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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem  Based  Learning  (PBL) 

terhadap hasil belajar tematik siswa SDN bunulrejo 4 Malang. Hasil penelitian akan 

menjelaskan mengenai  implementasi pelaksanaan penelitian dan analisis data yang 

dilakukan sekaligus pembahasannya. 

A. Implementasi Penelitian 

Dalam penelitian Selasa, 05 Maret 2019 dan kelas eksperimen pada hari Rabu, 

06 Maret 2019 digunakan dua kelas sebagai kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Pemilihan kelompok dilakukan dengan cara undian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan guru kelas V. Hasil pengudian menunjukkan bahwa kelas V A 

berperan sebagai kelompok eksperimen dan kelas V B sebagai kelompok kontrol. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Teknik ini  

merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan kelas yang 

sudah ada dengan pertimbangan guru kelas V bahwa kemampuan awal pada kedua 

kelas sama.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pre-test dan post- 

test. Pre-test dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh 

siswa sedangkan post-test digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

mendapatkan perlakuan (treatment).  

Sebelum mengerjakan soal siswa mendapat pengarahan atau penjelasan dari 

guru (peneliti) mengenai aturan pengerjaan, langkah-langkah pengerjaan soal 

maupun maksud dari butir soal tersebut. Guru yang sama bertugas untuk 

mendampingi siswa selama pelaksanaan pre-test – post-test. 

Data yang diperoleh peneliti adalah data kuantitatif berupa data hasil belajar 

siswa. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan program komputer IBM 

SPSS Statistic 23 for windows dengan tingkat kepercayaan 95% dengan melibatkan 

beberapa uji. Implementasi penelitian mencakup pembahasan mengenai populasi 

dan sampel serta implementasi kegiatan pembelajaran. 
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1. Deskripsi Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 

Bunulrejo 4 Malang berjumlah 54 siswa. Populasi ini terdiri dari dua kelas, yaitu 

kelas V A dan V B. Kedua kelas tersebut merupakan sampel penelitian. Kelas V A 

terdapat 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas V B sebagai kelas kontrol 

terdiri dari 22 siswa. 

2. Deskripsi Implementasi Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada bulan Maret 2019 selama 1 kali 

pertemuan untuk setiap kelompoknya, yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Kegiatan pembelajaran di kelompok kontrol dilakukan pada hari 

Selasa, 05 Maret 2019 dan kelas eksperimen pada hari Rabu, 06 Maret 2019. 

Pembelajaran dilaksanakan untuk menyampaikan atau mengulas materi 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelompok dilakukan oleh guru 

yang sama dan bertugas untuk mendampingi siswa. Dalam hal ini peneliti berperan 

sebagai guru. Peneliti juga dibantu oleh teman sejawat untuk menyiapkan alat/bahan 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran. Berikut deskripsi implementasi kegiatan pembelajaran pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

a) Implementasi Kegiatan Pembelajaran di Kelompok Kontrol 

Kegiatan pembelajaran pada kelompok kontrol diikuti oleh seluruh siswa Kelas 

VB, yaitu sebanyak 22 siswa. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara 

konvensional (ceramah) oleh guru (peneliti) dengan model pembelajaran kooperatif 

, yaitu siswa berkelompok dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas 

kemudian mempresentasikan hasilnya didepan kelas . Pembelajaran dikondisikan 

seperti kegiatan belajar sehari-hari yang dialami oleh siswa. Kegiatan pembelajaran 

pada kelompok kontrol ini terdiri dari tiga bagian untuk setiap pertemuannya, yaitu 

kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Pada awal mulai pembelajaran guru masuk 

kelas mengucap salam kemudian kegiatan berdoa sebelum pembelajaran di 

mulai.Guru mengecek kehadiran siswa kemudian guru membuka pelajaran dengan 

meminta siswa untuk membaca text bacaan pada buku siswa tematik kelas V. Pada 

kegiatan inti guru mengapresiasikan beberapa pertanyaan untuk membuat siswa 
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mengingat kembali apa yang sudah di pelajari tentang bab makanan sehat dan sistem 

pencernaan , guru menggunakan kotak pertanyaan yang di sajikan di buku siswa 

untuk menstimulus rasa ingin tau siswa. Selanjutnya guru menunjukan gambar 

makanan sehat dan pencernaan manusia beserta nama dan fungsinya , siswa 

mengamati organ pencernaan manusia dan mengerjakan lembar kerja. Setelah itu 

guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap proses kegiatan yang sudah 

di laksanakan dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Selanjutnya salah satu mempimpin doa penutup pembelajaaran 

kemudian guru memberi salam tanda kegiatan pembelajaran sudah berakhir.  

b) Implementasi Kegiatan Pembelajaran di Kelompok Eksperimen 

Kegiatan pembelajaran pada kelompok ekperimen diikuti oleh seluruh siswa 

Kelas VA, yaitu sebanyak 32 siswa. Pembelajaran diselenggarakan oleh guru 

(peneliti) dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar di kelas menggunakan kelima langkah 

atau tahapan pembelajaran dalam PBL. Meskipun demikian, kegiatan 

pembelajaran pada kelompok eksperimen ini tetap terdiri dari tiga bagian untuk 

setiap pertemuannya, yaitu kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Seperti pada 

kelas kontrol kegiatan awal pembelajaran setelah guru memasuki ruangan kelas 

guru memberi salam , salah satu siswa mempimpin doa kemudian guru mengecek 

kehadiran siswa. Perbedaan terdapat pada kegiatan inti yang terdiri dari tahap-

tahap atau fase. Ada 5 tahap pada kegiatan inti : 

 Tahap 1 Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah  

Siswa diberikan stimulus berupa video dan gambar tentang “makanan dan sistem 

pencernaan manusia”, lalu siswa bersama-sama menyimpulkan “Apakah makanan 

sehat itu ?”, “Bagaimana kah sistim pencernaan manusia ?” 

 Tahap 2  Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar  

Siswa dibagi menjadi 4-5 kelompok  

Siswa diberikan lembar kerja siswa  

Siswa dibantu mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

 Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 



59 

 

 

Siswa disediakan fasilitas oleh guru yang berguna untuk membantu siswa 

memecahkan masalah dengan menyajikan gambar-gambar, artikel, dan  video 

tentang makanan sehat dan bagaimana sistim pencernaan manusia. Lalu siswa 

mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompok diskusinya. 

 Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

  Siswa merumuskan hasil diskusi dalam bentuk laporan pengamata  

 Siswa mempresentasikan hasil laporan pengamatan. 

 Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

 Mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa 

 Mengkoreksi pendapat siswa yang kurang tepat dan menguatkan pendapat yang 

sudah benar yang telah disampaikan oleh siswa. 

Untuk kegiatan penutup guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 

proses kegiatan yang sudah di laksanakan. Kemudian guru bersama peserta didik 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran di tutup dengan doa kemudian salam. 

 

B. HASIL PENELITIAN 

A. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas data adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya persebaran data yang akan dianalisis. Uji normalitas yang digunakan yaitu 

Kolmogrov-Smirnov dengan menggunakan SPSS 20 for windows. Adapun hipotesis 

dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikan Kolmogrof-Smirnov lebih dari α (sig>0,05) maka Ho diterima 

sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. 

Berikut disajikan hasil uji normalitas terhadap hasil belajar. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

 Nilai Siswa 

N 54 

Normal Parametersa,b Mean 86.6667 
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Std. Deviation 10.63990 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .179 

Positive .179 

Negative -.179 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.315 

Asymp. Sig. (2-tailed) .063 

                       Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Hasil uji normalitas dari data nilai hasil penelitian terhadap hasil belajar 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,063 dan memenuhi syarat uji normalitas (p > 

0,05) sehingga data yang digunakan adalah normal. 

B. Uji Asumsi Homogenitas Ragam 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel 

yang diambil mempunyai varian populasi yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

menggunakan Levene’s test dengan α=0,05 dan dibantu program SPSS 20 for 

windows. Jika nilai signifikansi F lebih besar dari α (sig>0,05) maka Ho diterima 

sehingga dapat dinyatakan bahwa dua kelas sampel berada pada populasi yang 

variansinya homogen. 

Berikut disajikan hasil uji homogenitas ragam terhadap hasil belajar. 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Ragam 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

.349 1 52 .557 

                           Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Hasil uji homogenitas ragam terhadap hasil belajar diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,557 dan memenuhi syarat uji homogenitas ragam (p > 0,05) 

sehingga ragam antar kelompok adalah homogen. 

C. Uji Hipotesis 

Uji kesamaan dua kelas sampel dilakukan untuk mengetahui apakah ada dua 

kelas sampel yang digunakan memiliki kemampuan yang setara atau tidak. Dalam 

analisis ini digunakan uji t dua pihak untuk membandingkan kelompok kontrol dan 

eksperimen. Adapun hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : 𝜇1 = 𝜇2: Tidak ada perbedaan kemampuan antara kelas kontrol dan kelas 
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eksperimen. 

Ha : 𝜇1 ≠ 𝜇2: Ada perbedaan kemampuan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Uji kesamaan dua kelas sampel menggunakan t test equal variances 

assumed atau t test equal variances not assumed dengan α=0,05 dan dibantu dengan 

program SPSS 20 for windows. Jika signifikansi F lebih besar dari α (sig>0,05) 

maka kedua kelompok homogen, sehingga t test yang digunakan adalah  equal 

variances assumed karena memiliki variansi yang sama. Jika signifikansi F lebih 

kecil dari α (sig>0,05) maka kedua kelompok tidak homogen, sehingga t test yang 

digunakan adalah equal variances not assumed karena memiliki variansi yang tidak 

sama. 

Berikut disajikan hasil uji hipotesis dengan menggunakan independent t-test 

terhadap hasil belajar. 

Tabel 4. Hasil Independent t-test 

Kelompok M SD t-hitung Sig. Ket. 

Eksperimen 90.31 9.33 3.310 0.002 Signifikan 

Kontrol 81.36 10.37 

           Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Hasil independent t-test terhadap hasil belajar antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,310 dengan signifikansi 

0,002. Hal tersebut menunjukkan ada perbedaan signifikan (p < 0,05) antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol terhadap hasil belajar. 

 

D. Deskripsi Statistik 

Uji hipotesis atau uji-t digunakan untuk menguji pengaruh pembelajaran 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Dalam analisis ini 

digunakan uji-t kedua pihak dengan syarat data terdistribusi normal. Kriterianya 

sebagai berikut, jika signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan memiliki 

signifikan. Sebaliknya jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak 

memiliki signifikan. Sama halnya jika signifikan lebih besar maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

dan terdapat perbedaan. Uji hipotetis dilakukan dengan bantuan program SPSS 20 
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for windows. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : 𝜇1 = 𝜇2: Tidak ada pengaruh pembelajaran dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar tematik 

siswa pada kelas V khususnya pada Tema 6 Subtema 3. 

Ha : 𝜇1>𝜇2 : Ada pengaruh positif pembelajaran dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar tematik 

siswa pada kelas V khususnya pada Tema 6 Subtema 3. 

 

Berikut disajikan hasil uji-t deskripsi statistik hasil belajar pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

Tabel 1. Hasil Deskripsi Kelompok Eksperimen 

Nilai Siswa Pre test Post test 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

60 2 6% 0 0% 

70 2 6% 2 6% 

80 11 34% 7 22% 

90 17 53% 11 34% 

100 0 0% 12 38% 

Total 32 100% 32 100% 

Rata-rata 83.44 90.31 

Std. Deviasi 8.65 9.33 

        

 Kolom tabel frekuensi adalah jumlah anak dari nilai siswa dan kolom tabel 

presentase adalah menentukan berapa persen dari nilai dari jumlah siswa kemudian 

di rata – rata. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk 

menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data 

individu ke mean – atau rata-rata – nilai sampel. 
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 Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

 

Hasil deskripsi pada tabel diagram warna biru adalah hasil data  nilai pre test 

sedangkan untuk diagram warna merah adalah hasil data nilai post test. Kelompok 

eksperimen terhadap hasil belajar pre test diperoleh 2 siswa memperoleh nilai 60, 2 

siswa memperoleh nilai 70, 11 orang memperoleh nilai 80, 17 orang memperoleh 

nilai 90, dan 0 orang memperoleh nilai 100. Rata-rata nilai yang dihasilkan sebesar 

83,44 dengan standar deviasi 8,65. Hasil deskripsi terhadap hasil belajar post test 

diperoleh 0 siswa memperoleh nilai 60, 2 siswa memperoleh nilai 70, 7 orang 

memperoleh nilai 80, 11 orang memperoleh nilai 90, dan 12 orang memperoleh nilai 

100. Rata-rata nilai yang dihasilkan sebesar 90,31 dengan standar deviasi 9,33. Dari 

data nilai pre test dan post test pada kelas experimen terlihat perbedaan nilai yang 

meningkat sebelum dan sesudah di beri perlakuan , sehingga model pembelajaran 

PBL dapat dikatakan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

Tabel 2. Hasil Deskripsi Kelompok Kontrol 

Nilai Siswa Pre test Post test 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

60 1 5% 0 0% 

70 4 18% 7 32% 

80 10 45% 8 36% 
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90 7 32% 4 18% 

100 0 0% 3 14% 

Total 22 100% 22 100% 

Rata-rata 80.45 81.36 

Std. Deviasi 8.44 10.37 

           

Kolom tabel frekuensi adalah jumlah anak dari nilai siswa dan kolom tabel 

presentase adalah menentukan berapa persen dari nilai dari jumlah siswa kemudian 

di rata – rata. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk 

menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data 

individu ke mean – atau rata-rata – nilai sampel. 

 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

 

 

Hasil deskripsi pada tabel diagram warna biru adalah hasil data  nilai pre test 

sedangkan untuk diagram warna merah adalah hasil data nilai post test. Hasil 

deskripsi kelompok kontrol terhadap hasil belajar pre test diperoleh 1 siswa 

memperoleh nilai 60, 4 siswa memperoleh nilai 70, 10 orang memperoleh nilai 80, 

7 orang memperoleh nilai 90, dan 0 orang memperoleh nilai 100. Rata-rata nilai 

yang dihasilkan sebesar 80,45 dengan standar deviasi 8,44. Hasil deskripsi terhadap 

hasil belajar post test diperoleh 0 siswa memperoleh nilai 60, 7 siswa memperoleh 
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nilai 70, 8 orang memperoleh nilai 80, 4 orang memperoleh nilai 90, dan 3 orang 

memperoleh nilai 100. Rata-rata nilai yang dihasilkan sebesar 81,36 dengan standar 

deviasi 10,37. Dari data nilai pre test dan post test pada kelas kontrol terjadi 

perubahan nilai sebelum dan sesudah di beri perlakuan tetapi masih jauh meningkat 

perubahan nilai pada kelas experimen dari pada kelas kontrol , sehingga model 

pembelajaran PBL dapat dikatakan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 


