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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Mulyoharjo dan SD Negeri 5 

Mulyoharjo Jepara Kecamatan Jepara Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Negeri Kota Jepara. Untuk 

sampelnya yaitu Siswa Kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo  dan 5 Kota Jepara. 

Untuk siswa Kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo Jepara yang berjumlah 34 siswa 

yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki digunakan sebagai 

kelas eksperimen, yaitu kelas yang diberi perlakuan berupa metode Collaborative 

Learning. Adapun kelas kontrolnya adalah Siswa Kelas V SD Negeri 5 

Mulyoharjo Jepara yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 

16 siswa perempuan. Siswa pada kelas kontrol ini diberi perlakuan berupa 

pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang biasa guru lakukan. Untuk 

memperjelas data kedua SD tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut    

Tabel 4.1  Jumlah Siswa Kelas V SD Negeri 4 Mulyoharjo dan 5 Jepara  

Kelas  
Jenis Kelamin 

Jumlah Siswa Laki-laki Perempuan  
Eksperimen 14 20 34 
Kontrol 9 16 25 

Jumlah Seluruhnya 59 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian  

4.2.1 Pelaksanaan Penelitian Eksperimen  

Pelaksanaan penelitian di SD Negeri 4 Mulyoharjo  Kabupaten Jepara 

Tahun Pelajaran 2011/2012 dilakukan 4 kali pertemuan seperti tercantum dalam 

jadwal penelitian. Jadwal kegiatan yang dilaksanakan seperti pada Tabel berikut : 
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Tabel 4.2  Jadwal Kegiatan Pembelajaran di SD Negeri 4 Mulyoharjo 
Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Hari/tanggal Uraian Kegiatan 
1 Sabtu/17 maret 2012 • Perkenalan dengan siswa kelas eksperimen  

• Memberikan pretest kepada kelas eksperimen  
2 Selasa/20 maret 2012 • Kegiatan pembelajaran tentang cahaya dan sifat-sifatnya 

• Siswa maju ke depan untuk mengelompokkan berdasarkan 
sifat-sifat cahaya 

• Siswa dibentuk dalam 8 kelas 
• Siswa bekerja dalam kelas 

3 Rabu/21 maret 2012 • Mengulang materi sebelumnya tentang cahaya dan sifat-
sifatnya  

• Siswa secara bergantian maju ke depan untuk 
membacakan hasil diskusi kelas  

4 Sabtu/7 april 2012 • Mengulang materi sebelumnya tentang cahaya dan sifat-
sifatnya  

• Siswa dibagikan lembar posttest 
• Siswa dibagikan lembar angket motivasi belajar 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SD 

Negeri 4 Mulyoharjo Jepara sebagai kelas eksperimen maka dapat dijabarkan 

kegiatan pembelajaran sebagai berikut : 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan pertama hari sabtu, tanggal 17 

maret 2012 yaitu memulai perkenalan dengan siswa, kemudian siswa dibagikan 

lembar pretest yang berjumlah 15 soal pilihan ganda. Pertemuan kedua hari 

selasa, tanggal 20 maret 2012 yaitu melakukan kegiatan pembelajaran tentang 

materi cahaya dan sifat-sifatnya, pada saat proses pembelajaran berlangsung 

beberapa siswa diminta maju ke depan untuk mengelompokkan benda 

berdasarkan sifat-sifat cahaya. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami 

dan menemukan sifat-sifat cahaya sendiri. Siswa kemudian dibentuk dalam 8 

kelas, setelah itu siswa dibagikan lembar kerja kelas dan siswa bekerja dalam 

kelas masing-masing, kemudian guru membimbing siswa dalam kerja kelas.  

Pertemuan ketiga hari rabu, tanggal 21 maret 2012 yaitu mengulang materi 

yang telah dipelajari, yaitu materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Siswa 

berkumpul sesuai dengan kelas masing-masing yang selanjutnya secara bergantian 
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akan membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelas. Bagi kelas yang tidak 

maju memperhatikan kelas lain yang  maju, dan memberikan pendapat jika ada.  

Selanjutnya pada pertemuan keempat atau pertemuan akhir hari sabtu, 

tanggal 7 april 2012 yaitu mengulang materi lagi supaya siswa lebih memahami 

materi dan membantu siswa mengingat pelajaran. Siswa dibagikan lembar posttest 

untuk mengetahui hasil belajar siswa selama penelitian. Dilanjutkan dengan 

membagikan angket kepada siswa, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

motivasi belajar siswa kelas V pada pelajaran IPA dengan materi cahaya dan sifat-

sifatnya.  

 

4.2.2 Pelaksanaan Penelitian Kontrol 

Tabel 4.3  Jadwal Kegiatan Pembelajaran di SD Negeri 5 Mulyoharjo Kecamatan 
Jepara Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Hari/tanggal Uraian Kegiatan 
1 Sabtu/17 maret 2012 • Perkenalan dengan siswa kelas kontrol 

• Memberikan pretest kepada kelas kontrol. 
2 Senin/19 maret 2012 • Kegiatan pembelajaran cahaya dan sifat-sifatnya tentang 

cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dan 
dibiaskan. 

3 Kamis/22 maret 2012 • Mengulang materi sebelumnya tentang cahaya dan sifat-
sifatnya  

• Kegiatan pembelajaran cahaya dan sifat-sifatnya tentang 
cahaya dapat menembus benda, dapat diuraikan. 

4 Sabtu/7 april 2012 • Mengulang materi sebelumnya tentang cahaya dan sifat-
sifatnya  

• Siswa dibagikan lembar posttest 
• Siswa dibagikan lembar angket motivasi belajar 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SD 

Negeri 5 Mulyoharjo Jepara sebagai kelas kontrol maka dapat dijabarkan kegiatan 

pembelajaran sebagai berikut : 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan pertama hari sabtu, tanggal 17 

maret 2012 yaitu memulai perkenalan dengan siswa, kemudian siswa dibagikan 

lembar pretest yang berjumlah 15 soal pilihan ganda. Pertemuan kedua hari senin, 

tanggal 19 maret 2012 yaitu melakukan kegiatan pembelajaran materi cahaya dan 
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sifat-sifatnya tentang cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dan 

dibiaskan. 

Pertemuan ketiga hari kamis, tanggal 22 maret 2012 yaitu mengulang materi 

yang telah dipelajari, yaitu materi cahaya dan sifat-sifatnya tentang cahaya dapat 

cahaya dapat menembus benda, dapat diuraikan. 

Selanjutnya pada pertemuan keempat atau pertemuan akhir hari sabtu, 

tanggal 7 april 2012 yaitu mengulang materi lagi supaya siswa lebih memahami 

materi dan membantu siswa mengingat pelajaran. Siswa dibagikan lembar posttest 

untuk mengetahui hasil belajar siswa selama penelitian. Dilanjutkan dengan 

membagikan angket kepada siswa, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

motivasi belajar siswa kelas V pada pelajaran IPA dengan materi cahaya dan sifat-

sifatnya.  

 

4.3 Uji Pakar Angket Motivasi Belajar 

Setelah angket motivasi belajar siswa dirancang, maka sebelum 

diujicobakan, angket motivasi belajar ini direview atau divalidasi oleh pakar. Ada 

3 orang pakar yaitu Prof. Slameto, M.Pd; Adi Winanto, S.Pd, M.Pd dan Sutipah 

selaku guru kelas V. Adapun penilaian dari 3 pakar dapat dilihat dalam lampiran   

1. Penilaian dari Prof  Dr. Slameto, M.Pd 

Secara umum angket motivasi belajar ini sudah baik dengan melihat total 

skor perolehan adalah 23 yang menunjukkan kategori baik. Jumlah skor ideal 

untuk seluruh item adalah 4 x 8 = 32. Jumlah skor yang diperoleh dari pakar 

adalah 23. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan pakar terhadap 

angket motivasi belajar materi pembelajaran IPA adalah (23 : 32) x 100% = 

71,87% dari yang diharapkan (100%). 

 

2. Penilaian dari Adi Winanto, S.Pd, M.Pd 

Secara umum angket motivasi belajar ini sudah baik dengan melihat total 

skor perolehan adalah 27 yang menunjukkan kategori baik. Jumlah skor ideal 

untuk seluruh item adalah 4 x 8 = 32. Jumlah skor yang diperoleh dari pakar 



���

�

�

�

adalah 27. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan pakar terhadap 

angket motivasi belajar materi pembelajaran IPA adalah (27 : 32) x1 00% = 

84,37% dari yang diharapkan (100%). 

 

3. Penilaian dari Sutipah  

Secara umum angket motivasi belajar ini sudah baik dengan melihat total 

skor perolehan adalah 27 yang menunjukkan kategori baik. Jumlah skor ideal 

untuk seluruh item adalah 4 x 8 = 32. Jumlah skor yang diperoleh dari pakar 

adalah 27. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan pakar terhadap 

angket motivasi belajar materi pembelajaran IPA adalah (27 : 32) x 100% = 

84,37% dari yang diharapkan (100%). 

Berdasarkan penilaian hasil uji pakar di atas, tingkat persetujuan dari 3 

pakar terhadap angket motivasi belajar pada pelajaran IPA adalah baik.  

 

4.4  Hasil Uji Coba Angket Motivasi Belajar  

4.4.1 Uji Validitas Angket Motivasi Belajar  

Angket Motivasi Belajar sebelum diberikan ke subyek penelitian, angket 

diujicobakan kepada subyek lain yaitu Siswa Kelas V SDN Sidorejolor 04 

Salatiga dengan responden sebanyak 29 siswa. Hasil uji coba ini digunakan untuk 

menentukan nilai validitas item soal. Adapun hasil perhitungan validitas item soal 

dapat dilihat dalam Lampiran 14. Berdasarkan lampiran tersebut dapat diperoleh 

hasil bahwa dari 35 soal item soal, terdapat 7 soal yang tidak valid, artinya nilai 

validitasnya < 0.3. Item soal yang tidak valid adalah nomor 2, 10, 12, 15, 22, 25, 

dan 35. Nilai validitas item soal yang terkategori valid antara 0.346 sampai 0.797 

sebanyak 28 item soal dengan nomor : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar  

Nilai reliabilitas item soal yang valid dapat dilihat dalam tabel berikut  
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Tabel. 4.4 Nilai Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.914 28 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas tampak nilai reliabilitas instrument angket 

motivasi belajar adalah 0.914 yang berarti sangat reliabel atau angket motivasi 

belajar dapat dipercaya keajegannya untuk mengukur motivasi belajar siswa. Oleh 

karena itu, angket motivasi belajar dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

motivasi belajar siswa. 

 

4.4.3 Kategori Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar siswa dikategorikan dalam 3 kriteria, yaitu motivasi belajar 

tinggi, sedang dan rendah. Untuk menentukan rentangnya digunakan rata-rata dan 

standar deviasinya. Hasil perhitungan Statistik Deskriptif dapat dilihat dalam tabel 

berikut  

 Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Siswa secara Keseluruhan 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Motivasi 59 58 112 80.83 11.002 
Valid N (listwise) 59     

 

Untuk statistik deskriptif motivasi belajar siswa untuk setiap kelas dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Siswa  
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eksperimen 34 58 112 77.71 11.658 
Control 25 70 100 85.08 8.544 
Valid N (listwise) 25     

Untuk penentuan nilai kategori Motivasi Belajar Siswa digunakan nilai 

rerata dan standar deviasi dan dihasilkan data sebagai berikut  
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Tabel 4.7 Kategori Tingkatan Motivasi Belajar Siswa  

No Interval Kategori Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
1 � 91.83 Tinggi 2 5 
2 70.83 – 90.83 Sedang 23 19 
3 � 69,83 Rendah 9 1 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk kelas 

eksperimen, siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi sebanyak 2 siswa 

(5,88%), siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang sebanyak 23 siswa 

(67,65%), dan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah sebanyak 9 siswa 

(26,47%). Sedangkan untuk kelas kontrol, siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi sebanyak 5 siswa (20%), siswa yang mempunyai motivasi belajar 

sedang sebanyak 19 siswa (76%), dan siswa yang mempunyai motivasi belajar 

rendah sebanyak 1 siswa (4%). 

 

4.4.4 Uji Normalitas Motivasi Belajar 

Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Siswa dapat dilihat dalam tabel 

berikut  

Tabel 4.8. Uji Normalitas Motivasi Belajar 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  eksperimen Control 

N 34 25 
Normal Parametersa Mean 77.71 85.08 

Std. Deviation 11.658 8.544 
Most Extreme Differences Absolute .068 .084 

Positive .068 .070 
Negative -.047 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .398 .419 
Asymp. Sig. (2-tailed) .997 .995 

a. Test distribution is Normal.   

Nilai Normalitas untuk kelas eksperimen mempunyai nilai signifikansi 

0.997 dan untuk kelas kontrol mempunyai nilai signifikansi 0.995 dimana kedua 

nilai signifikansi tersebut > 0.05 dan ini bermakna bahwa Ho diterima atau kedua 

data motivasi belajar tersebut berdistribusi normal.  

 

4.4.5 Uji Beda Rerata Motivasi Belajar 

Hasil Uji beda rerata motivasi belajar dapat dilihat dalam tabel berikut  
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Tabel 4.9 Hasil Uji Beda Rerata Motivasi Belajar Siswa 
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 

Motivasi Equal variances 
assumed 2.186 .145 -2.676 57 .010 -7.374 2.756 -12.893 -1.856 

Equal variances not 
assumed 

  -2.804 57.000 .007 -7.374 2.630 -12.641 -2.108 

 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 

adalah 0.010 < 0.05 yang bermakna Ho ditolak yang berarti terdapat perbedaan 

antara motivasi belajar siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Untuk lebih 

jelasnya tampak pada Tabel 4.8 di mana nilai rerata motivasi belajar kelas 

eksperimen adalah 77,71 dan kelas kontrol adalah 85,08. jika nilai rerata motivasi 

belajar siswa ini  maka tampak bahwa motivasi belajar siswa kelas kontrol lebih 

tinggi daripada motivasi belajar siswa kelas eksperimen. Hal ini bermakna 

motivasi belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional lebih tinggi 

dibandingkan motivasi belajar siswa yang diajar metode Collaborative Learning.  

 

4.5 Hasil Uji Coba Instrumen Test 

4.5.1 Uji Validitas Instrumen 

Berdasarkan hasil uji validitas pantauan SPSS 16.0 for windows (statistical 

product and service solutions dan dengan jumlah responden 29 siswa di SD 

Negeri Sidorejo Lor 4 Salatiga adapun hasil perhitungan nilai validitas pretest 

dapat dilihat pada Lampiran 10. Berdasarkan hasil tersebut maka tampak bahwa 

dari 25 item soal terdapat 15 item soal yang valid dan 10 item soal yang tidak 

valid. Adapun no item soal yang tidak valid adalah 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 

24  

Berdasarkan hasil uji validitas posttest dengan bantuan SPSS for windows 

version 16.0 dan dengan jumlah responden 29 siswa di SD Negeri Sidorejo Lor 4, 
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tampak bahwa dari 25 item soal terdapat 13 item soal yang valid dan 12 item soal 

yang tidak valid. Adapun no item soal yang tidak valid adalah 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 

15, 17, 19, 20, 22 dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

4.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen  

Nilai reliabilitas instrumen pretest adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pretest 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 15 

Nilai reliabel pada soal pretest adalah 0,855 > 0,7 yang berarti instrumen 

pretest tersebut reliabel.  

Tabel 4.11  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Posttest 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.780 13 

 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa indeks reliabilitas untuk soal 

posttest adalah 0,780 > 0,7 yang berarti soal posttest tersebut  reliabel. Oleh 

karena itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas soal pretest dan posttest tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen tes tersebut reliabel dan dapat 

diterapkan di subyek penelitian. 

 

4.6 Analisis Data 

4.6.1 Deskriptif Pretest Subyek Penelitian  

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil nilai siswa menggunakan 

15 butir soal pilihan ganda valid dengan penilaian mulai dari 0 sampai dengan 1. 

Rata-rata nilai siswa yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kontrol adalah 

65,20. Standar deviasi yang diperoleh dari uji normalitas kelas kontrol dan 

eksperimen sebesar 12,67.  

Frekuensi dan prosentase hasil pengukuran nilai siswa berdasarkan kategori 

tersebut disajikan pada Tabel 
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Tabel 4.12  Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Subyek Penelitian 
Nilai Kategori Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 
> 77,87 Tinggi 8 32% 3 9,09% 

52,53-77,87 Sedang 15 60% 26 78,78% 
< 52,53 Rendah 2 8% 4 12,12% 

Jumlah 25 100% 33 100% 
Mean = 65,20         SD = 12,67       

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa siswa yang memiliki hasil belajar 

IPA pada kelas kontrol kategori tinggi berjumlah 8 siswa (32%), siswa yang 

memiliki hasil belajar dengan kategori sedang berjumlah 15 siswa (60%), siswa 

yang memiliki hasil belajar dengan kategori rendah sejumlah 2 orang siswa (8%). 

Pada kelas eksperimen siswa yang memiliki hasil belajar IPA kategori tinggi 

berjumlah 3 siswa (9,090%), siswa yang memiliki hasil belajar dengan kategori 

sedang berjumlah 26 siswa (78,78%), siswa yang memiliki hasil belajar dengan 

kategori rendah sejumlah 4 orang siswa (12,12%). 

 

4.6.2 Deskriptif Posttest Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil nilai siswa menggunakan 13 

butir soal pilihan ganda valid dengan penilaian mulai dari 0 sampai dengan 1. 

Rata-rata nilai siswa yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kontrol adalah 

78,05. Standar deviasi yang diperoleh dari uji normalitas kelas kontrol dan 

eksperimen sebesar 12,68.  

Frekuensi dan prosentase hasil pengukuran nilai siswa berdasarkan kategori 

tersebut disajikan pada Tabel 

Tabel 4.13  Distribusi Frekuensi Posttest Subyek Penelitian 
Nilai Kategori Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 
> 90,73 Tinggi 4 16,66% 8 24,24% 

65,37-90,73 Sedang 12 50% 21 65,62% 
< 65,37 Rendah 8 33,33% 3 9,37% 

Jumlah 24 100% 32 100% 
Mean = 78,05      SD = 12,68     
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Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa siswa yang memiliki hasil belajar 

IPA pada kelas kontrol kategori tinggi berjumlah 4 siswa (16,66%), siswa yang 

memiliki hasil belajar dengan kategori sedang berjumlah 12 siswa (50%), siswa 

yang memiliki hasil belajar dengan kategori rendah sejumlah 8 orang siswa 

(33,33%).  Pada kelas eksperimen siswa yang memiliki hasil belajar IPA pada 

kategori tinggi berjumlah 8 siswa (24,24%), siswa yang memiliki hasil belajar 

dengan kategori sedang berjumlah 21 siswa (65,62%), siswa yang memiliki hasil 

belajar dengan kategori rendah sejumlah 3 orang siswa (9,37%).   

 

4.6.3 Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest 

Hasil pengolahan statistic deskriptif untuk nilai pretest dan posttest dapat 

dilihat dari tabel berikut  

Tabel 4.14 Deskripsi Statistik Nilai Pretest Kelas Eksperimen Dan Kelas 
Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretesteksperimen 33 20.00 87.00 64.0303 12.80743 
Pretestkontrol 25 40.00 80.00 66.5600 12.63619 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai minimum pretest dari kelas 

eksperimen adalah 20,00, nilai maximum adalah 87,00 dengan mean 64,03 dan 

standar deviasi 12.80 dari 33 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol nilai minimum 

pretest adalah 40,00, nilai maximum 80,00 dengan mean 66,56 dan standar 

deviasi 12,63 dari 25 siswa.  

Tabel hasil perhitungan statistic deskriptif untuk data nilai posttest dapat 

dilihat dari tabel berikut :  

Tabel 4.15 Deskripsi Statistik Nilai Posttest  Kelas Eksperimen Dan Kelas 
Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Posttesteksperimen 32 60.00 93.00 82.0625 10.03843 
Posttestkontrol 24 53.00 100.00 72.7083 14.02011 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai minimum posttest dari kelas 

eksperimen adalah 60,00, nilai maximum adalah 93,00 dengan mean 82,06 dan 
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standar deviasi 10,03 dari 32 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol nilai minimum 

posttest adalah 53,00 nilai maximum 100,00 dengan mean 72,70 dan standar 

deviasi 14,02 dari 24 siswa.  

 

4.6.4 Uji Pra-syarat Uji Beda Rata-rata Hasil Belajar 

Uji pra-syarat uji beda rata-rata menggunakan bantuan SPSS 16.0 for 

windows (statistical product and service solutions), dengan menghitung 

normalitas data. Uji normalitas perlu dilakukan karena menurut Mulyatiningsih 

(2011) jika data tersebut normal maka data akan lebih mudah dibandingkan, 

dihubungkan, dan diramalkan. Uji normalitas data variabel yang digunakan adalah 

teknik One Sample Kolmogorov Smirnov.  

Tabel 4.16 Uji Normalitas Nilai Pretest  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai awal kelas 
eksperimen 

nilai awal kelas 
control 

N 33 25 
Normal Parametersa Mean 64.03 66.56 

Std. Deviation 12.807 12.636 
Most Extreme Differences Absolute .198 .215 

Positive .151 .144 
Negative -.198 -.215 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.136 1.074 
Asymp. Sig. (2-tailed) .151 .199 

a. Test distribution is Normal. 

 

Nilai pretest kelas eksperimen dengan teknik One Sample Kolmogorov-

Smirov Test. Dari tabel tersebut nampak nilai (Asymp.Sig. 2 tailed) dengan taraf 

signifikasi 0,151 untuk kelas eksperimen dan 199 untuk kelas kontrol. Sehingga 

data yang diperoleh > 0,05 jadi sebaran data tersebut dikatakan normal. Jika nilai 

Asimp. Sig (2 tailed ) > nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal. maka 

diambil kesimpulan nilai pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Gambaran kenormalan penyebaran data nilai pretest pada subyek penelitian dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini 
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Grafik  4.1 Pretest Kelas Eksperimen 

 

 

 

Grafik 4.2 Pretest Kelas Kontrol 
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Tabel 4.17 Uji Normalitas Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  posttest kelas 
eksperimen 

Posttest kelas 
kontrol  

N 32 24 
Normal Parametersa Mean 79.5831 68.9104 

Std. Deviation 11.63721 15.95607 
Most Extreme Differences Absolute .199 .136 

Positive .137 .136 
Negative -.199 -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.124 .668 
Asymp. Sig. (2-tailed) .160 .764 

a. Test distribution is Normal. 

 

Nilai posttest kelas eksperimen dengan teknik One Sample Kolmogorov-

Smirov Test. Dari tabel tersebut nampak nilai (Asymp.Sig. 2 tailed) dengan taraf 

signifikasi 0,160 untuk kelas eksperimen dan 764 untuk kelas kontrol. Sehingga 

data yang diperoleh > 0,05 jadi sebaran data tersebut dikatakan normal. Jika nilai 

Asimp. Sig (2 tailed) > nilai taraf signifikansi, maka berdistribusi normal maka 

diambil kesimpulan nilai pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Gambaran kenormalan penyebaran data nilai posttest pada subyek penelitian dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik  4.3 Posttest Kelas Eksperimen 
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Grafik  4.4 Posttest Kelas Kontrol 

 

4.6.5 Uji Hipotesis Hasil Belajar 

Untuk menguji signifikasi perbedaan mean antara nilai sebelum perlakuan 

atau pretest dan nilai setelah perlakuan atau pottest pada subyek penelitian analisis 

data yang digunakan adalah uji t-test. Uji t-test digunakan untuk menguji 

signifikasi perbedaan mean antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen pada 

pretest dan posttest. Uji beda rerata kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk nilai 

pretest dapat dilihat pada tabel berikut  
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Tabel 4.18  Hasil Uji T-Test Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 
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 

Nilaiawal Equal 
variances 
assumed 

.948 .334 -.749 56 .457 -2.530 3.376 -9.294 4.234 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.751 52.186 .456 -2.530 3.370 -9.292 4.232 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya 

adalah 0,457 > 0,05 yang berarti Ho diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai rerata 

kelas eksperimen adalah 64.0303 dan kelas kontrolnya adalah 66,56. Kedua nilai 

rerata tersebut mempunyai selisih yang sedikit sehingga dapat dikategorikan 

sama/ seimbang. Kondisi seimbang ini menyatakan bahwa kedua kelas tersebut 

dapat diberi perlakuan yang berbeda dan kemudian dibandingkan. 

Setelah diberi perlakuan, antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen 

diberi tes untuk mengetahui perbedaan pengaruh. Adapun hasil uji beda rerata 

nilai posttest antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen dapat dilihat dari tabel 

berikut 
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Tabel 4.19 Hasil Uji T-Test Posttest antara Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 
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 

nilai 
post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

3.325 .074 2.810 53 .007 10.51023 3.73988 3.00898 18.01147 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
2.705 40.951 .010 10.51023 3.88512 2.66378 18.35668 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 

yang dihasilkan adalah 0,007 < 0,05 yang berarti Ho ditolak, artinya terdapat 

perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh perbedaan kelas yang diberi perlakukan berupa metode Collaborative 

Learning dengan kelas yang diberi perlakuan Pembelajaran Konvensional. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rerata kedua kelas tersebut. Untuk kelas yang diberi 

perlakuan metode Collaborative Learning mempunyai nilai rata-rata sebesar 

82,0625 dan untuk kelas yang diberi perlakuan berupa pembelajaran konvensional 

mencapai nilai rata-rata sebesar 72,7083. Jika dilihat dari kedua nilai rerata 

tersebut tampak bahwa nilai rerata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

nilai rerata kelas kontrol. Hal ini bermakna bahwa kelas yang diberi metode 

Collaborative Learning lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan kelas yang diberi 

pembelajaran konvensional.  

 

4.7 Pembahasan  

Pembelajaran yang dipakai yaitu metode Collaborative Learning dan 

pembelajaran konvensional menunjukan hasil bahwa ada perbedaan hasil belajar 

pada pembelajaran IPA. Hasil belajar siswa yang menggunakan metode 
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Collaborative Learning  mempunyai rata-rata yang lebih tinggi dari pada 

pembelajaran siswa yang menggunakan metode konvensional.  

Nilai sig. yang diperoleh dari perhitungan motivasi belajar siswa adalah 

0.010 < 0.05 yang bermakna Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara 

motivasi belajar siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Di mana nilai 

rerata motivasi belajar kelas eksperimen adalah 77,71 dan kelas kontrol adalah 

85,08. 

Berdasarkan uji normalitas untuk  pretest  kelas eksperimen nilai dari Asimp. Sig 

(2tailed) adalah 0,151 > 0,05, maka diambil kesimpulan nilai pretest kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Untuk  pretet  kelas kontrol nilai dari Asimp. Sig (2tailed) adalah 

0,199 > 0,05, maka diambil kesimpulan nilai pretest kelas kontrol berdistribusi normal, 

sehingga kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Hasil perhitungan didapat 

signifikansi atau probabilitasnya 0,010 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa Ha diterima dan ho ditolak, berarti hipotesisnya 

adalah ada perbedaan pretest dan posttest penggunaan metode Collaborative 

Learning terhadap hasil belajar IPA. 

Kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen adalah dengan penggunaan 

metode Collaborative Learning, sedangkan pada kelas kontrol tidak 

menggunakan metode Collaborative Learning tetapi menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah. Pada kelas eksperimen dari 33 siswa, nilai 

pretest terdapat 13 siswa yang di bawah KKM yaitu di bawah 62 dan 20 di atas 

KKM, untuk nilai posttes dari 33 siswa, ada 3 siswa yang nilainya di bawah KKM  

yaitu nilai 62 dan 30 siswa di atas KKM. Pada kelas kontrol dari 25 siswa, nilai 

pretest terdapat 11 yang di bawah KKM  yaitu di bawah 62 dan 14 siswa di atas 

KKM. Untuk nilai posttest dari 25 siswa, ada 8 siswa nilai nya di bawah KKM 

dan 16 di atas KKM. 

Perhitungan pretest kelas eksperimen nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 

20, untuk posttest nilai tertinggi 93 dan terendah 60. Peningkatan rata-rata posttest 

kelas eksperimen dan  peningkatan rata-rata posttest kelas kontrol adalah 78,05, 

itu membuktikan  bahwa kelas eksperimen yang dikenai penggunaan metode 
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Collaborative Learning hasil belajar yang diperoleh lebih baik dibanding dengan 

kelas kontrol yang tidak dikenai penggunaan metode Collaborative Learning. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa 

siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi belum tentu mendapatkan nilai 

yang tinggi, hal ini disebabkan karena tingkat kemampuan siswa  rendah dalam 

mengikuti pelajaran. Sebaliknya siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah 

belum tentu mendapatkan nilai rendah juga, hal ini disebabkan karena tingkat 

kemampuan siswa tinggi dalam mengikuti pelajaran.   

Penelitian Manuaba (2011) yang berjudul penerapan teknik pembelajaran 

aktif metode Collaborative Learning group pada pembelajaran trigonometri. Hasil 

penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode Collaborative Learning 

groups terbukti bahwa metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan peran serta siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

Penelitian Purwanti (2008) yang berjudul “penerapan metode Collabolative 

Learning sebagai usaha meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika” (PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP Negeri I Ngrampal 

Sargen). Hasil penelitian ini adalah metode Collabolatove Learning dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, keaktifan, kemandirian, dan kemampuan 

matematikasiswa. 

Hal ini didukung juga dengan pendapat Ausubel yang berpendapat bahwa 

motivasi yang dikaitkan dengan motivasi sosial tidak begitu penting dibandingkan 

dengan motivasi yang bertalian dengan penguasaan tugas dan keberhasilan. 

Motivasi serupa ini bersifat intrinsik dan keberhasilannya akan memberi rasa 

kepuasan. Selain itu keberhasilan itu mempertinggi harga dirinya dan rasa 

kemampuannya. (Ausubel dalam Nasution, 2010:181). Ausubel selanjutnya 

mengatakan adanya hubungan antara motivasi dan belajar. Motivasi bukan 

merupakan syarat mutlak untuk belajar. Tak perlu lebih dahulu ditunggu adanya 

motivasi sebelum mengajarkan sesuatu. Bahkan kita dapat mengabaikan motivasi 

dan memusatkan perhatian kepada pengajaran itu sendiri. Bila belajar itu berhasil, 

maka dapat timbul motivasi itu dengan sendirinya dan keinginan untuk lebih 

banyak belajar. 
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Pembelajaran dengan metode Collaborative Learning lebih efektif daripada 

pembelajaran konvensional. Selain itu, siswa diberikan kesempatan dan 

kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan, ide, dan kreativitasnya masing-

masing. Oleh karena itu, dalam pembelajaran metode Collaborative Learning ini 

siswa menjadi lebih aktif dalam berkelompok yang memungkinkan terjadinya 

kerjasama untuk menemukan ide serta kreativitas dalam memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru. Guru hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Setelah selesai mengerjakan tugas, siswa diminta maju ke depan bersama 

kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah 

dikerjakan secara bergantian. Hal ini dapat membantu siswa untuk berani 

berbicara dan berpendapat di depan teman sekelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


