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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini diadakan di SD Negeri Gedong 02 kecamatan Banyubiru 

dan SD Negeri Gedong 03 kecamatan Banyubiru kabupaten Semarang. 

Pemilihan kedua sekolah ini berdasarkan observasi peneliti bahwa guru 

dalam kegiatan belajar mengajar masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional, kemudian peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. 

Selain itu penulis juga sudah mengenal sedikit kondisi kedua sekolah, 

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan dua 

subyek penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas IV SD Negeri Gedong 02 kecamatan Banyubiru 

yang berjumlah 14 siswa dalam pembelajaran menggunakan strategi belajar 

peta konsep (concept mapping) dan kelas kontrol adalah kelas IV SD Negeri 

Gedong 02 kecamatan Banyubiru yang berjumlah 14 siswa dalam 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret, yang terdiri dari dua kali 

pertemuan (Senin, 26 Maret 2012 dan Rabu, 28 Maret 2012) yaitu di kelas 

eksperimen dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep (concept mapping) dan dua kali pertemuan (Senin, 26 Maret 2012 
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dan Selasa, 27 Maret 2012) di kelas kontrol dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

4.2. Hasil Analisis Data 

4.2.1. Uji Normalitas Data 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol dengan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

 

  NilaiPretestKe

lasEksperimen 

NilaiPretestKe

lasKontrol 

N 13 14 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 57.6923 53.5714 

Std. 

Deviation 

16.28079 10.08208 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .173 .167 

Positive .173 .125 

Negative -.172 -.167 

Kolmogorov-Smirnov Z .623 .624 

Asymp. Sig. (2-tailed) .832 .831 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp Sig. 2-tailed) 

untuk nilai pretest kelas eksperimen sebesar 0,832 dan nilai pretest 

kelas kontrol sebesar 0,831. Karena signifikansi untuk nilai pretest 

kelas eksperimen dan nilai pretest kelas kontrol lebih besar dari 0,05 
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maka dapat disimpulkan bahwa populasi data nilai pretest kelas 

eksperimen dan nilai pretest kelas kontrol berdistribusi normal. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol dengan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

 

  NilaiPosttestKelas

Eksperimen 

NilaiPosttest

KelasKontrol 

N 14 13 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 83.3314 65.6408 

Std. Deviation 10.70123 10.83413 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .254 .230 

Positive .175 .180 

Negative -.254 -.230 

Kolmogorov-Smirnov Z .949 .830 

Asymp. Sig. (2-tailed) .329 .496 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas nilai posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp Sig. 2-

tailed) untuk nilai posttest kelas eksperimen sebesar 0,329 dan nilai 

pretest kelas kontrol sebesar 0,496. Karena signifikansi untuk nilai 

posttest kelas eksperimen dan nilai posttest kelas kontrol lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi data nilai posttest 

kelas eksperimen dan nilai posttest kelas kontrol berdistribusi 

normal. 
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas Jumlah Pretest Angket Motivasi Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol dengan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  JumlahPretestAng

ketMotivasiKelas

Eksperimen 

JumlahPretestAng

ketMotivasiKelas

Kontrol 

N 13 13 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 46.6154 35.6154 

Std. Deviation 2.18092 2.06311 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .232 .233 

Positive .232 .233 

Negative -.171 -.229 

Kolmogorov-Smirnov Z .837 .839 

Asymp. Sig. (2-tailed) .486 .482 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas jumlah pretest angket motivasi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Asymp Sig. 2-tailed) untuk jumlah pretest angket 

motivasi kelas eksperimen sebesar 0,486 dan jumlah pretest angket 

motivasi kelas kontrol sebesar 0,482. Karena signifikansi untuk 

jumlah pretest angket motivasi kelas eksperimen dan jumlah pretest 

angket motivasi kelas kontrol lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa populasi data jumlah pretest angket motivasi 

kelas eksperimen dan jumlah pretest angket motivasi kelas kontrol 

berdistribusi normal. 
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Tabel 4.4 

Uji Normalitas Jumlah Posttest Angket Motivasi Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol dengan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

 

  JumlahPosttestAn

gketMotivasiKelas

Eksperimen 

JumlahPosttest

AngketMotivasi

KelasKontrol 

N 14 13 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 55.0714 37.5385 

Std. Deviation 4.04711 5.09273 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .162 .198 

Positive .124 .198 

Negative -.162 -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z .604 .715 

Asymp. Sig. (2-tailed) .858 .687 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas jumlah pretest angket motivasi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Asymp Sig. 2-tailed) untuk jumlah pretest angket 

motivasi kelas eksperimen sebesar 0,858 dan jumlah pretest angket 

motivasi kelas kontrol sebesar 0,687. Karena signifikansi untuk 

jumlah pretest angket motivasi kelas eksperimen dan jumlah pretest 

angket motivasi kelas kontrol lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa populasi data jumlah pretest angket motivasi 

kelas eksperimen dan jumlah pretest angket motivasi kelas kontrol 

berdistribusi normal. 
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4.2.2. Uji Homogenitas 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol dengan Test of Homogeneity of Variances 

 

NilaiPosttestKelasEksperimendanKontrol 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.043 1 25 .838 

 

Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan Test of Homogeneity of 

Variances di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) 

untuk nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol sebesar 0,838. 

Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol mempunyai varian 

sama.  

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Homogenitas Jumlah Posttest Angket Motivasi Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol dengan Test of Homogeneity of Variances 

 

JumlahPosttestAngketMotivasiKelasEksperi

mendanKontrol 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.093 1 25 .306 
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Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas jumlah posttest angket 

motivasi kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan Test of 

Homogeneity of Variances di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Sig) untuk jumlah posttest angket motivasi kelas 

eksperimen dan kontrol sebesar 0,306. Karena signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah posttest 

angket motivasi kelas eksperimen dan kontrol mempunyai varian 

sama.  

 

4.2.3. Analisis Deskriptif 

 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol dengan Descriptive Statistics 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

NilaiPretestKelas

Eksperimen 

13 35.00 85.00 57.6923 16.28079 

NilaiPretestKelas

Kontrol 

14 35.00 70.00 53.5714 10.08208 

Valid N (listwise) 13     

 

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan Descriptive Statistics di atas 

dapat diketahui untuk data nilai pretest kelas eksperimen jumlah data 

(N) sebanyak 13, nilai Minimum 35, nilai Miximum 85, nilai Mean 
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57,69, dan Std. Deviation sebesar 16,28 dan untuk data nilai pretest 

kelas kontrol jumlah data (N) 14, nilai Minimun 35, nilai Maximum 

70, nilai Mean 53,57, dan Std. Deviation sebesar 10,08. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol dengan Descriptive Statistics 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

NilaiPosttestKelas

Eksperimen 

14 60.00 93.33 83.3314 10.70123 

NilaiPosttestKelas

Kontrol 

13 46.67 80.00 65.6408 10.83413 

Valid N (listwise) 13     

 

 

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan Descriptive Statistics di atas 

dapat diketahui untuk data nilai posttest kelas eksperimen jumlah 

data (N) sebanyak 14, nilai Minimum 60, nilai Miximum 93,33, nilai 

Mean 83,33, dan Std. Deviation sebesar 10,70 dan untuk data nilai 

posttest kelas kontrol jumlah data (N) 13, nilai Minimun 46,67, nilai 

Maximum 80, nilai Mean 65,64, dan Std. Deviation sebesar 10,83. 
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Tabel 4.9 

Hasil Analisis Deskriptif Jumlah Pretest Angket Motivasi Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol dengan Descriptive Statistics 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

JumlahPretestAngketMotivasi

KelasEksperimen 

13 43.00 50.00 46.6154 2.18092 

JumlahPretestAngketMotivasi

KelasKontrol 

13 32.00 41.00 35.6154 2.06311 

Valid N (listwise) 13     

 

Berdasarkan tabel hasil analisis descriptive jumlah pretest 

angket motivasi kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

Deskriptive Statistics di atas dapat diketahui untuk data jumlah 

pretest angket motivasi kelas eksperimen adalah N sebanyak 13, nilai 

Minimum 43, nilai Miximum 50, nilai Mean 46,62, dan Std. 

Deviation sebesar 2,18 dan untuk data jumlah pretest angket motivasi 

kelas kontrol adalah N sebanyak 13, nilai Minimun 32, nilai 

Maximum 41, nilai Mean 35,62, dan Std. Deviation sebesar 2,06. 
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Tabel 4.10 

Hasil Analisis Deskriptif Jumlah Posttest Angket Motivasi Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol dengan Descriptive Statistics 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

JumlahPosttestAngketMoti

vasiKelasEksperimen 

14 47.00 60.00 55.0714 4.04711 

JumlahPosttestAngketMoti

vasiKelasKontrol 

13 32.00 46.00 37.5385 5.09273 

Valid N (listwise) 13     

 

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif jumlah posttest 

angket motivasi kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

Descriptive Statistics di atas dapat diketahui untuk data jumlah 

posttest angket motivasi kelas eksperimen adalah N sebanyak 14, 

nilai Minimum 47, nilai Miximum 60, nilai Mean 55,07, dan Std. 

Deviation sebesar 4,05 dan untuk data jumlah posttest angket 

motivasi kelas kontrol adalah N sebanyak 13, nilai Minimun 32, nilai 

Maximum 46, nilai Mean 37,54, dan Std. Deviation sebesar 5,09. 
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4.2.4. Uji Beda Rata-rata 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Beda Rata-rata Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol dengan Independent Samples T Test 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

NilaiPosttest Eksperimen 14 83.3314 10.70123 2.86002 

Kontrol 13 65.6408 10.83413 3.00485 

 

Independent Samples Test 

   NilaiPosttest 

   Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not assumed 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

 F .043  

Sig. .838 
 

t-test for 

Equality of 

Means 

 T 4.267 4.265 

Df 25 24.802 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 17.69066 17.69066 

Std. Error 

Difference 

4.14638 4.14835 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 9.15103 9.14350 

Upper 26.23029 26.23782 

 

Berdasarkan tabel Independent Samples T Test nilai uji F 

adalah 0,838 > 0,05, maka Ho diterima, jadi dapat disimpulkan 
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bahwa kedua varian sama (varian kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol  adalah sama). Dengan ini penggunaan uji t 

menggunakan Equal Variances Assumed (diasumsikan kedua 

varian sama). Nilai t hitung > t tabel (4,267 > 2,060) dan 

signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwa ada 

pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep (concept 

mapping) terhadap hasil belajar pada kelas eksperimen dengan 

yang tidak pada kelas kontrol. Pada tabel Group Statistics terlihat 

rata-rata (mean) untuk kelas eksperimen adalah 83,33 dan untuk 

kelas kontrol adalah 65,64, artinya bahwa rata-rata nilai posttest 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai posttest kelas 

kontrol. Sedangkan perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 

17,69 (83,33-65,64), dan perbedaan berkisar antara 9,15 sampai 

26,23 (lihat pada lower dan upper). 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Beda Rata-rata Jumlah Posttest Angket Motivasi Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol dengan Independent Samples       

T Test 

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

JumlahPosttestAng

ketMotivasi 

Eksperimen 14 55.0714 4.04711 1.08164 

Kontrol 13 37.5385 5.09273 1.41247 
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Berdasarkan tabel Independent Samples T Test nilai uji F 

adalah 0,306 > 0,05, maka Ho diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa kedua varian sama (varian kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol  adalah sama). Dengan ini penggunaan uji t 

menggunakan Equal Variances Assumed (diasumsikan kedua 

varian sama). Nilai t hitung > t tabel (9,941 > 2,060) dan 

signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwa ada 

pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep (concept 

Independent Samples Test 

   JumlahPosttestAngket

Motivasi 

   Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances 

not assumed 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

 F 1.093  

Sig. .306 

 

t-test for 

Equality 

of Means 

 T 9.941 9.855 

Df 25 22.924 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 17.53297 17.53297 

Std. Error 

Difference 

1.76363 1.77905 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 13.90070 13.85205 

Upper 21.16523 21.21388 
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mapping) terhadap motivasi pada kelas eksperimen dengan yang 

tidak pada kelas kontrol. Pada tabel Group Statistics terlihat rata-

rata (mean) untuk kelas eksperimen adalah 55,07 dan untuk kelas 

kontrol adalah 37,54, artinya bahwa rata-rata jumlah posttest 

angket motivasi kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata 

jumlah posttest angket motivasi kelas kontrol. Sedangkan 

perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 17,53 (55,07-37,54), 

dan perbedaan berkisar antara 13,90 sampai 21,16 (lihat pada lower 

dan upper). 

Dari kesimpulan tabel 4.11 dan tabel 4.12 menyatakan 

bahwa Hipotesis Penelitian diterima yaitu “ada pengaruh 

penggunaan strategi belajar peta konsep (concept mapping) 

terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV 

semester II SD Negeri Gedong 02 Kecamatan Banyubiru tahun 

pelajaran 2011/2012”. 

 

4.3. Analisis Deskriptif Variabel  

4.3.1. Penggunaan Strategi Belajar Peta Konsep (Concept Mapping) 

Dalam Pembelajaran 

Arends (1997: 258) dalam Trianto (2009: 160), memberikan 

langkah-langkah dalam membuat peta konsep sebagai berikut:  
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Tabel 4.13 

Langkah-langkah dalam Membuat Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah dikemukakan langkah-

langkah dalam membuat peta konsep sebagai berikut:  

(1) memilih suatu bahan bacaan,  

(2) menentukan konsep-konsep yang relevan,  

(3) mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang 

inklusif,  

(4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep 

yang inklusif diletakkan di bagian atas atau puncak peta lalu 

dihubungkan dengan kata penghubung misalnya “terdiri atas, 

“menggunakan” dan lain-lain. 

Dalam penerapan pembelajaran menggunakan strategi belajar 

peta konsep ada beberapa langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang 

melingkupi sejumlah konsep. Contoh, 

ekosistem. 

Langkah 2 
Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep 

sekunder yang menunjang ide utama. 

Contoh, individu, populasi, dan komunitas. 

Langkah 3 
Tempatkan ide-ide utama di tengah atau di 

puncak peta tersebut. 

Langkah 4 
Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling 

ide utama yang secara visual menunjukkan 

hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. 
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Tabel 4.14 

Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran Strategi Belajar 

Peta Konsep (Concept Mapping) 

 

No.  Aktivitas Guru Aktivitas  

1.   
PENDAHULUAN 

1. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran. 

 

2. Mengaitkan 

pelajaran yang akan 

dipelajari, dengan 

pengetahuan awal 

siswa. 

3. Memotivasi siswa. 

 

1.  Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar guru 

menginformasikan tujuan 

pembelajaran secara lisan. 

2.  Guru mengaitkan kembali 

materi-materi sebelumnya 

dengan materi yang akan 

disampaikan. 

 

3.  Guru memotivasi siswa dengan 

memperlihatkan gambar dan 

bertanya kepada siswa. 

2.   
KEGIATAN INTI 

1. Mempresentasikan 

materi. 

 

 

 

2. Pemodelan strategi 

belajar peta konsep 

(concept mapping). 

 

 

 

3. Pemberian latihan 

terbimbing. 

 

1. Sebelum pelaksanaan pengajaran 

strategi belajar, guru 

mempresentasikan sedikit 

gambaran umum dari materi yang 

akan dipelajari. 

2. Guru memodelkan strategi 

belajar oeta konsep (concept 

mapping) menggunakan langkah-

langkah dalam membuat peta 

konsep, dengan memakai sedikit 

materi yang akan dipelajari. 

3. Siswa di bawah bimbingan guru, 

melakukan strategi belajar peta 
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4. Menuliskan hasil 

latihan terbimbing. 

5. Membahas hasil 

latihan terbimbing. 

6. Melakukan tanya 

jawab. 

konsep (concept mapping) 

menggunakan langkah-langkah 

dalam membuat peta konsep, 

dengan mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa. 

4. Siswa menuliskan hasil latihan 

terbimbing di papan tulis. 

5. guru membahas kembali hasil 

latihan terbimbing. 

6. guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum jelas.  

3.   
PENUTUP 

1. Merangkum 

pelajaran. 

 

 

2. Evaluasi. 

 

1. guru bersama-sama dengan siswa 

merangkum materi pelajaran 

dengan cara membaca 

kesimpulan yang telah dipelajari. 

2. Guru membagikan evaluasi 

kepada siswa untuk dikerjakan. 

 

4.3.2. Motivasi 

Peneliti menggunakan teknik non tes yaitu angket pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, keduanya diberi pretest angket 

motivasi dan posttest angket motivasi diberikan setelah pembelajaran 

dilakukan. Jumlah pernyataan pretest angket motivasi dan posttest 

angket motivasi adalah 16 item. Kelas eksperimen dalam 

pembelajaran diberi perlakuan dengan menggunakan strategi belajar 

peta konsep (concept mapping), sedangkan kelas kontrol dengan 
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menggunakan metode pembelajaran konvensional. Posttest 

digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi belajar 

peta konsep (concept mapping) terhadap motivasi siswa. Jumlah 

pretest angket motivasi dan jumlah posttest angket motivasi dari 

kelas eksperimen dan kelas kontol dengan rata-rata adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.15 

Rata-rata Jumlah Pretest Angket Motivasi dan Jumlah Posttest 

Angket Motivasi Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Rata-rata 

Jumlah Pretest 

Angket Motivasi 

Jumlah Posttest 

Angket Motivasi 

Eksperimen  46,61 55,07 

Kontrol  35,61 37,54 

 

Berdasarkan hasil rata-rata jumlah pretest angket motivasi dan 

posttest angket motivasi di atas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan 

jumlah angket motivasi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

kelas eksperimen rata-rata jumah pretest angket motivasi sebesar 

46,61, setelah itu diberi perlakuan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan strategi belajar peta konsep rata-rata jumlah posttest 

angket motivasi sebesar 55,07 dan kelas kontrol rata-rata jumlah 

pretest angket motivasi sebesar 35,61, setelah itu dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 
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konvensional rata-rata jumlah posttest angket motivasi sebesar 

37,54. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh stategi 

belajar peta konsep (concept mapping) terhadap motivasi.  

 

4.3.3. Hasil Belajar 

Peneliti menggunakan teknik tes yaitu pretest dan posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, keduanya diberi pretest dengan 

jumlah soal 20 item pilihan ganda dan posttest diberikan setelah 

pembelajaran dilakukan dengan jumlah soal 15 item pilihan ganda. 

Kelas eksperimen dalam pembelajaran diberi perlakuan 

menggunakan strategi belajar peta konsep (concept mapping), 

sedangkan kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Posttest digunakan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan strategi belajar peta konsep (concept mapping) terhadap 

hasil belajar siswa. Nilai pretest dan nilai posttest dari kelas 

eksperimen dan kelas kontol dengan rata-rata adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 

Rata-rata Nilai Pretest dan Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

 

Kelas 
Rata-rata 

Nilai Pretest Nilai Posttest 

Eksperimen  57,69 83,33 

Kontrol  53,57 65,64 
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Berdasarkan hasil rata-rata nilai pretest dan nilai posttest di 

atas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan nilai siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. kelas eksperimen rata-rata nilai pretest 

sebesar 57,69, setelah itu diberi perlakuan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan strategi belajar peta konsep rata-rata nilai 

posttest sebesar 83,33 dan kelas kontrol rata-rata nilai pretest sebesar 

53,57, setelah itu dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional rata-rata nilai posttest sebesar 65,64. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh stategi belajar peta 

konsep (concept mapping) terhadap hasil belajar.  

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan strategi belajar peta 

konsep (concept mapping) yaitu motivasi dan hasil belajar siswa 

menunjukan bahwa ada perbedaan motivasi dan hasil belajar pada 

pembelajaran yang menggunakan strategi belajar peta konsep (concept 

mapping) dan  yang tidak menggunakan strategi belajar. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil analisis yang menunjukan nilai signifikansi < 0,05. Motivasi dan 

hasil belajar siswa yang menggunakan strategi belajar peta konsep (concept 

mapping) mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi dari pada 

pembelajaran siswa yang menggunakan metode konvensional. 

Hasil analisis persyaratan kedua kelompok adalah homogen, karena 

nilai posttest dengan signifikansi adalah 0,838 > 0,05 dan jumlah posttest 
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angket motivasi dengan signifikansi 0,306 > 0,05, maka didapat kesimpulan 

bahwa kedua varian tersebut (kelas kontrol dan kelas eksperimen) homogen, 

sehingga kelompok tersebut dapat dilakukan penelitian. Dari uji normalitas 

untuk pretest kelompok eksperimen nilai dari Asymp. Sig. (2tailed) adalah 

0,832  > 0,05, maka diambil kesimpulan nilai pretest kelompok eksperimen 

berdistribusi normal, sehingga kedua kelompok tersebut berdistribusi 

normal. 

Kegiatan pembelajaran pada kelompok eksperimen adalah dengan 

penggunaan strategi belajar peta konsep (concept mapping), sedangkan pada 

kelompok kontrol tidak menggunakan strategi belajar peta konsep (concept 

mapping) tetapi menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dalam 

kegiatan pembelajaran dengan penggunaan strategi belajar peta konsep 

(concept mapping) terlihat bahwa motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SD Negeri Gedong 02 Kecamatan Banyubiru yang berjumlah 14 

(kelompok eksperimen) lebih tinggi dibanding dengan motivasi dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Gedong 03 Kecamatan Banyubiru yang 

berjumlah 14 (kelompok kontrol). Data yang diperoleh membuktikan bahwa 

rata-rata jumlah angket motivasi kelompok eksperimen sebesar 55,07, 

sedangkan kelompok kontrol sebesar 37,54 dan rata-rata nilai posttest hasil 

belajar kelompok eksperimen sebesar 83,33, sedangkan kelompok kontrol 

sebesar 65,64. 

Perbedaan dari strategi belajar peta konsep (concept mapping) dan 

metode pembelajaran konvensional tersebut juga dapat dilihat dari nilai rata-
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rata posttest kelas eksperimen 83,33, sedangkan kelas kontrol 65,64 dan 

nilai rata-rata jumlah posttest angket motivasi kelas eksperimen 55,07, 

sedangkan kelas kontrol 37,54. Selisih hasil rata-rata nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  sebesar 17,69 dan rata-rata jumlah posttest 

angket motivasi kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 17,53. Hasil ini 

sudah sesuai seperti yang diinginkan oleh peneliti. 

Berdasarkan uji beda rata-rata dengan independent samples t test nilai 

posttest diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel (4,267 > 2,060) dan 

signifikansi (0,000 < 0,05) dan jumlah posttest angket motivasi diketahui 

bahwa nilai t hitung > t tabel (9,941 > 2,060) dan signifikansi (0,000 < 

0,05), maka ada pengaruh yang sangat signifikan dalam penggunaan strategi 

belajar peta konsep (concept mapping) terhadap motivasi dan hasil belajar 

pada kelas eksperimen dengan yang tidak pada kelas kontrol. Bahwa ada 

pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep (concept mapping) 

terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV semester II SD 

Negeri Gedong 02 Kecamatan Banyubiru tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


