 14,7 

Rata-rata Keseluruhan 3,67 

Hasil observasi keaktifan siswa pertemuan II di kelompok eksperimen juga 

menunjukkan hasil yang baik ditunjukkan dengan pada saat mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran STM. Hal itu ditunjukkan 

dengan perolehan nilai rata-rata keseluruhan sebanyak 3,7. Untuk lebih jelas, 

berikut akan disajikan tabel hasil observasi keaktifan siswa pertemuan II 

kelompok eksperimen. 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pertemuan II 

Kelompok Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 4 

2. Kegiatan inti 

3,8 Tahap pemantapan 

konsep 
3,8 

3.  Kegiatan penutup 3,5 

4. Lain-lain 3,5 

Jumlah 14,8 

Rata-rata Keseluruhan 3,7 

Hasil observasi keaktifan siswa pertemuan III di kelompok eksperimen 

menunjukkan hasil yang baik ditunjukkan dengan pada saat mengikuti 
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pembelajaran menggunakan model pembelajaran STM. Hal itu ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata keseluruhan sebanyak 3,72. Untuk lebih jelas, berikut akan 

disajikan tabel hasil observasi keaktifan siswa pertemuan III kelompok 

eksperimen. 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pertemuan 

III Kelompok Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,7 

2. Kegiatan inti 
4 

Tahap Evaluasi 4 

3. Kegiatan penutup 3,2 

4.  Keterampilan mengajar 4 

Jumlah 14.9 

Rata-rata Keseluruhan 3,72 

Selain hasil observasi keaktifan siswa pada kelompok eksperimen, observer 

juga melakukan observasi keaktifan siswa pada kelompok kontrol pertemuan I, II, 

dan III. Hasil observasi keaktifan siswa pertemuan I di kelompok kontrol 

menunjukkan hasil yang baik ditunjukkan dengan pada saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pemelajaran. Hal itu ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata keseluruhan sebanyak 3,7. Untuk lebih jelas, berikut akan 

disajikan tabel hasil observasi keaktifan siswa pertemuan I kelompok kontrol. 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pertemuan I 

Kelompok Kontrol 

No  Aspek yang Diamati Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,7 

2.  Kegiatan inti 3,6 

Eksplorasi 3,5 

Elaborasi 3,5 

Eksplorasi 4 

3. Kegiatan penutup 3,7 

4. Lain-lain 3,8 

Jumlah  14,8 

Rata-rata Keseluruhan 3,7 

Hasil observasi keaktifan siswa pertemuan II di kelompok kontrol 

menunjukkan hasil yang baik ditunjukkan dengan pada saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pemelajaran. Hal itu ditunjukkan 
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dengan nilai rata-rata keseluruhan sebanyak 3,67. Untuk lebih jelas, berikut akan 

disajikan tabel hasil observasi keaktifan siswa pertemuan II kelompok kontrol. 

Tabel 4.13 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pertemuan II 

Kelompok Kontrol 
No  Aspek yang Diamati Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,5 

2.  Kegiatan inti 3,7 

Eksplorasi 3,5 

Elaborasi 3,7 

Eksplorasi 4 

3. Kegiatan penutup 3,5 

4. Lain-lain 4 

Jumlah  14,7 

Rata-rata Keseluruhan 3,67 

Hasil observasi keaktifan siswa pertemuan III di kelompok kontrol 

menunjukkan hasil yang baik ditunjukkan dengan pada saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pemelajaran. Hal itu ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata keseluruhan sebanyak 3,6. Untuk lebih jelas, berikut akan 

disajikan tabel hasil observasi keaktifan siswa pertemuan III kelompok kontrol. 

Tabel 4.14 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pertemuan 

III Kelompok Kontrol 

No  Aspek yang Diamati Rata-rata 

per Aspek 

1. Kegiatan awal 3,7 

2.  Kegiatan inti 3,5 

3. Kegiatan penutup 3,5 

4. Lain-lain 3,7 

Jumlah  14,4 

Rata-rata Keseluruhan 3,6 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Hasil Analisis Data Ranah Kognitif 

Analisis data pada ranah kognitif dilakukan dengan melakukan uji uji 

homogenitas kelompok eksperimen dan kontrol, dan normalitas nilai pretest dan 

posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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4.2.1.1 Hasil Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk memastikan kelompok data berasal dari 

populasi yang homogen. Jika kedua kelompok siswa mempunyai varian yang 

sama maka dapat dilakukan pemberian tindakan pada siswa kelompok 

eksperimen. Untuk mengetahui apakah pemberian tindakan pada kelompok 

eksperimen berpengaruh pada hasil belajar, maka digunakan kelompok kontrol 

untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Pada penelitian ini, uji homogenitas 

menggunakan program komputer SPSS 16 for windows, dan menggunakan nilai 

signifikansi > 0,05 (Slameto, 2012:216).  

Berikut ini disajikan hasil uji homogenitas nilai pretest dari kedua kelas 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu kelas VA SD Negeri Bringin 01 sebagai 

kelas eksperimen, dan kelas VB SD Negeri Bringin 01 sebagai kelas kontrol. 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui signifikasinya sebesar 0,703. Karena nilai 

signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data 

mempunyai varian sama atau homogen. Setelah dilaksanakan uji homogenitas 

yang menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama 

makan kelas VA dan VB di SD Negeri Bringin 01 dapat digunakan dalam 

penelitian.  

Table 4.15 

Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun pelajaran 2013/2014 

 
Test of Homogeneity of Variance 

  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest Based on Mean .147 1 47 .703 

Based on Median .066 1 47 .798 

Based on Median and with 
adjusted df 

.066 1 46.253 .798 

Based on trimmed mean .173 1 47 .679 

 

4.2.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

yang berasal dari kedua kelompok berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk menentukan teknik analisis data yang tepat. Pada penelitian ini, 
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uji homogenitas menggunakan program komputer SPSS 16 for windows, dan 

menggunakan nilai signifikansi > 0,05 (Slameto, 2012:216). Uji normalitas 

dilakukan pada hasil nilai pretest dan posttest dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Berikut ini disajikan tabel hasil uji normalitas nilai pretest dan 

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji normalitas nilai 

pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan Shapiro-Wilk. 

Test yang disajikan pada tabel 4.16 diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Nilai pretest kelompok eksperimen  

Nampak bahwa nilai signifikansi dari kelas VA SD Negeri Bringin 01 

sebagai kelompok eksperimen adalah 0,161. Jika nilai signifikansi dari 

kelompok eksperimen > nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal. 

Nilai signifikansi kelompok eksperimen adalah 0,110 > 0,05, maka diambil 

kesimpulan nilai pretest kelompok eksperimen berdistribusi normal. Berikut 

gambaran visual kenormalan penyebaran data karakteristik pretest kelompok 

eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik batang Pretest Kelompok Eksperimen  

b. Nilai pretest kelompok kontrol  

Nampak bahwa nilai signifikansi kelas VB SD Negeri Bringin 01 

sebagai kelompok kontrol adalah 0,067. Jika nilai signifikansi kelompok 

kontrol > nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai kelompok 
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kontrol adalah 0,067 > 0,05, maka diambil kesimpulan nilai pretest kelompok 

kontrol berdistribusi normal.  

Berikut gambaran visual kenormalan penyebaran data karakteristik 

pretest kelompok kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik batang Pretest Kelompok Kontrol 

Untuk lebih jelas, perhatikan tabel hasil uji normalitas nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 

2013/2014 berikut ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun pelajaran 

2013/2014 
Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest Eksperimen .151 24 .168 .940 24 .161 

Kontrol .177 25 .042 .925 25 .067 

a. Lilliefors Significance Correction     

Selain itu, berdasarkan hasil uji normalitas nilai posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan menggunakan teknik Shapiro-Wilk diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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a. Nilai posttest kelompok eksperimen  

Nampak bahwa nilai signifikansi kelas VA SD Negeri Bringin 01 

sebagai kelompok eksperimen adalah 0,096. Jika nilai signifikansi kelompok 

eksperimen > nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai 

signifikansi kelompok eksperimen adalah 0,096 > 0,05, maka diambil 

kesimpulan nilai posttest kelompok eksperimen berdistribusi normal. Berikut 

gambaran visual kenormalan penyebaran data karakteristik posttest kelompok 

eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik batang Posttest Kelompok Eksperimen 

b. Nilai posttest kelompok kontrol  

Nampak bahwa nilai signifikansi kelas VB SD Negeri Bringin 01 

sebagai kelompok kontrol adalah 0,068. Jika nilai signifikansi kelompok 

kontrol > nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal. Nilai signifikansi 

kelompok kontrol adalah 0,068  > 0,05, maka diambil kesimpulan nilai 

posttest kelompok kontrol berdistribusi normal. Berikut gambaran visual 

kenormalan penyebaran data karakteristik posttest kelompok kontrol. 
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Gambar 4.4 Grafik batang Posttest Kelompok Kontrol 

Untuk lebih jelas, perhatikan tabel hasil uji normalitas nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sd negeri bringin 01 semester II tahun pelajaran 

2013/2014 berikut ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol SD Negeri Bringin 01 Semester II Tahun pelajaran 

2013/2014 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Posttest Eksperimen .172 24 .065 .930 24 .096 

Kontrol .180 25 .036 .925 25 .068 

a. Lilliefors Significance Correction     

 

4.2.2 Hasil Analisis Data Ranah Afektif dan Psikomotorik 

4.2.2.1 Hasil Analisis Data Deskriptif 

Menurut Slameto (2012:205), dalam analisis deskriptif penyajian hasil 

analisis data dapat dalam bentuk tabel, grafik, piktogram dan lainnya. Dalam 

penyajian data tersebut, data diorganisasi secara sistematis dalam pola hubungan, 

sehingga mudah dipahami. Pada penelitian ini, observasi dilakukan pada 

pertemuan I dan II. Observasi dilakukan oleh dua orang yang berasal dari latar 
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belakang berbeda. Observer tersebut yaitu, salah satu guru PNS yang ada di SD 

Negeri Bringin 01, dan salah satu mahasiswa PGSD UKSW angkatan 2010. 

Pemilihan observer dilakukan dari dua latar belakang yang berbeda karena 

diharapkan hasil data yang diperoleh dapat mewakili dua bidang yang berbeda. 

Berikut ini, disajikan tabel observasi sikap pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sikap siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil observasi sikap siswa pada pertemuan I 

menunjukkan kualitas yang baik dan ditunjukkan pada saat mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran STM, siswa mendapatkan rata-

rata skor secara keseluruhan sebanyak 3,4 yang diberikan oleh kedua observer. 

Selain penilaian sikap pada kelas eksperimen, juga diberikan penilaian pada kelas 

kontrol.  

Tabel 4.18 

Hasil Observasi Sikap Kelas Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata per 

Aspek 

1. Mau menginternalisasikan nilai-nilai 3 

2 Mau mengorganisasikan nilai-nilai 3 

3. Mau memberikan respon terhadap fenomena tertentu 4 

4. Mau menerima fenomena tertentu 3,7 

Jumlah 13,7 

Rata-rata Keseluruhan 3,4 

Berikut ini juga disajikan hasil observasi sikap pada kelas kontrol. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sikap siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. Hasil observasi sikap siswa pada pertemuan I menunjukkan kualitas 

yang baik dan ditunjukkan pada saat mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran konvensional, siswa mendapatkan rata-rata skor keseluruhan 

sebanyak 3 yang diberikan oleh kedua observer.  

Tabel 4.19 

Hasil Observasi Sikap Kelas Kontrol 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Mau menginternalisasikan nilai-nilai 2,5 

2. Mau mengorganisasikan nilai-nilai 3 

3. Mau memberikan respon terhadap fenomena tertentu 3,5 

4. Mau menerima fenomena tertentu 3 
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Jumlah 12 

Rata-rata Keseluruhan 3,0 

Selain ranah kognitif dan afektif, dalam penelitian ini juga melakukan 

penilaian pada ranah psikomotorik. Penilaian psikomotorik dilakukan dengan 

melakukan observasi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Sama seperti 

penilaian pada ranah afektif, pada ranah psikomotorik juga dinilai oleh dua orang 

observer yang terdiri dari seorang guru PNS dan teman sesame mahasiswa PGSD 

UKSW angkatan 2010. Observasi keterampilan siswa ini dilakukan pada 

pertemuan II. Kelas eksperimen dan Kontrol menggunakan penilaian 

keterampilan yang memiliki indikator yang sama. Berikut ini disajikan hasil 

observasi keterampilan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil observasi keterampilan siswa pada pertemuan II 

menunjukkan kualitas yang baik dan ditunjukkan pada saat mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM), siswa mendapatkan rata-rata skor keseluruhan sebanyak 3,3 yang 

diberikan oleh kedua observer. Selain pada kelompok eksperimen, observasi 

keterampilan juga dilakukan pada kelompok kontrol.  

Tabel 4.20 

Hasil Observasi Keterampilan Kelas Eksperimen 

No Aspek 
Rata-rata 

per Aspek 

1. Mampu menghasilkan gerakan baru 3,5 

2. Mampu melakukan respon kompleks secara lancar 3,5 

3. Mampu melakukan respon tertentu dengan bimbingan 

guru 
3,5 

4. Memiliki kesiapan untuk bertindak 3 

Jumlah 13,5 

Rata-rata Keseluruhan 3,3 

Berikut ini juga disajikan hasil observasi keterampilan kelompok kontrol 

pada pertemuan II.Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil observasi keterampilan siswa pada 

pertemuan II menunjukkan kualitas yang baik dan ditunjukkan pada saat 

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional, siswa 

mendapatkan rata-rata skor keseluruhan sebanyak 3,2 yang diberikan oleh kedua 

observer.  
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Tabel 4.21 

Hasil Observasi Keterampilan Kelas Kontrol 

No 
Aspek Rata-rata 

per Aspek 

1. Mampu menghasilkan gerakan baru 3,5 

2. Mampu melakukan respon kompleks secara lancar 3,5 

3. Mampu melakukan respon tertentu dengan bimbingan 

guru 
3 

4. Memiliki kesiapan untuk bertindak 3 

Jumlah 13 

Rata-rata Keseluruhan 3,2 

 

4.2.3 Hasil Uji-t 

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar 

kognitif siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut ini disajikan 

tabel hasil Uji-t nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji-T Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SD Negeri 

Bringin 01 Semester II Tahun pelajaran 2013/2014 
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 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest Equal 
variances 
assumed 

.186 .668 5.608 47 .000 10.62500 1.89452 6.81372 14.43628 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
5.602 46.583 .000 10.62500 1.89661 6.80860 14.44140 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh taraf signifikansi F hitung levene test 

sebesar 0,186. Karena 0,186 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel 

memiliki variansi sama atau dengan kata lain kedua kelompok homogen. Dengan 

demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi Equal variances 

assumed. Selain itu, berdasarkan tabel 4.22 juga diperoleh skor t-hitung 5,608 

dengan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 dan hasil perhitungan uji-t diperoleh 

nilai t hitung > t tabel (5,608 > 2,012), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan untuk pembelajaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dengan pembelajaran 

Konvensional. Perbedaan rata-ratanya berkisar 6,81372 sampai 14,43628 dengan 

perbedaan rata-rata 10,62500. 

 

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan setelah diperoleh dari hasil t-

hitung maka analisis hipotesisnya adalah: 

1) H0 : X1 = X2 (tidak ada perbedaan yang signifikan penggunaan model 

pembelajaran STM dan media pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD). 

Ha : X1   X2 (ada perbedaan yang signifikan penggunaan model pembelajaran 

STM dan media pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD) 

Nilai posttest siswa yang menggunakan model pembelajaran STM 

lebih tinggi daripada nilai siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional, dalam hal ini maka diartikan ada perbedaan hasil belajar 

kognitif antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran STM dengan siswa yang belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis uji 

hipotesis dengan menggunakan uji t, H0 diterima jika signifikasi lebih lebih 

besar 0,05 (H0 > 0,05). Dan H0 ditolak jika diperoleh signifikasi lebih kecil 

daro 0,05 (H0 < 0,05). Dari hasil t-hitung yang telah dilakukan diperoleh 

signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Karena signifikasi lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha yang menyatakan “ada perbedaan yang 

signifikan penggunaan model pembelajaran STM dan media pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD” diterima.  

Selain diartikan melalui adanya perbedaan hasil belajar kognitif, juga 

diartikan dari hasil belajar afektif dan psiokomotor. Hasil penilaian rata-rata 

skor keseluruhan nilai observasi afektif siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran STM sebesar 3,4. Sedangkan siswa 
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yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional, rata-rata skor keseluruhan penilaian observasinya sebesar 3,0. 

Hal itu menunjukkan bahawa penilaian hasil observasi afektif kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (3,4 > 3,0). Begitu juga dengan rata-

rata skor keseluruhan penilaian observasi hasil belajar psikomotor kelas 

eksperimen sebesar 3,3 dan rata-rata skor keseluruhan penilaian observasi 

psikomotor kelas kontrol sebesar 3,2. Hal itu menunjukkan bahwa penilaian 

hasil observasi psikomotorik kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol 

(3,3 > 3,2). 

2) H0 : X1   X2 (tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan model 

pembelajaran STM dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA kelas 

V SD). 

Ha : X1 > X2 (ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran 

STM dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD) 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STM pada 

mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan cahaya dan sifat-sifatnya di SD 

Negeri Bringin 01 kelas VA (kelompok eksperimen) menunjukkan rata-rata 

hasil belajar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar 

siswa kelas VB SD Negeri Bringin 01 (kelompok kontrol) yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Hal itu ditunjukkan dengan nilai posttest yang 

diperoleh siswa, diketahui bahwa rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 

sebesar 85,6 dan rata-rata kelas kontrol sebesar 75. Berarti rata-rata nilai 

posttest siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran STM lebih 

besar dari pada rata-rata nilai posttest siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional, maka dapat disimpulkan pula bahwa “ada 

pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran STM dan media 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD”. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini, membuktikan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan media pembelajaran 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD 

Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Hal itu dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil belajar 

yang signifikan dengan model pembelajaran konvensional. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya 

Robert E. Yager (1990) dalam Putra (2013), yang mengatakan bahwa dalam STM 

menekankan untuk memperhatikan siswa, lingkungannya dan kerangka pikir. 

Strategi pembelajarannya dimulai dari penerapan pada dunia nyata, dunia 

teknologi, kemudian dunia siswa. Ketiga hal tersebut saling berkesinambungan 

dan berkaitan erat. Sesuai dengan pandangan Robert E. Yager tentang strategi 

tersebut, bahwa strategi itu juga diterapkan pada pembelajaran STM pertemuan I 

dan II. Pembelajaran yang diawali dari dunia nyata yang terjadi disekitar siswa, 

sesuai dengan pembelajaran melalui melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. 

Selanjutnya dunia teknologi dan dunia siswa dilakukan dengan mengidentifikasi 

manfaat sifat-sifat cahaya dan dihubungkan dengan teknologi yang diterapkan 

dengan membuat karya berteknologi sederhana. 

Selain itu, menurut Poedjiadi (2010), dalam penggunaan model 

pembelajaran STM dapat mengangkat siswa untuk berprestasi lebih tinggi, karena 

model pembelajaran ini lebih visual atau nyata, sehingga siswa dapat mengalami 

secara langsung dan terkait dengan konteks masyarakat. Seperti pada kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran STM, pertemuan I siswa 

melakukan beberapa percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum melakukan 

percobaan, siswa diajak untuk merumuskan masalah. Melalui melakukan 

percobaan, diharapkan prestasi siswa meningkat karena mereka mengalami secara 

langsung dengan melakukan percobaan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan nilai 

rata-rata posttest kelompok eksperimen sebesar 85,6. Selain itu dengan 

penggunaan model pembelajaran STM, secara keseluruhan siswa menunjukkan 

adanya peningkatan kreativitas dan lain-lain yang merupakan aspek-aspek di luar 
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kognitif. Aspek diluar kognitif tersebut berupa afektif dan psikomotorik. Hal itu 

dibuktikan dengan skor rata-rata keseluruhan pada observasi afektif sebesar 3,4, 

dan skor rata-rata keseluruhan pada observasi psikomotorik sebesar 3,3. 

Hal itu berbeda dengan pembelajaran konvensional yang hanya didominasi 

dengan ceramah yang dilakukan oleh guru. Walaupun pada saat pembelajaran 

konvensional berlangsung, juga dilakukan tanya jawab antara guru dan siswa, 

namun suasana pembelajaran tetap monoton dan membuat siswa bosan. Sehingga 

hal itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar 

kognitif siswa diperoleh hasil nilai rata-rata 75. Bukan hanya mempengaruhi hasil 

belajar kognitif, namun juga berpengaruh terhadap hasil belajar afektif dan 

psikomotorik juga. Hal itu dibuktikan dengan skor rata-rata keseluruhan pada 

observasi afektif sebesar 3,0, dan skor rata-rata keseluruhan pada observasi 

psikomotorik sebesar 3,2. 

Berdasarkan  hasil dari penelitian diperoleh bahwa penggunaan model 

pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat dan media pembelajaran memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

Bringin 01. Hal itu ditunjukkan berdasarkan Ketuntasan Kriteria Minimal pada 

penelitian yaitu   65, maka diperoleh ketuntasan hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada ketuntasan hasil belajar kelompok kontrol. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan persentase ketuntasan hasil belajar kelompok 

eksperimen mencapai 100%, sedangkan pada kelompok kontrol hanya mencapai 

88%. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan yang signifikan penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) dan media pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 

Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2013/2014 

dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan media pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 Kecamatan 

Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian digunakan uji-t 

dan analisis deskriptif data. Hasil penelitian diketahui bahwa signifikansi 

ditunjukkan oleh perbedaan rata-rata hasil akhir tes (posttest) dan lembar 

observasi afektif dan psikomotorik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Penggunaan model pembelajaran Sains tekonologi Masyarakat (STM) ternyata 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. 

  

 

 


