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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa bagian yaitu  

1. Penyajian data hasil penelitian 

2. Pengolahan dan analisis data hasil penelitian  

1. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian sesuai dengan prosedur dan teknik yang 

telah ditentukan sebelumnya, maka disajikan data hasil penelitian sebagai 

berikut. 

a. Data penelitian pada kelompok eksperimen 

Data pada kelompok eksperimen ini merupakan data hasil  belajar IPA 

yang sebelumnya dilakukan pengajaran dengan metode pemberian tugas. Data 

yang dimaksud seperti terlihat pada tabel 1 berikut . 

Tabel 1 

Skor Hasil Belajar IPA Kelompok Eksperimen 

NO. NIS SKOR 

1 1602 25 

2 1603 28 

3 1604 18 

4 1605 24 
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5 1606 31 

6 1607 22 

7 1608 17 

8 1609 26 

9 1610 25 

10 1611 20 

11 1612 19 

12 1613 25 

13 1614 23 

14 1615 22 

15 1616 16 

16 1617 25 

17 1618 23 

18 1619 24 

19 1620 28 

20 1621 30 

21 1622 26 

22 1623 20 

23 1624 18 

24 1625 26 

25 1626 31 

26 1627 24 

27 1628 30 

28 1629 21 

29 1630 31 

30 1631 17 

31 1632 18 
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32 1633 21 

33 1634 22 

34 1635 16 

35 1636 24 

36 1637 25 

37 1638 28 

38 1639 23 

39 1640 28 

40 1641 25 
 

Dari tabel 1 di atas diketahui: 

Jumlah skor =  945  

Rata-rata skor =  23,63 

Kuadrat skor =  23045 

Varians =  9,68 

Standar deviasi  =  3,11  

b. Data penelitian pada kelompok kontrol 

Data pada kelompok kontrol ini merupakan data hasil belajar IPA 

yang sebelumnya dilakukan pengajaran tanpa pemberian tugas. Data yang 

dimaksud seperti terlihat pada tabel 2 berikut : 
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Tabel 2 

Skor Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

NO. NIS SKOR 

1 1773 21 
2 1774 19 
3 1775 24 
4 1776 24 
5 1777 20 
6 1778 29 
7 1779 20 
8 1780 18 
9 1781 23 
10 1782 26 
11 1783 17 
12 1784 25 
13 1785 24 
14 1786 16 
15 1787 24 
16 1788 28 
17 1789 24 
18 1790 22 
19 1791 24 
20 1792 17 
21 1793 18 
22 1794 21 
23 1795 18 
24 1796 15 
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25 1797 20 
26 1798 23 
27 1799 24 
28 1800 28 
29 1801 29 
30 1802 22 
31 1803 18 
32 1804 20 
33 1805 17 
34 1806 22 
35 1807 16 
36 1808 23 
37 1809 25 
38 1810 19 
39 1811 21 
40 1812 15 

Dati tabel di atas diketahui 

Jumlah skor =  858 

Rata-rata skor =  21,45 

Kuadrat skor =  19417 

Varians = 5,46 

Standar deviasi  =  2,33 

2. Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian 

Dalam pengolahan data hasil penelitian dilakukan pengolahan dan 

analisis statistik deskriptif, serta analisis statistik infrensial. Hasil analisis yang 

dimaksud adalah. 
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a. Analisis Statistik deskriptif 

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2, maka dapat diperoleh 

gambaran tentang karakteristik distribusi skor pada kedua kelompok responden 

terhadap prestasi belajar IPA. Gambaran kedua skor responden seperti terlihat 

pada tabel 3. 

Tabel  3 

Distribusi Skor Tes Hasil Belajar IPA Siswa                                            
Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar 

 Eksperimen Kontrol 

Skor terendah 16 15 

Skor tertinggi  31 29 

Skor rata-rata 23,63 21,45 

Standar deviasi 3,11 2,33 

Varians 9,68 5,46 

a)  Prestasi belajar IPA Siswa  Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I 
Makassar dengan metode pemberian tugas. 

Skor hasil pemberian tes yang menggambarkan prestasi belajar IPA 

Siswa  Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar, seperti yang terlihat 

pada tabel 1. 

Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa, dari 40 siswa yang 

menjadi responden penelitian, skor tertinggi yang dapat diperoleh adalah 31 

skor terendah 16 skor rata-rata 23,63 dan standar deviasi 3,11. 
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Dari keseluruhan skor yang diperoleh responden jika dikelompokkan 

dalam 5 kategori, maka distribusi frekwensi, persentase, dan kategori hasil 

belajar IPA Siswa Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar pada 

pembelajaran dengan metode pemberian tugas dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut : 
 

Tabel  4 

Distribusi Frekwensi, Persentase, dan Kategori Hasil Belajar IPA                  
Siswa  Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar 

Pembelajaran dengan Metode Pemberian Tugas 

Interval skor Tingkat Penguasaan Frek Frek(%) Kategori 

32,4 – 40 81 – 100 % 0 0 Sangat tinggi 

26,4 – 32 66 – 80 % 9 22,5 Tinggi 

22,4 – 26 56 – 65 % 16 40,0 Sedang 

16,4 – 22  41 – 55 % 13  32,5  Rendah 

0 – 16 0 – 40 % 2 5,0 Sangat rendah 

  40 100,0  

Data dari tabel 4 di atas menunjukkan, bahwa dari 40 Siswa Kelas V 

pada SD Inpres Buttatianang I Makassar, yang mengikuti pembelajaran dengan 

metode pemberian tugas, tidak ada siswa (0%) yang memiliki hasil belajar 

yang dikategorikan sangat tinggi, 9 orang 22,5 % yang dikategorikan tinggi 16 

orang 40 % yang dikategorikan sedang, 16 orang 32,5 % yang dikategorikan 

rendah dan 2 orang 5 % yang dikategorikan sangat rendah. 
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Lebih jelas kategori hasil belajar siswa kelas V pada SD Inpres 

Buttatianang I Makassar yang mengikuti pembelajaran dengan metode 

pemberian tugas ditunjukkan dalam bentuk histogram pada gambar di bawah 

ini : 

 
Gambar 1. Histogram kategori hasil belajar siswa Kelas V pada SD Inpres 

Buttatianang I Makassar yang mengikuti pembelajaran dengan 
metode pemberian tugas. 

 
b) Prestasi belajar siswa kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar 

yang mengikuti pembelajaran tanpa pemberian tugas. 

Skor hasil pemberian tes yang menggambarkan hasil belajar Siswa 

Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar yang mengikuti 

pembelajaran pemberian tugas, dapat dilihat pada Tabel 2. 

Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa, dari 40 siswa yang 

menjadi responden penelitian, skor tertinggi yang dapat diperoleh adalah 29, 

skor terendah adalah 15 skor rata-rata 21,45 dan standar deviasi 2,33 
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Dari keseluruhan skor yang diperoleh jika dikelompokkan ke dalam 5 

kategori, maka distribusi frekwensi, persentase dan kategori hasil belajar siswa  

Kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar yang mengikuti 

pembelajaran tanpa pemberian tugas dapat ditunjukkan pada tabel : 

Tabel  5 

Distribusi frekwensi, persentase dan Kategori hasil belajar Siswa  Kelas V 
pada SD Inpres Buttatianang I Makassar yang mengikuti pembelajaran 

tanpa pemberian tugas. 

Interval skor Tingkat Penguasaan Frek Frek (%) Kategori 

32,4 – 40 81 – 100 % 0 0 Sangat Tinggi 

26,4 – 32 66 – 80 % 4 10 Tinggi 

22,4-26 56 – 65 % 13 32,5 Sedang 

16,4- 22 41 – 55 % 19 47,5 Rendah 

0 – 16  0 – 40 % 4 10 Sangat Rendah 

  40 100,00  

Data dari tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa dari 40 siswa kelas V 

pada SD Inpres Buttatianang I Makassar yang mengikuti pembelajaran tanpa 

pemberian tugas, tidak ada siswa (0%) yang memiliki hasil belajar yang 

dikategorikan sangat tinggi; 4 orang 10% yang dikategorikan tinggi, 13 orang 

32,5% yang dikategorikan sedang, 19 orang 47,5% yang dikategorikan rendah 

dan 6 orang 10% yang dikategorikan sangat rendah. 
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Lebih jelas kategori hasil belajar siswa kelas V pada SD Inpres 

Buttatianang I Makassar yang mengikuti pembelajaran tanpa pemberian tugas 

ditunjukkan dalam bentuk histogram pada gambar di bawah ini :  
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b. Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis penelitian. Hipotesis yang di uji dengan menggunakan uji-t adalah bahwa 

prestasi belajar IPA pada siswa yang diberikan tugas berbeda dengan hasil belajar 

siswa yang tidak diberikan tugas. 

Untuk pengujian statistik, hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut : 

H0   :   µ 1   =   µ 2 

H1   :   µ 1   ≠   µ 2  

Gambar 2.  Histogram kategori hasil siswa kelas V pada SD Inpres Buttatianang I 
Makassar yang mengikuti, pembelajaran tanpa pemberian tugas. 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji – t, dengan rumus 

sebagai berikut : 
 
            X1 –  X2 
 t =    
        1         1  

      √ S            +      
        n1           n2     

Dimana :  

   (n1  -  1) S1 2  +  (n2  -  1) S1 2   
 S2   =    
     n1  +  n2  -  2 

Berdasarkan data, diperoleh nilai-nilai sebagai berikut: 

 X1  =  23,63   X2  =  21,45 

 S1  =  9,68   S2  =  5,46    

 n1  =  40   n2  =  40 

Dengan demikian, nilai S adalah  
   

(40 – 1) (9,68) + (40-1) (5,46) 
 S2  =   
        78  
 
           464,64  +  256,62 
 =   
                     78 
 
     721,26 

S2 =  
        78 
 
 S2 =   7,592 
 
 S =  √ 7,592 
 
  =   2,75  

Maka nilai t hitung adalah : 
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 23,77  -  21,27 
 t hirtung    =   

       1          1 
       2,75             + 

   √  40        40         
               2,5 
 =   
        2,75 √ 0,0412     
 
          2,5 

 =  
  2,75  X  0,203  
 
         2,5 

 =        =   4,46  
   0,506  

Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah : 

H0   :    µ 1   =  µ 2 

H1   :    µ 1   ≠  µ 2 

Kriteria pengujian : 

 Terima H0 jika  - ttab  <  thit  <  ttab  dengan taraf signifikan (∝)  =  0,05  dan 

dk  =  n1  +  n2 - 2 

 =  40  +  40  - 2 

 =  78 

Jadi ttabel  =  1 ( 1  -  0,05) (78) 

    =  1,67  

Karena thit tidak terletak antara  -1,67 dan 1,67, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V pada 
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SD Inpres Buttatianang I Makassar antara yang diberikan tugas dan tanpa 

pemberian tugas. 

Setelah dilakukan perhitungan seperti terlihat diatas dengan 

menggunakan uji-t, diperoleh harga thit = 4,46 sedangkan harga ttabel pada taraf 

nyata = 0,05 dan dk = 78 diperoleh 1 (0,95) (78) = 1,67. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa harga thit tidak 

terletak antara –1,67 dan 1,67, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya bahwa 

hipotesis pada penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar 

yang mengikuti pembelajaran dengan metode pemberian tugas dan tanpa 

pemberian tugas. Dengan melihat skor rata-rata prestasi belajar kedua 

kelompok perlakuan, ternyata rata-rata hasil belajar siswa yang diberikan tugas 

lebih baik dibandingkan dengan rata-rata prestasi belajar siswa yang tidak 

diberikan tugas. Dan perbedaan itu dapat disebabkan karena adanya pengaruh 

pemberian tugas terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V pada SD Inpres 

Buttatianang I Makassar. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan diatas, 

maka secara deskriptif hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas V pada SD Inpres Buttatianang I Makassar pada pembelajaran 
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dengan metode pemberian tugas-tugas secara umum termasuk dalam kategori 

sedang. Hasil penelitian ini didukung oleh besarnya skor rata-rata yang 

diperoleh siswa (23,77) yang berada pada interval nilai 22 – 26 dengan tingkat 

penguasaan 56,175 %. 

Secara deskriptif hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa, hasil 

belajar siswa kelas V SD Inpres Buttatianang I Makassar pada pembelajaran 

tanpa pemberian tugas secara umum termasuk dalam kategori rendah. Hasil 

penelitian ini didukung oleh besarnya skor rata-rata yang diperoleh siswa 

(21,27) yang berada pada interval nilai 16,4 – 22 dengan tingkat penguasaan 

51,325 %. Di samping itu, juga ditunjang dengan data tingginya frekuensi atau 

persentase siswa yang memiliki hasil belajar yang dikategorikan rendah (45,83 

%) dibandingkan persentase siswa yang memiliki prestasi hasil belajar pada 

kategori lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut, terlihat bahwa 

berdasarkan kategori dan skor rata-rata, terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

kelas V SD Inpres Buttatianang I Makassar pada pembelajaran antara yang 

menggunakan metode pemberian tugas dengan tanpa pemberian tugas, dimana 

rata-rata skor hasil belajar siswa kelas V pada SD Inpres Buttatianang I 

Makassar = 23,77, sedangkan rata-rata skor hasil belajar siswa kelas V pada 

SD Inpres Buttatianang I Makassar tanpa metode pemberian tugas = 21,27. 

Jadi rata-rata skor hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
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metode pemberian tugas lebih tinggi daripada rata-rata skor prestasi belajar 

siswa tanpa metode pemberian tugas, dengan selisih skor sebesar 2,5. 

Untuk memperkuat hasil analisis deskriptif tersebut, maka dilakukan 

analisis lebih lanjut dengan menggunakan uji-t terlihat bahwa, ada perbedaan 

hasil belajar siswa kelas V SD Inpres Buttatianang I Makassar pada 

pembelajaran antara metode pemberian tugas dengan metode tanpa pemberian 

tugas. Dengan demikian, temuan dalam penelitian mengungkapkan bahwa 

pengajaran dengan metode pemberian tugas memberikan pengaruh yang lebih 

baik terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa, dibandingkan dengan 

pengajaran metode pengajaran konvensional tanpa disertai pemberian tugas. 

Lebih baiknya hasil belajar yang diperoleh siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan metode pemberian tugas disebabkan karena dengan 

pemberian tugas, siswa mempunyai motivasi untuk mempelajari kembali 

pelajaran yang telah diperoleh di kelas, dengan demikian kesempatan siswa 

untuk mengolah kembali materi pelajaran lebih banyak (Subiyanto, 1990). 

Selain itu dengan pemberian tugas dapat lebih mengaktifkan siswa 

mempelajari sendiri suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan 

soal-soal sendiri, mencoba sendiri. Dengan tugas juga dapat menyadarkan 

siswa untuk selalu memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan hal-

hal yang menunjang belajarnya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang 

berguna dan konstruktif (Ahmadi & Prasetya, 1997). 
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Sedangkan rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa yang 

mengikuti pembelajaran tanpa metode pemberian tugas, disebabkan karena 

siswa tidak mempunyai motivasi untuk mengulang kembali materi pelajaran di 

luar jam pelajaran. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan (Slameto, 1997), 

bahwa semakin sering mengulang materi pelajaran atau melakukan latihan 

menjawab soal-soal dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Jadi dalam mengajar seorang guru perlu mempergunakan metode 

pemberian tugas sebagai salah satu metode yang dapat divariasikan dengan 

metode lain. 

Perbedaan hasil belajar siswa yang diberikan tugas dengan siswa yang 

tidak diberikan tugas tergolong rendah, yaitu 2,5 skor. Artinya, siswa yang 

diberikan tugas mampu menjawab 2 nomor dengan benar dibandingkan dengan 

siswa pada kelas yang tidak diberikan tugas. Rendahnya perbedaan prestasi 

belajar pada penelitian ini disebabkan karena kurangnya fasilitas yang dimiliki 

siswa dalam penyelesaian tugas misalnya buku-buku, sehingga siswa 

kebanyakan hanya mengandalkan catatan dari ceramah guru di kelas. Selain 

itu, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam pemberian tugas 

antara lain adanya kemungkinan pekerjaan siswa dikerjakan oleh orang lain 

atau menyontek pekerjaan temannya. 
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