
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Tes Awal (Pre-test) 

Setelah peneliti memperoleh data siswa baik itu siswa dalam kelompok kontrol 

maupun kelompok eksperimen, maka langkah selanjutnya adalah memberikan pre-test 

kepada kedua kelompok. Tes yang diberikan adalah tes hasil belajar yang berupa tes 

objektif berbentuk pilihan ganda terkait dengan tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan 

subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting yang dikerjakan oleh 15 orang siswa kelas kontrol 

dan 15 orang siswa kelas eksperimen. Tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, baik dari kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Siswa 

diberikan waktu selama 90 menit atau satu setengah jam untuk mengerjakan soal tes. 

Dalam kegiatan ini, peneliti berperan langsung dalam pembagian soal, lembar jawaban dan 

mengawasi situasi kelas. Hal ini dilakukan peneliti agar siswa lebih leluasa bertanya hal-

hal yang kurang dimengerti yang terdapat pada soal tes. 

Hasil belajarpre-test siswa kelas kontrol akan disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Data l Nilai Pre-test kelompok kontrol  

No. Nama Siswa Nilai pre-



test 

1. Fitri Ramadhan  45 

2. Suci Aprianti 60 

3. Ayu Zakia.W 50 

4. Andriani Silvia.Y. 50 

5. Ayudhia Ripa Icha 55 

6. Chesika Salwa 50 

7. Dimas Prasetyo 45 

8. Fadhila  55 

9. Fhilal Akmal.R. 60 

10. Fitri Ramadhan 50 

11. Irwansyah  55 

12. Marisa Arvina 55 

13. Maikel Dewangga  55 

14. Putri Alifa.A. 60 

15. Theo Lingga. S 60 

 Jumlah  805 

 Untuk hasil pre-testsiswakelompok eksperimen, akan disajikan dalam tabel 4.2 

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Data Nilai Pre-test Kelompok Eksperimen  



No. Nama Siswa Nilai pre-test 

1. Cahaya Maulidhina 50 

2. Erza Lianti 60 

3. Puji Lestari 60 

4. Wulandari 60 

5. Aghisna Nasya.A 70 

6. Bella Wahyu.R. 55 

7. Fernando Widi.P 55 

8. Khayla Dwi Azzah 70 

9. Maisya Kesuma 65 

10. M. Fajar Djulqarnain 65 

11. Redyka Novindra 65 

12. Sabrina Mardatilah 70 

13. Ulil Albab 70 

14. Zahra Septi Arini 55 

15. Khori Ruliansyah 60 

 Jumlah 930 

 

Hasil rangkuman pre-test  kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 4.3. Hasil Tes Awal (pre-test) Kelompok Kontrol dan Kelompok   Eksperimen  

No.  Kelas  Jumlah 

Siswa  

Rata-

rata  

1. Kontrol 15  53,67 

2. Eksperimen 15  61,33 

Total  30  115 

  



Dari hasil perhitungan statistik, maka diperoleh bahwa nilai rata-rata tes awal (pre-

test) kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah 53,67 (lima puluh tigakoma enam 

puluh tujuh) dan 61,33 (enam puluh satu koma tiga puluh tiga). Dari data tersebut, terlihat 

bahwa nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak berbeda terlalu jauh. Selisih 

dari rata-rata kedua kelas adalah 7,66. 

Data hasil tes awal (pre-test) siswa baik itu kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang berkisar lima 

angka dan dimulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi yang diperoleh siswa kelompok 

kontrol.  

Data hasil tes awal (pre-test) siswa kelompok kontrol disajikan dalam tabel 4.4 

berikut ini. 

Tabel 4.4. Nilai Awal (Pre-test) kelompok kontrol. 

No. Nilai Frekuensi 

(siswa) 

Persen (%) 

1. 45 2 13,3 

2. 50 4 26,7 

3. 55 5 33,4 

4. 60 4 26,7 

Jumlah 15          100 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai terendah adalah 45 (empat puluh  lima) dan 

nilai tertinggi adalah 60 (enam puluh). Dari data yang disajikan dalam bentuk tabel 4.2 

tersebut, telihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 45 sebanyak 2 orang, siswa yang 

memperoleh nilai 50 sebanyak 4 orang, siswa yang memperoleh nilai 55 sebanyak 5 orang 

dan siswa yang memperoleh nilai 60 sebanyak 4 orang. 



Data hasil tes awal (pre-test) kelompok eksperimen akan disajikan dalam tabel 4.5 

berikut.  

 

Tabel 4.5. Nilai Awal (Pre-test) kelas eksperimen 

No. Nilai Frekuensi 

(siswa) 

Persen (%) 

1. 50 1 6,7 

2. 55 4 26,6 

3. 60 4 26,6 

4. 65 2 13,3 

5. 70 4 26,6 

Total 15 100 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai terendah adalah 50 (lima puluh) dan nilai 

tertinggi adalah 70 (tujuh puluh). Dari data yang disajikan dalam tabel 4.3 tersebut, telihat 

bahwa siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 1 orang, siswa yang memperoleh nilai 55 

sebanyak 4 orang, siswa yang memperoleh nilai 60 sebanyak 4 orang, siswa yang 

memperoleh nilai 65 sebanyak 2 orang dan siswa yang memperoleh nilai 70 sebanyak 4 

orang.  

Dari penjelasan tersebut, maka terlihat bahwa ada perbedaan pada kedua kelompok. 

Perbedaan tersebut terletak pada nilai tertinggi. Pada kelompok kontrol, nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 60, sedangkan pada kelompok eksperimen, nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa  adalah 70.  

Setelah tes awal (pre-test) telah selesai dilakukan, maka langkah yang dilakukan 

peneliti selanjutnya memberikan perlakuan (treatment) yang berupa metode tanya jawab. 



Pemberian perlakuan dilakukan selama satu minggu dalam kegiatan pembelajaran satu 

subtema yang terdiri dari enam kegiatan pembelajaran.  

 

 

4.1.2 Pelaksanaan Perlakuan (treatment) 

Pelaksanaan perlakuan hanya dilakukan pada kelompok eksperimen. Perlakuan 

dalam penelitian ini adalah berupa penggunaan metode tanya jawab pada kegiatan 

pembelajaran Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting.  

Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan perlakuan tersebut, yang dilakukan 

peneliti adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk materi yang akan 

disampaikan yang kemudian dikonsultasikan kepada guru kelas V SDN 55/1 Sridadi (RPP 

terlampir). Setelah itu menyiapkan hal-hal yang akan digunakan dan menentukan waktu 

pelaksanaan. Peneliti memberikan waktu perlakuan sebanyak 6 kali dalam 6 kegiatan 

pembelajaran.(Terlampir dalam lampiran 12 dan 13) 

Pada kelompok kontrol, kegiatan pembelajaran Tema 2  Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting dilaksanakan menggunakan metode konvensional 

yaitu ceramah dan pemberian tugas.  

4.1.3 Tes Akhir (Post-test) 

Pada tahap ini, tes akhir kembali diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan (treatment). Pelaksanaan tes akhir ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode aksperimen terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SDN 55/1 Sridadi Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 

Peristiwa-peristiwa Penting. 

Data nilai hasil post-test kelompok kontrol akan disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini.  



Tabel 4.6. Data Hasil Post-test Kelompok Kontrol  

No. Nama Siswa Nilai post-test 

1. Fitri Ramadhan  65 

2. Suci Aprianti 80 

3. Ayu Zakia.W 70 

4. Andriani Silvia.Y. 70 

5. Ayudhia Ripa Icha 75 

6. Chesika Salwa 70 

7. Dimas Prasetyo 65 

8. Fadhila  75 

9. Fhilal Akmal.R. 80 

10. Fitri Ramadhan 75 

11. Irwansyah  70 

12. Marisa Arvina 70 

13. Maikel Dewangga  70 

14. Putri Alifa.A. 70 

15. Theo Lingga. S 70 

 Jumlah  1.075 

 Untuk hasil post-test siswakelompok eksperimen, akan disajikan dalam tabel 4.7 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.7. Data Nilai Post-test Kelompok Eksperimen  

No.  Nama Siswa  Nilai post-test  

1. Cahaya Maulidhina 70 

2. Erza Lianti 80 

3. Puji Lestari 80 

4. Wulandari 80 

5. Aghisna Nasya.A 90 

6. Bella Wahyu.R. 75 

7. Fernando Widi.P 75 

8. Khayla Dwi Azzah 90 

9. Maisya Kesuma 85 

10. M. Fajar Djulqarnain  85 

11. Redyka Novindra 85 

12. Sabrina Mardatilah 90 

13. Ulil Albab 90 

14. Zahra Septi Arini 75 

15. Khori Ruliansyah 80 

 Jumlah  1.230 

 

 Secara ringkas, hasil post-test kelompok kontrol dan eksperimen disajikan dalam 

tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Hasil post-test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen  

No.  Kelas  Jumlah Siswa Rata-rata  

1. VA (kelas 

kontrol) 

15 71,67 

2. VB (kelas 15  81,33 



eksperimen) 

Total  30 153  

  

Dari tabel diatas, diketahui nilai rata-rata kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol adalah 71,67 (tujuh puluh satu koma enam puluh tujuh) dan 81,33 (delapan puluh 

satu koma tiga puluh tiga).  

 Berdasarkan tabel diatas, terlihat perbedaan rata-rata nilai yang dicapai oleh 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil tes pada kelompok eksperimen 

mengalami peningkatan sebesar 20, yakni dari tes awal 61,33 mengalami peningkatan 

menjadi  81,33. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami peningkatan  juga, yakni 

dari tes awal 53,67 menjadi 71,67 hanya mengalami peningkatan sebesar 18. Peningkatan 

hasil tes kelompok kontrol tidak sebesar pada kelompok eksperimen. Distribusi frekuensi 

dari hasil post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.9. Nilai Akhir (Post-test) Kelompok Eksperimen. 

No. Nilai Frekuensi 

(siswa) 

Persen 

(%) 

1. 70 1 6,7 

2. 75 4 26,7 

3. 80 4 26,7 

4. 85 2 13,4 

5. 90 4 26,7 

Jumlah 15        100  

  

Dari tabel diatas, diketahui nilai post-test kelompok eksperimen untuk nilai terendah 

adalah 70 (tujuh puluh), nilai tertinggi 90 (sembilan puluh). Dari data tes akhir (post-test) 



kelompok eksperimen pada tabel 4.5 tersebut, terlihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

70 sebanyak 1 orang, siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 4 orang, siswa yang 

memperoleh nilai 80 sebanyak 4 orang, siswa yang memperoleh nilai 85 sebanyak 2 orang, 

siswa yang memperoleh nilai 90 sebanyak 4 orang.  

Tabel 4.10. Nilai Akhir (Post-test) Kelompok Kontrol. 

No. Nilai 
Frekuensi 

(siswa) 
Persen (%) 

1. 65 2 13,4 

2. 70 8 53,3 

3. 75 3 20 

4. 80 2 13,4 

Total 15 100 

 

Dari tabel diatas, diketahui nilai post-test  kelompok kontrol terendah adalah 65 (enam 

puluh lima), nilai tertinggi 80 (delapan puluh). 

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.6 tersebut terlihat bahwa siswa yang 

memperoleh nilai 65 sebanyak 2 orang, siswa yang memperoleh 70 sebanyak 8 orang, 

siswa yang memperoleh nilai 75 sebanyak 3 orang, dan siswa yang memperoleh nilai 80 

sebanyak 2 orang.  

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

program komputer SPSS dengan rumus Chi-Square. Kriteria yang digunakan yaitu 

diperoleh data yang berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > dari 0,05. 



Dalam melakukan perhitungan, peneliti menggunakan aplikasi SPSS dengan 

memasukkan data secara langsung pada lembar kerja yang memiliki tampilan sebagaimana 

tampilan pada aplikasi Microsoft Excel yang terdapat pada laptop. Untuk menentukan uji 

normalitas, maka rumus yang digunakan adalah rumus Chi-Square.  

Untuk mencari hasil uji normalitas pada aplikasi SPSS, maka langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Buka aplikasi SPSS dengan tampilan lembar kerja seperti pada aplikasi Microsoft 

Excel.  

2) Masukkan data (baik secara manual maupun input dari yang telah ada). 

3) Pilih menu Analyzelalu pilih submenu Nonparametric Test kemudian klik Chi 

Square. 

4) Masukkan data VAR 00001 yang merupakan data hasil belajar kelompok kontrol. 

5) Pilih Option lalu ceklis pada kotak Descriptive kemudian pilih Exlude cases test by 

test lalu klik continue kemudian klik OK. 

6) Hasil perhitungan akan keluar berupa tabel yang berisi angka-angka dengan 

keterangan tertentu, dimana terdapat tiga tabel informasi. Tabel pertama berjudul 

Descriptive Statistic, tabel kedua Chi Square Frequences VAR 00001 dan tabel 

ketigaTest Statistics. 

7) Tabel ketiga memberikan informasi berupa nilai Chi-Square, df dan Asymp.Sig. 

8) Lakukan hal yang sama pada data hasil belajar kelas eksperimen. 

Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini. 

 

 

 

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 



Variabel Chi-Square 
Nilai 

Signifikansi 
Keterangan 

Kontrol 

Pre-test 1,267 0,737 Normal  

Post-test 6,600 0,086 Normal 

Eksperimen 

Pre-test 2,667 0,615 Normal 

Post-test 2,667 0,615 Normal  

(Hasil uji aplikasi SPSS terlampir pada lampiran 5,6,7 dan 8)  

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa pre-test kelompok eksperimen 

mempunyai taraf signifikansi sebesar 0,615 atau lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk sebaran post-test kelompok eksperimen 

mempunyai nilai signifikansi 0,615 atau lebih dari 0,05, maka datan post-test dapat 

dikatakan berdistribusi normal. Untuk data pre-test kelompok kontrol mempunyai nilai 

signifikansi sebesar  0,737 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut 

berdistribusi normal.Untuk sebaran post-test kelompok kontrol mempunyai nilai 

signifikansi 0,086 atau lebih dari 0,05. Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan data 

yang diperoleh berdistribusi normal.  

Uji homogenitas berfungsi untuk menguji kesamaan antar kelompok. Dalam 

penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS, dengan 

rumus Levene. Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan homogen jika nilai F hitung 

lebih kecil F tabel (4,02) dan nilai taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan uji homogenitas pada 

aplikasi SPSS : 

1) Buka aplikasi SPSS dengan tampilan lembar kerja seperti pada aplikasi Microsoft Excel.  

2) Masukkan data (baik secara manual maupun input dari yang telah ada). 

3) Pilih menu Analyze lalu pilih submenu Compare Means kemudian klik One Way 

ANOVA. 



4) Masukkan data VAR 00001 yang merupakan data hasil belajar kelompok kontrol pada 

kolom Dependent List dan kelompok Eksperimen pada kolom  Factor. 

5) Pilih Option lalu ceklis pada kotak Descriptive Homogenity of variance test kemudian 

pilih Exlude cases test by test lalu klik continue kemudian klik OK. 

6) Hasil perhitungan akan keluar berupa tabel yang berisi angka-angka dengan keterangan 

tertentu, dimana terdapat dua tabel informasi. Tabel pertama berjudul Descriptive 

Statistic, tabel keduaANOVA. 

Untuk lebih jelasnya, berikut tampilan hasil uji homogenitas data nilai pre-test kelompok 

kontrol. 

Berikut ini hasil uji homogenitas (Tabel 4.12). 

Tabel 4.12. Hasil Uji Homogenitas Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen  

Variabel Levene Statistic Sig. Keterangan 

Pre-test kelompok 

eksperimen-kontrol 
0,563 0,650 Homogen  

Post-test kelompok 

eksperimen-kontrol 
1,048 0,414 Homogen  

Hasil uji homogenitas dalam aplikasi SPSS terlampir (pada lampiran 8 dan 9) 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dikatakan bahwa untuk uji homogenitas pada pre-test 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,650, 

nilai signifikansi post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 0,414. Dari 

penejlasan tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varian yang homogen atau data berasal 

dari populasi dengan varian yang sama. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis uji-

t dengan analisis menggunakan program statistik SPSS. Pengujian hipotesis ini dilakukan 



untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode tanya jawab terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SDN 55/1 Sridadi. Berikut rangkuman dari masing-masing uji-t. 

Uji t pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan 

antara nilai pre-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis statistik yang 

diuji dalam penelitian ini adalah : 

Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan hasil pre-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

Ha : ada perbedaan yang signifikan hasil pre-test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan uji-t pada aplikasi SPSS 

: 

1) Buka aplikasi SPSS dengan tampilan lembar kerja seperti pada aplikasi Microsoft Excel.  

2) Masukkan data (baik secara manual maupun input dari yang telah ada). 

3) Pilih menu Analyze lalu pilih submenu Compare Means kemudian klik Paired Sample 

T-test. 

4) Masukkan data VAR 00001 yang merupakan data hasil belajar kelompok kontrol pada 

kotak Variable 1 dan kelompok Eksperimen pada kotak  Variable 2. 

5) Pilih Option dengan interval 95% lalu klik continue kemudian klik OK. 

6) Hasil perhitungan akan keluar berupa tabel yang berisi angka-angka dengan keterangan 

tertentu, dimana terdapat tiga tabel informasi. Tabel pertama berjudul Descriptive 

Statistic, tabel keduakedua paired Sample Correlations,  dan tabel ketiga Paired Sample 

Test 

7) Tabel ketiga memberikan informasi berupa nilai t danSig. 



Kesimpulannya, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, atau nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima, yang artinya ada perbedaan yang signifikansi hasil 

pre-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih 

kecil dari t tabel, atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikansi hasil pre-test kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berikut hasil uji hipotesis (Tabel 4.13) 

Tabel 4.13. Hasil Uji-t  Pre-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

Variabel Mean T hitung Sig. Keterangan 

Kelompok Eksperimen 53,67 

6,500 0,011 Ada perbedaan  

Kelompok Kontrol 61,33 

Hasil uji-t pre-test dalam aplikasi SPSS terlampir (pada lampiran 10) 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis untuk uji-t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 

2,357 dan nilai signifikansi  0,011. Nilai signifikansi menyatakan lebih kecil dari 0,05, 

maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang artinya ada perbedaan 

yang signifikan hasil pre-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kelompok eksperimen yang 

menggunakan metode tanya jawab dan kelompok kontrol yang menggunakan metode 

konvensional.   

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil 

post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis statistik yang diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan hasil post-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 



Ha : ada perbedaan yang signifikan hasil post-test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, atau nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05, maka Ha diterima, yang artinya ada perbedaan yang signifikansi hasil post-test 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil dari 

t tabel, atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

artinya tidak ada perbedaan yang signifikansi hasil post-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

Berikut ini hasil uji hipotesis post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(Tabel 4.14) 

Tabel 4.14. Uji t post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Variabel  Mean  T hitung  Sig. Keterangan  

Kelompok Eksperimen  81,33 6,439 0,049 Ada perbedaan  

Kelompok Kontrol  71,67 

Hasil uji-t  dalam aplikasi SPSS terlampir (pada lampiran 11) 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 6,439 

dan nilai signifikansi 0,049. Nilai signifikansi menyatakan lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kelas eksperimen yang 

menggunakan metode tanya jawab dan kelas kontrol yang menggunakan metode 

konvensional.  

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis untuk uji-t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 

6,439 dan nilai signifikansi 0,049. Nilai signifikansi menyatakan lebih kecil dari 0,05, 

maka dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada perbedaan 

yang signifikan hasil post-test kelompok eksperimen yang pembelajarannya menggunakan 



metode tanya jawab dengan kelompok kontrol yang pembelajarannya menggunakan 

metode konvensional yaitu ceramah dan penugasan.  

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil belajar Tema 2 Peristiwa 

dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting pada kelompok eksperimen 

dengan metode tanya jawab diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,33 dengan nilai tertinggi 90 

dan nilai terendah 70, sedangkan kelompok kontrol dengan menggunakan metode 

konvensional memiliki nilai rata-rata sebesar 71,67 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai 

terendah 65.  

Dilihat dari nilai rata-rata nilai pre-test dan post-test untuk hasil belajar kognitif Tema 

2 Peristiwa dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting pada kedua kelompok 

di atas, maka dapat diketahui bahwa peningkatan nilai rata-rata hasil belajar pada 

kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi dengan kelompok 

kontrol.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, hasil post-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh t hitung sebesar 6,439 dan nilai signifikansi sebesar 0,049. 

Nilai signifikansi menyatakan lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil post-testkelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan analisis data dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada Tema 2 Peristiwa 

dalam Kehidupan Subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting dipengaruhi oleh penggunaan 

metode tanya jawab pada kegiatan pembelajaran.  

 

 


