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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas I SD Negeri Kecandran 01 kelas I SD Negeri 
Dukuh 03 dan SD Negeri Dukuh 05. Adapun kelas I SD Negeri Kecandran 01 adalah 
sebagai kelompok eksperimen, sedangkan  Kelas 1 SD Negeri Dukuh 03 sebagai  
kelompok kontrol. Sedangkan kelas I SD Negeri  05 adalah sebagai SD uji coba. Ketiga  
SD tersebut  adalah SD imbas yang berada pada Gugus Gajah Mada Kecamatan 
Sidomukti  Semarang. Ada 6 SD di Gugus Gajah Mada . Yaitu SD Negeri Dukuh 01, SD 
Dukuh 02, SD Negeri Dukuh  03, SD Negeri Dukuh 04, SD Negeri Dukuh 05 dan SD 
Negeri Kecandran 01. SD Negeri Kecandran 01 terletak di Jl. Nurwachid karang Padang, 
Kecandran. 

Jumlah siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01  adalah 23  siswa. Sedangkan 
jumlah siswa kelas I SD Negeri Dukuh 03 adalah 20  siswa.  

Alasan peneliti memilih subyek penelitian di SD Negeri Kecandran  01 adalah 
karena SD tersebut belum pernah diadakan penelitian serupa, sehingga diharapkan 
penelitian ini dapat menjadi pengalaman baru. 

 
4.2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 30 siswa kelas I SD Negeri Dukuh 05 sebagai SD uji 
coba.Dan sebagai kelompok eksperimen adalah SD Negeri Kecandran 01 dan kelompok 
kontrol adalah siswa kelas I SD Negeri Dukuh 03. Kelompok eksperimen ada 23 siswa dan  
kelompok kontrol berjumlah 20 siswa. Kelompok kontrol diampu oleh guru dengan 
menggunakan metode belajar konvensional, sedangkan   kelompok eksperimen  diampu 
oleh guru dengan mengunakan cerita bergambar. 

 Pretest untuk siswa kelas I SD Negeri Dukuh 05 dilakukan pada kamis  8  
Maret   2012. Siswa begitu antusias dengan kedatangan peneliti, karena memang 
sebelumnya belum pernah ada orang lain yang masuk ke kelas tersebut selain guru kelas 
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dan guru agama. Siswa sangat bersemangat saat diminta untuk mengisi lembar pretest. 
Setelah mendapatkan data pretest dari SD uji coba tersebut, peneliti menganalisis 
normalitas, validitas dan realibilitas. Setelah data normal, valid dan reliabel, peneliti 
membagikan pretest di SD Negeri Dukuh  03 sebagai kelompok kontrol pada Senin 12 
Maret 2012. Sedangkan pembagian pretest  kelompok Eksperimen pada Rabu 14 Maret 
2012. Siswa juga begitu antusias saat peneliti membagikan pretest.Peneliti menganalisis 
normalitas, validitas, reliabilitas, dan homogenitas antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol.Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah homogen atau tidak 
banyak perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 Pada 19, 20 dan 21 Maret 2012 peneliti melakukan penelitian kelompok kontrol 
yang diampu oleh Ibu Sumaryati sebagai guru kelas  dengan mengunakan metode 
konvensional. Pada 26, 27, 28 Maret peneliti mengadakan penelitian kelompok eksperimen 
yang diampu oleh Ibu Suraningsih sebagai guru kelas  dengan menggunakan cerita 
bergambar. Pembelajaran dilakukan pada jam pertama dan kedua. Pada saat 
pembelajaran kelompok eksperimen, siswa terlihat sangat tertarik.Mereka memperhatikan 
cerita dan melihat gambar-gambar yang ditunjukkan oleh Ibu Suraningsih.Terkadang 
mereka mengajukan pertanyaan mengenai cerita dan materi pelajaran yang sedang 
diajarkan.Siswa sangat tertarik dengan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk cerita 
bergambar. 

Setelah pembelajaran selesai, dilaksanakan posttes.  Data hasil postest 
dianalisis normalitas, uji kesukaran, homogenitas, dan uji t. Kemudian disimpulkan ada 
tidaknya pengaruh cerita bergambar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 
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Tabel 4.14 

Distribusi Subyek Kelompok Eksperimen Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

Laki-laki 13 56.52 

Perempuan 10 43.48 

Total  23 100 

 
                     Sedangkan distribusi dari kelompok kontrol, berdasarkan jenis kelamin  dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.15 

               Distribusi Frekuensi Subyek Kelompok Kontrol Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

Laki-laki 10 50 

Perempuan 10 50 

Total 20 100 
 
4.3. Hasil Penelitian 
4.3.1. Observasi 

Observasi dilaksanakan untuk memantau jalannya perlakuan dalam pembelajaran 
agar sesuai dengan ketentuan dan teori yang digunakan. Observasi dilakukan oleh  peneliti 
yang memantau secara langsung proses pembelajaran pada kelompok eksperimen. Dari 
hasil observasi, didapatkan bahwa pembelajaran menggunakan cerita bergambar 
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berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan teori yang 
digunakan.Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. 

 
4.3.2. Hasil Belajar Pembelajaran Tematik 
1. Skor pretest kelas eksperimen 

Dari hasil pengujian melalui test, ditemukan bahwa hasil pretest terendah yang 
diperoleh siswa pada kelompok eksperimen adalah 10, dan yang tertinggi adalah 80.Untuk 
rata-rata kelas, dari keseluruhan diperoleh sebesar 57.5.Untuk mempermudah pembacaan 
atas data hasil test tersebut, langkah selanjutnya adalah pembuatan distribusi frekuensi 

untuk data yang telah dikelompokkan, sebagai berikut: 
Range/jangkauan = skor maksimal – skor minimal 

 = 80 – 10 

 = 70 
Banyaknya 

katagori Sturges   
= 1 + 3.3 log n 

 = 1 + 3.3 log 20 
  1 + 4.29 
 = 6.52 (dibulatkan menjadi 5) 

 

Interval             =  

              =  

             = 14 
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Tabel 4.16 
Distribusi skor Pretest Kelompok Eksperimen 

No Interval Frekuensi Prosentase 
1 10 – 23 1 5% 

2 24 – 37 2 10% 

3 38 – 51 2 10% 

4 52 – 65 6 30% 

5 66 – 79 8 40% 

6 80 1 5% 

            Total 20 100 
 

      Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa prosentase tertinggi, siswa yang 
mendapat nilai antara 66 – 79, atau sebanyak 40% yang mendapat nilai tersebut. 
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa perolehan hasil belajar pretest 
siswa pada kelompok eksperimen berada pada kategori sedang. 
4. Skor posttest kelas eksperimen 
                 Setelah dilakukan pembelajaran dengan model cerita bergambar, hasil yang 
diperoleh siswa pada kelompok eksperimen, dengan nilai terendah adalah 65 dan tertinggi 
adalah 100, dengan nilai rata-rata kelas sebesar 85. Untuk  mempermudah pembacaan atas 
data hasil test tersebut, langkah selanjutnya adalah pembuatan distribusi frekuensi untuk 
data yang telah dikelompokkan, sebagai berikut: 
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Range/jangkauan = skor maksimal – skor minimal 
 = 100 – 65 
 = 35 
Banyaknya katagori Sturges  (k)  = 1 + 3.3 log n 
 = 1 + 3.3 log 20 
  1 + 3.5 
 = 4.5 (dibulatkan menjadi 5) 
 

Interval       =  

                   =  

                  = 7 

Tabel 4.17 
Distribusi Skor Posttest Kelompok Eksperimen 

No Interval Frekuensi Prosentase 

1 65 – 71 1 4.35% 

2 72 – 78 2 8.70% 

3 79 – 85 2 8.70% 

4 86 – 92 4 17.39% 

5 93 – 96  7 30.43% 

6 97 – 100  7 30.43% 

Total 23 100% 

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa prosentase tertinggi, siswa yang 
mendapat nilai antara 90 – 96 dan 97 - 100, atau masing-masing sebanyak 
30.43%yang mendapat nilai tersebut. Dari perolehan hasil tersebut dapat dikatakan 
bahwa perolehan nilai berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. 
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c) Skor pretest kelompok kontrol 
Dari hasil pengujian pada kelompok kontrol ditemukan bahwa ditemukan bahwa 

terendah dari kelompok kontrol dengan mendapatkan nilai 5 dan tertinggi 90.Sedangkan 
perolehan rata-rata kelas adalah sebesar 60.26. Selanjutnya untuk mempermudah 
membaca hasil data test pada kelompok kontrol, diuraikan dalam distribusi skor perolehan 
yang dapat dilihat berikut ini: 
Range/jangkauan = skor maksimal – skor minimal 
 = 90 – 5 
 = 85 
Banyaknya katagori Sturges  (k)  = 1 + 3.3 log n 
 = 1 + 3.3 log 23 
  1 + 3.5 
 = 4.5 (dibulatkan menjadi 5) 

 

Interval       =  

                   =  

                  = 17 
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Tabel 4.18 
Distribusi Skor Pretest Kelompok Kontrol 

No Interval Frekuensi Prosentase 
1 5 – 11  1 4.35% 

2 12 – 28 - - 

3 29 – 46 - - 

4 47 – 63 10 43.48% 

5 64 – 80 4 17.39% 

6 81 – 97 4 17.39% 

7 98 ke atas 4 17.39% 

Total 23 100% 
 
Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas siswa yang mendapatkan nilai 

antara 47 – 63 sebanyak 10 orang, dengan prosentase 43.48%.Dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa perolehan nilai hasil pretest siswa kelompok kontrol berada pada 
kategori sedang. 
d) Skor posttest kelompok kontrol 

 Setelah dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional 
(ceramah), diperoleh hasil bahwa siswa yang mendapatkan nilai terendah adalah 15 dan 
yang tertinggi adalah 95, dengan nilai rata-rata perolehan kelas sebesar 63.5. Agar 
mempermudah membaca hasil perolehan keseluruhan, diuraikan dalam tabel yang dapat 
dilihat di bawah ini: 
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Range/jangkauan = skor maksimal – skor minimal 
 = 100 – 65 
 = 35 

Banyaknya katagori Sturges  (k)  = 1 + 3.3 log n 

 = 1 + 3.3 log 23 
  1 + 4.29 
 = 5. 29 (dibulatkan menjadi 5) 

 

Interval       =  

                   =  

                  = 7 
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Tabel 4.19 

Distribusi Skor Posttest Kelompok Kontrol 
No Interval Frekuensi Prosentase 
1 15 – 21 3 15% 

2 22 – 28 - - 

3 29 – 35 - - 

4 36 – 42 - - 

5 43 – 49 2 10% 

6 50 – 56 3 15% 

7 57 – 63 1 5% 

8 64 – 70  3 15% 

9 71 – 77 1 5% 

10 78 – 84  1 5% 

11 85 – 91  5 25% 

12 92 – 97 1 5% 

Total 20 100% 
 

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas siswa yang mendapatkan nilai 
antara 80 – 89 sebanyak 7 orang, dengan prosentase sebesar 35%.Dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa peroleh nilai hasil pretest siswa kelompok kontrol berada pada kategori 
tinggi. 

 
4.4. Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
           Berdasar pada hasil penghitungan di atas, selanjutnya akan dibuat rerata (mean) 
perbandingan hasil belajar pretest maupun pada posttest dari kelompok eksperimen 
maupun kelompok kontrol. Perbandingan rerata ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana 
perbedaan hasil belajar karena pada kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan 
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pada kelompok kontrol sebagai pembanding. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 

Tabel 4.20 
Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Kelas Pretest Posttest Perubahan 
Hasil 

Eksperimen 57.60 85.65 26.5 
Kontrol  59.75 63.5 4.65 

 
 Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa terjadi perubahan hasil belajar baik 

pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol.Meskipun demikian, jika 
diamati terlihat bahwa terjadi perubahan hasil belajar yang lebih besar yang terjadi pada 
kelompok eksperimen dibandingkan pada kelompok kontrol.Terjadi perubahan dan 
mengalami peningkatan sebanyak 26.5 setelah diberikan perlakuan dengan model 
pembelajaran cerita bergambar.Ini berarti bahwa setelah diberikan perlakuan dengan 
model pembelajaran cerita bergambar terjadi peningkatan hasil belajar.Dengan kata lain, 
model pembelajaran dengan menggunakan cerita bergambar efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas I sekolah dasar. 
 

4.5. Uji Asumsi 
4.5.1. Uji Normalitas 
1. Kelompok eksperimen  

Uji normalitas untuk soal pretest dan posttest kelompok eksperimen dilakukan 
dengan menggunakan rumus chi-kuadrat (chi-square).Uji normalitas dapat dihitung 
menggunakan bantuan SPSS( statistical product and service solutions ) yaitu dengan 
menggunakanAnalyze non parametric test–One Sampel Kolmogorov Smirnov. Dari hasil 
penghitungan ditemukan bahwa data pretest dan posttest berdistribusi normal dengan 
tingkat signifikansi yaitu p > 0.05 atau sebesar 0.811. Adapun hasil pengujiannya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.21 
Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 
 

2. Kelompok Kontrol 
Sama seperti uji normalitas pada kelompok eksperimen, pada kelompok kontrol juga 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Analyze non parametric test–One Sampel 

Kolmogorov Smirnov.Dari hasil penghitungan ditemukan bahwa data yang pretest dan 
posttest berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi yaitu p > 0.05 atau sebesar 
0.568.Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
 

 

  pretest posttest 

N 24 23 

Normal Parametersa Mean 57.71 85.65 

Std. Deviation 19.504 11.412 

Most Extreme Differences Absolute .130 .141 

Positive .127 .129 

Negative -.130 -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z .637 .678 

Asymp. Sig. (2-tailed) .811 .747 

a. Test distribution is Normal. 
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Tabel 4.22 
Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pretest Posttest 

N 24 23 

Normal Parametersa Mean 61.46 63.70 

Std. Deviation 19.251 23.463 

Most Extreme Differences Absolute .160 .182 

Positive .074 .113 

Negative -.160 -.182 

Kolmogorov-Smirnov Z .785 .871 

Asymp. Sig. (2-tailed) .568 .434 

a. Test distribution is Normal. 

  

4.5.2. Uji Homogenitas 
1. Kelompok eksperimen 

            Uji homogenitas pada kelompok eksperimen dilakukan dengan bantuan statistik 
dengan menggunakan analyze compare means One Way Annova, diketahui bahwa data 
pada kelompok eksperimen homogen. Ini terlihat pada signifikansinya p > 0.05 atau sebesar 
0.226. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 
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Tabel 4.23 
Uji Homogenitas Kelompok Eksperimen 

Anova  
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Kelompok kontrol  
Uji homogenitas pada kelompok kontrol dilakukan dengan bantuan statistik dengan 

menggunakan analyze compare means One Way Annova, diketahui bahwa data pada 

kelompok eksperimen homogen. Ini terlihat pada signifikansinya p > 0.05 atau sebesar 
0.325. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 

Tabel 4.24 
Uji Homogenitas Kelompok Kontrol 

 
 
 
 
 

4.5.3. Uji Perbedaan  
Setelah melakukan pengujian normalitas dan homogenitas,  jika data yang diperoleh 

terdistribusi normal dan homogen, maka langkah terakhir adalah melakukan pengujian 
hipotesis yaitu dengan melakukan uji perbedaan pada hasil belajar. Pengujian 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

kontrol Between Groups 6903.168 13 531.013 1.216 .325 

Within Groups 10921.190 25 436.848   

Total 17824.359 38    

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

eksperimen Between Groups 7616.026 13 585.848 1.403 .226 

Within Groups 10441.667 25 417.667   

Total 18057.692 38    
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menggunakan uji statistik parametik, yaitu menggunakan uji-t atau one sample t- test 

independent, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.  
 

 
 
 

Tabel 4.25 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Independent Samples Test 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

eksperimen 1 20 56.2500 20.82982 4.65769

2 27 82.5926 13.25565 2.55105

kontrol 1 20 60.0000 20.71104 4.63113

2 19 60.2632 23.18247 5.31842

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

eksperimen Equal variances 

assumed 5.092 .029 -5.292 45 .000 

-

26.3425

9 

4.97804 

-

36.368

89 

-

16.3163

0 

Equal variances 

not assumed 

  
-4.960 30.128 .000 

-

26.3425

9 

5.31055 

-

37.186

25 

-

15.4989

3 

Control Equal variances 

assumed .333 .568 -.037 37 .970 -.26316 7.03134 

-

14.510

02 

13.9837

0 

Equal variances 

not assumed 

  
-.037 36.024 .970 -.26316 7.05216 

-

14.565

27 

14.0389

6 
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Dari tabel di atas menunjukan bahwa t-hitung untuk pretest pada kelompok 
eksperimen senilai 5.292 dengan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0.005 yaitu 
0.000.Sedangkan posttest pada kelompok eksperimen memperlihatkan bahwa t-hitung senilai 
4.960 dengan tingkat signifikansi < 0.05 yaitu 0.000.Hasil pretest pada kelompok kontrol, 
diperlihatkan bahwa t-hitung senilai 0.037 dengan signifikansi sebesar 0.037 atau 
>0.005.Sedangkan hasil posttest pada kelompok kontrol memperlihatkan bahwa t-

hitungsenilai 0.037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.970 atau > 0.05.Dengan hasil ini 

memperlihatkan bahwa hipotesis nol yang mengatakan tidak ada perbedaan hasil belajar 
ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar 
diterima. 
4.5.5. Uji Hipotesis 
           Berdasarkan uji kesamaan varian (homogenitas) diketahui kedua varian sama, 

dengan ini penggunaan uji t menggunakan Equal Variance Assumed. Pengujian 
menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0.05. Kriteria berdasarkan signifikansi 
adalah jika signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan  jikasignifikansi < 0.05 maka Ho ditolak 
dan Ha diterima.Hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 
cerita bergambar dengan penerapan metode pembelajaran ceramah 
terhadap hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01Kecamatan 
Sidomukti  Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Ha : Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 
cerita bergambar dengan penerapan metode pembelajaran ceramah 
terhadap hasil belajar  siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01 
Kecamatan Sidomukti  Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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 Oleh karena signifikansi lebih kecil dari  0.05 (0.00 < 0.05), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Pada Tabel 4.14. Group Statistik terlihat rata-rata (mean) hasil belajar posttest 
untuk kelompok eksperimen adalah 82.5926 dan untuk kelompok kontrol adalah 60.2632, 
artinya bahwa rata-rata skor posttest kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata 
skor posttest kelompok kontrol. 

 
4.6. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisa data tentang pengaruh penggunaan metode 
pembelajaran cerita bergambar terhadap hasil belajar siswa  kelas I SD Kecandran 01 

pada tema permainan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 for windows, 
diperoleh t hitung sebesar 5.292 pada kelompok eksperimen dengan tingkat signifikansi 
0.000 dan pada t hitung pada kelompok kontrol yaitu 037 dengan tingkat signifikansi 0.000. 
Dari hasil pengujian ini tampak bahwa hipotesis H1 yang menyatakan ada perbedaan 
pengaruh yang signifikan antara penerapan metode cerita bergambar dengan penerapan 
metode pembelajaran ceramah terhadap hasil belajar IPA siswa kelas I SD Negeri 
Kecandran 01 Kecamatan Sidomukti  Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012.diterima. 
Artinya bahwa setelah diberi perlakuan pembelajaran dengan menerapkan metode cerita 
bergambar, ditemukan ada  pengaruh penggunaan metode cerita bergambar dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SDN Kecandran 01 Salatiga. Dengan kata lain, 
dengan diterapkannya metode metode cerita bergambar pada siswa kelas I Kecandran 01 
Salatiga, ditemukan ada perbedaan hasil belajar pada siswa kelas I SDN Kecandran 01 
dengan siswa kelas I SDN Dukuh 03 yang dikenakan pembelajaran dengan metode 
konvensional. 

Hasil penelitian ini dengan demikian mendukung teori yang dibangun oleh 
Evantina (2011), tentang pengaruh cerita bergambar. Diantara 11 pengaruh yang 
diceritakan oleh Evantina, salah satu diantaranya adalah bahwa dengan media cerita 

bergambar kemampuan kognitif siswa akan meningkat. Sebab, melalui cerita bergambar, 
siswa belajar untuk mendengar, merekam dan menyimak isi dari cerita tersebut.Artinya, 
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setelah mendengarkan cerita bergambar, siswa memiliki kesempatan untuk berimajinasi 
dengan cerita tersebut, dan hal itu tentu berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

Meningkatnya hasil belajar siswa kelas I SDN Kecandran 01 Salatiga, pada tema 
permainan, disebabkan karena siswa diajak berimajinasi tentang bentuk, warna, alur cerita 
tentang obyek yang sedang dipelajari.Kekuatan-kekuatan inilah yang dimanfaatkan oleh 
siswa selanjutnya, ketika siswa diberikan ujicoba melalui tes.Akhirnya, dengan kemampuan 
ini, ketika diberikan tes, banyak siswa yang dapat menjawab dengan benar, dan hasilnya 
adalah hasil belajarnya menjadi ikut meningkat. 

 


