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ABSTRAK 

 

Kasto. Perbandingan Keefektifan Metode Penemuan Terbimbing Dengan Metode 
Pemberian Tugas Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Ditinjau Dari 
Motivasi Belajar Siswa (Eksperimen di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 
Jatipuro, Karanganyar). Thesis. Program Studi Teknologi Pendidikan, Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2009. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Perbedaan pengaruh yang 
signifikan penggunaan metode penemuan terbimbing dan metode pemberian tugas 
terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten karanganyar tahun pelajaran 2008/2009, 2). 
Perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
tinggi dan rendah terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V 
Sekolah Dasar  Negeri Kecamatan Jatipuro, Kabupaten karanganyar tahun pelajaran 
2008/2009, dan 3). Interaksi pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 
pembelajaran penemuan terbimbing dengan pemberian tugas dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten karanganyar tahun pelajaran 2008/2009. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
rancangan desain faktorial 2 x 2. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD 
Negeri Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2008/2009 
sebanyak 28 Sekolah Dasar Negeri. Teknik sampling menggunakan Cluster Random 
Sampling. Sampel penelitian berjumlah 60 orang siswa, terdiri dari 30 siswa untuk 
kelompok eksperimen dengan metode penemuan terbimbing dan 30 siswa untuk 
kelompok kontrol dengan penerapan metode pemberian tugas. Instrumen untuk 
mengambil data berupa tes prestasi belajar mata pelajaran IPA dan angket untuk 
instrumen Motivasi Belajar. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua 
jalan dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas variansi, 
dengan taraf signifikansi penelitian sebesar 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) terdapat Perbedaan 
pengaruh yang signifikan penggunaan metode penemuan terbimbing dan metode 
pemberian tugas terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (F hitung > F tabel atau 
13,57 > 4,02) sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya, (2) 
Terdapat Perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam tinggi dan rendah terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
(F hitung > F tabel atau 17,17 > 4,02) sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji 
kebenarannya, (3). Terdapat Interaksi pengaruh yang signifikan antara penggunaan 
metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan pembenan tugas dan motivasi 
belajar terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (F hitung > F tabel atau 5,89 > 
4,02) sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya. 
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ABSTRACT 
 
Kasto,S.810108010 “A Comparison between the Effectiveness of Discovery-guided 
Learning Method and the effectiveness of Assignment-based Learning Method 
towards Students’ Achievement in Science Viewed from Students’ Learning 
Motivation (An Experimental Study at State Elementary Schools in Jatipuro 
Subdistricts, Karanganyar)”.  Thesis.   Education Technology Study Program, 
Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta, 2009 
 
 

The objective of this research is to find out (1) whether there is a significant 
effect difference between Discovery-guided Learning Method and the Assignment-
based Learning Method toaward the fifth grade students’ achievement in Science,  
(2) whether there is a significant effect difference in students with high learning 
motivation and students with low learning motivation on their learning achievement 
in Science, and (3) whether there is a significant effect interaction between the two 
learning models and students’ learning motivation on their learning achievement in 
Science. 

This study is an experimental research with 2 x 2 factorial design. The 
population of the study are all graders from 28 state elementary schools in Jatipuro 
Subdistrict, Karanganyar for the academic year 2008/2009. The research sample are 
60 students selected with cluster random sampling technique. Of this figure, 30 
students constitute an experimental group selected for discovery-gudied learning 
method and 30 students belong to a control group chosen for the assignment-based 
learning method. Two instruments were used to gather data for this research. These 
include an achievement test for Science and a questionnaire to collect data about 
students’ learning motivation. The data of this research were analyzed using a two-
path variance analysis with prerequisite test that is normality test and homogenity 
test with research significant level 5%.  

Based on the research findings, it can be concluded that (1)  there is a 
significant effect difference between Discovery-guided Learning Method and the 
Assignment-based Learning Method toawards the fifth grade students’ achievement 
in Science (F count > F table or 13.57 > 4.02) which means that the hypothesis is 
confirmed,  (2) there is a significant effect difference in students with high learning 
motivation and students with low learning motivation on their learning achievement 
in Science (F count > F table or 17.17 > 4.02) which means that the hypothesis is 
accepted,  and (3) whether there is a significant effect interaction between the two 
learning models and students’ learning motivation on their learning achievement in 
Science (F count > F table or 5.89 > 4.02) which means that proposed hypothesis is 
confirmed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) itu terdiri dari tiga unsur 

atau komponen, yaitu pengajar, siswa dan mata pelajaran. Peran pengajar sangat 

penting karena ia berfungsi sebagai komunikator, begitu pula peran siswa yang 

berperan sebagai komunikan. Materi pelajaran yang diberikan oleh pengajar, 

merupakan pesan yang dipelajari oleh siswa dan seterusnya diadopsi sebagai bekal 

siswa yang telah menyelesaikan studinya. 

Dalam menyampaikan materi pelajaran guru harus pandai memilih metode 

mengajar yang tepat untuk membelajarkan siswa. Dimana metode mengajar 

merupakan salah satu unsur yang dalam sistem kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Pendekatan pengajaran meliputi aspek-aspek, yaitu hakekat materi pelajaran, dan 

teori belajar. Rancangan pengajaran meliputi aspek-aspek tujuan pengajaran, model, 

silabus, jenis dan prosedur kegiatan belajar mengajar, jenis dan fungsi materi dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), peran serta siswa dalam KBM, dan peran serta 

guru dalam KBM. Sementara itu, prosedur pengajaran berkenaan teknik-teknik yang 

digunakan dalam pengajaran di dalam kelas. Dengan demikian, implementasi teknik-

teknik pengajaran di dalam kelas harus sejalan dengan rancangan dan pendekatan 

pengajaran yang digunakan. 

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang 

tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar. Tidak ada 

1 
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satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. 

Dalam menggunakan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi 

dan sarana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan 

instruksional adalah pedoman yang harus digunakan dalam pemilihan metode. 

Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskan dengan jelas dan dapat diukur. 

Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang 

dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 

Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka 

menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan suatu 

metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan 

bagi anak didik. Jalan pengajaran pun nampak kaku. Siswa terlihat kurang bergairah 

belajar. Kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar siswa. Kondisi 

seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan siswa. Guru mendapatkan 

kegagalan dalam menyampaikan pesan-pesan keilmuan dan siswa dirugikan. Ini 

berarti metode tidak dapat difungsikan sebagai motivasi dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dikenal ada 

berbagai metode yang dapat digunakan dalam pengajaran yaitu : (a) metode 

demonstrasi, (b) metode diskusi, (c) metode eksperimen, (d) metode tanya jawab, (e) 

metode karyawisata, (f) metode pemberian tugas, (g) metode inquiry, (h) metode 

discovery/penemuan (Depdiknas, 2000: 16).  

Dalam pelaksanaan proses belajar di kelas di sekolah dasar selama ini guru 

sering memberikan tugas kepada siswa. Tugas yang diberikan cenderung pada 
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pemberian pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang diberikan sebatas pemberian soal 

yang harus dikerjakan oleh siswa. Tidak sampai kepada analisa hasil dan analisa 

proses pengerjaan soal oleh siswa. 

Tugas-tugas yang diberikan belum menyentuh aspek pemilihan jenis-jenis 

tugas, kesesuaian tugas dengan kemampuan dan minat siswa, prosedur pemakaian 

metode pemberian tugas yang benar, bahkan tindak lanjutnya hanya sebatas 

melaksanakan proses dan hasil pelaksanaan. 

Selain metode pemberian tugas dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) ada metode penemuan terbimbing. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman 

peneliti selama ini guru jarang menggunakan metode penemuan terbimbing. Padahal 

metode penemuan terbimbing ini sangat cocok dengan karakteristik pemerolehan 

Ilmu Pengetahuan Alam itu sendiri yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. 

Metode ini cenderung memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

konsep yang dipelajarinya dengan sedikit bantuan guru. Guru hanya sebagai 

fasilitator, pendamping, teman belajar siswa. 

Melalui metode penemuan terbimbing siswa ikut larut dalam proses belajar, 

siswa bisa menemukan konsep sendiri, mengalami sendiri proses belajar. Tentu saja 

anak usia Sekolah Dasar tidak diajarkan bagaimana membuat suatu penelitian secara 

lengkap tetapi dapat suatu penelitian secara sederhana yang mulai dengan 

diperkenalkan secara kompetensi dan bertahap. 

Dengan melihat kenyataan tersebut penulis berasumsi bahwa pengajaran IPA, 

itu dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan cara memperoleh pengetahuan alam 

yaitu metode ilmiah. Dengan pengajaran tersebut siswa dapat memperoleh 
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pengetahuan yang rasional dan objektif, memperoleh suatu pengalaman menjadi 

suatu pola pikir yang logis. Berangkat dari latar belakang masalah, maka penelitian 

ini diajukan judul Perbandingan Keefektifan Metode Penemuan Terbimbing dengan 

Metode Pemberian Tugas terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Ditinjau 

dari Motivasi Belajar Siswa. (Eksperimen di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Jatipuro, Karanganyar). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Keefektifan metode dalam kegiatan belajar mengajar tercermin pada pencapaian 

tujuan pengajaran yang telah ditentukan. 

2. Pendidikan IPA di Sekolah Dasar bertujuan untuk mengembangkan minat, 

ketrampilan-ketrampilan proses, sikap dan pandangan manusia terhadap alam 

sekitar. 

3. Ciri khas pendidikan IPA adalah eksperimen atau penemuan. 

4. Metode pembelajaran apakah yang sesuai dengan pembelajaran IPA di SD. 

5. Apakah metode pembelajaran pemberian tugas dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA di SD. 

6. Apakah faktor motivasi belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dan memperhatikan permasalahan yang ada 

maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Masalah metode pembelajaran, dibatasi pada pengaruh metode penemuan 

terbimbing dan metode pembelajaran pemberian tugas pada pembelajaran 

pemberian tugas pada pembelajaran IPA di kelas V SD. 

2. Masalah motivasi belajar siswa, pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. 

3. Hasil belajar IPS, berupa skor atau angka yang diperoleh siswa kelas V melalui 

pengukuran setelah mengikuti pembelajaran IPA. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh metode penemuan terbimbing dan metode 

pemberian tugas terhadap hasil belajar IPA? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar IPA tinggi dan rendah 

terhadap hasil belajar IPA? 

3. Apakah terdapat interaksi pengaruh perbedaan metode pembelajaran penemuan 

terbimbing dengan pemberian tugas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

IPA? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Perbedaan pengaruh metode penemuan terbnimbing dan metode pemberian tugas 

terhadap hasil belajar IPA  

2. Perbedaan pengaruh motivasi belajar IPA tertinggi dan rendah terhadap hasil 

belajar IPA  

3. Interaksi pengaruh perbedaan metode pembelajaran penemuan terbimbing 

dengan pemberian tugas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA  

Pada mata pelajaran IPA siswa kelas V sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Jatipuro, Kabupaten Karangnyar tahun pelajaran 2008/2009. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memebrikan sumbangan pemikiran 

bagi :  

1. Para pendidik untuk menumbuhkan pembelajaran IPA tidak hanya sebagai 

transfer ilmu pengetahuan saja pengajaran IPA sebagai dimensi proses, produk 

dan dimesnsi pengubah pandangan manusia dari mitologi menjadi ilmiah 

2. Para pendidik bahwa metode yang dipakai dalam pengajaran IPA hendaknya 

sesuai dengan cara pemerolehan ilmu pengetahuan itu sendiri  

3. Lembaga sekolah, agar dapat mengembangkan metode penemuan untuk 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA  
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN  

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Metode Penelitian 

a. Pengertian 

Metode pembelejaran penemuan merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang diharapkan bisa meningkatkan cara belajar siswa aktif yang ditandai adanya 

keaktifan siswa dalam memperoleh ketrampilan intelektual, sikap dan ketrampilan 

psikomotorik yang berorientasi pada proses menemukan sendiri. Hal ini selaras 

dengan yang dikemukakan Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002 : 22) 

yakni dalam sistem belajar mengajar ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak 

dalam bentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan 

menemukannya sendiri. 

Menurut Gilstrap dalam Moedjiono dan Moh. Dimyati (1991 : 86) mengatakan 

metode penemuan (discovery method) didefinisikan sebagai suatu prosedur yang 

menekankan belajar secara indiVdual, manipulasi objek atau 

pengaturan/pengkondisian objek, dan eksperimentasi lain oleh siswa sebelum 

generalisasi atau penarikan kesimpulan dibuat. Metode ini membutuhkan penundaan 

penjelasan tentang temuan-temuan penting sampai siswa menyadari sebuah konsep. 

Menurut Suryasubrata (1997 : 193) metode penemuan (discovery) sebagai 

suatu proseur pembelajaran yang lebih menekankan kepada belajar yang dilakukan 
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secara individual, memanipulasi objek dan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh 

siswa sebelum pada generalisasi.  

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas maka dapat ditegaskan bahwa 

metode penemuan adalah merupakan prosedur pembelajaran yang mementingkan 

pembelajaran individual, siswa melakukan percobaan untuk memperoleh sesuatu 

konsep atau prinsip dalam suatu proses mental.  

 

b. Penerapan Metode Penemuan Terbimbing Dalam Pembelajaran IPA 

Menurut Gorman (1978 : 105) bahwa pembelajaran dengan metode discovery 

(penemuan) dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu free discovery (penemuan 

bebas) dan guided discovery (penemuan terbimbing). Dua bentuk tersebut adalah : 

(1) free discovery, dalam hal ini siswa benar-benar dilepas dalam mengidentifikasi 

masalah, dan menguji hipotesis dengan konsep-konsep, dan prinsip yang sudah ada 

dan berusaha menarik pada situasi baru.  

Dalam free discovery ini struktur peristiwa siswa benar-benar terbuka dalam 

arti siswa sepenuhnya dilepas untuk meneukan sesuatu melalui proses asimilasi yaitu 

memasukkan hasil pengamatan ke dalam struktur kognitif yang ada, dan proses 

akomodasi yaitu dengan perubahan dalam arti penyesuaian kognitif yang lama, 

sehingga cocok dengan fenomena yang diamati, (2) guided discovery (penemuan 

terbimbing), guru berperan sebagai pembimbing siswa dalam belajar. Guru 

membantu siswa memperoleh pengetahuan yang dicarinya, memecahkan masalah 

dan menyusun kembali data-data sehingga membentuk konsep baru. Proses 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing penitik beratkan pada 
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pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan mengarah pada pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam hal ini daftar kegiatan yang telah dipersiapkan.  

Dalam metode pembelajaran penemuan terbimbing siswa diberi pertanyaan-

pertanyaan untuk mencapai keberhasilan dalam mengungkap konsep atau prinsip-

prinsip yang dapat diukur. Untuk memperoleh pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka 

perlu dipecahkan melalui suatu percobaan dan ditemukan hasilnya berupa konsep 

dan prinsip yang benar-benar masih baru. Metode pembelajaran penemuan 

terbimbing memberikan hal-hal yang baru, yang sebelumnya belum pernah dialami 

dan dilakukan siswa sehingga siswa akan memiliki pengalaman yang dapat 

tersimpan dalam ingatannya dengan baik, tahan lama dan mengesan.  

Berdasarkan bentuk pembelajaran penemuan di atas maka dalam penelitian ini 

cenderung menggunakan penemuan terbimbing. Karena anak usia Sekolah Dasar 

(SD) masih memerlukan bimbingan dari guru untuk menemukan informasi yang 

dibutuhkan, dan memperoleh pengetahuan yang yang dicarinya dengan konsep dan 

prinsip yang sudah ada.  

 

c. Prosedur Pemakaian Metode Penemuan 

Menurut Richard Schuman dalam Moedjiono dan Moh. Dimyati (1991:89) 

memberikan langkah-langkah pemakaian metode penemuan sebagai berikut : (1) 

mengidentifikasi kebutuhan siswa, (2) pemilihan pendahuluan terhadap prinsip-

prinsip, pengertian, konsep dengan generalisasi yang akan dipelajari, (3) pemilihan 

bahan dan masalah atau tugas-tugas yang akan dipelajari, (4) mebantu memperjelas 

mengenai tugas/masalah yang akan dipelajari masing-masing siwa, (5) 
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mempersiapkan tempat atau aalat-alat untuk penemuan, (6) mengecek pemahaman 

siswa tentang masalah yang akan dipecahkan dan tugas-tugasnya dalam pelaksanaan 

penemuan, (7) memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan 

penemuan dengan melakukan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data, (8) 

membantu siswa dengan informais/data yang dipelrukan oleh siswa untuk 

menganalisis sendiri dengan pertanyaan mengarahkan dan mengidentifikasi proses 

yang digunakan, (10) membesarkan hati dan memuji siswa yang ikut serta dalam 

proses penemuan, (11) membantu siswa dalam merumuskan kaidah, prinsip, ide, 

generalisasi, atau konsep berdasarkan hasil penemuannya.  

Menurut Joyce dan Weil (2000 : 179-181) langkah-langkah metode 

pembelajaran penemuan adalah sebagai berikut : (a) guru menyajikan situasi 

problematic dan menjelaskan prosedur penemuan kepada siswa, (b) pengumpulan 

data dan verifikasi mengani suatu informasi yang dilihat dan dialami, (c) 

pengumpulan data dan eksperimen, para siswa diperkenalkan dengan element baru 

dalam situasi yang berbeda, (d) memformulaiskan penjelasan, (e) menganalisis 

proses penemuan.  

Dari beberapa pendapat di atas, tentang langkah-langkah metode pembelajaran 

penemuan, langkah-langkah yang sesuai dengan karakteristik metode penemuan 

terbimbing pada mata pelajaran IPA di SD adalah pendapat Richard Shuman dalam 

Moedjiono dan Moh. Dimyati yang dikembangkan adanya bimbingan guru dengan 

pertanyaan yang mengarahkan dengan dibuatkan lembar kegiatan siswa yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa untuk berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah, dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut : (a) 
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penyajian masalah dalam bentuk lembar kerja siswa, (b) diskusi pengarahan, (c) 

kegiatan penemuan, (d) diskusi akhir, (e) pengembangan masalah dan tindak lanjut. 

 

2. Metode Pemberian Tugas 

a. Pengertian 

Menurut Moedjiono dan Moh Dimyati (1991 : 67) metode pemberian tugas 

dapat disamakan dengan metode risitasi. Metode pemberian tugas pada umumnya 

ditandai dengan suatau pertanyaan dan jawaban, dimana guru mengajukan 

pertanyaan dan para siswa menyediakan sejumlah jawaban berdasarkan pada sebuah 

buku teks atau penyajian pendek guru sebelum pemberian tugas. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (1991 : 67) metode seritasi 

(penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu 

agar siswa melakukan kegiatan belkajar. Masalah tugas dapat dilaksanakan oleh 

siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di 

perpustakaan, di rumah siswa, atau dimana saja asal tugas itu dapat dikerjakan. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode pemberian tugas 

adalah suatu format interaksi belajar mengajar yang ditandai adanya satu atau lebih 

tugas yang diberikan oleh guru, siswa menyelesaikan suatu persoalan/tugas 

berdasarkan petunjuk yang telah dipersiapkan oleh guru, dalam jangka waktu 

tertentu, dimana tugas dapat diberikan secara perorangan atau secara kelompok yang 

dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan perintahnya. Metode pembelajaran 

pemberian tugas kurang efektif, karena siswa hanya melaksanakan tugas yang 

biasanya berupa pekerjaan rumah (PR) ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan 
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yang diberikan oleh guru sehingga siswa kurang kreatif mengembangkan 

kemampuannya dan cenderung membosankan sehingga hasil belajarnya tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

b. Penerapan Metode Pemberian Tugas dalam Pembelajaran IPA 

Pemberian tugas bukan ditujukan untuk menghukum atau mempersulit siswa, 

tetapi untuk memperjelas, memperkaya, memperdalam bahan yang diberikan di 

dalam kelas. Dengan demikian, pemberian tugas hendaknya disesuaikan dengan 

bahan ajaran. Moedjiono dan Moh. Dimyati (1991 : 69) berpendapat bahwa 

penerapan metode pemberian tugas akan memberikan hasil optimal, jika 

memperhatikan berbagai syarat atau prinsip pemberian tugas sebagai berikut : (1) 

kejelasan dan ketegasan tugas, (2) penjelasan mengenai kesulitan-kesulitan yang 

mungkin dihadapi, (3) diskusi tugas antara guru siswa, (4) kesesuaian tugas dengan 

kemampuan dan minat siswa, (5) kebermaknaan tugas bagi siswa. 

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar (1994 : 23) beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemakaian metode pembelajaran pemberian tugas, yakni : (a) 

jangan memberikan tugas yang berhubungan dengan bahan pengajaran yang belum 

diajarkan, (b) tugas hendaknya dirasakan penting oleh setiap anak, (c) tugas 

hendaknya jelas batas-batasnya, (d) usahakan mempersiapkan format atau lembar 

kerja yang diperlukan, (e) guru hendaknya mempelajari dengan sungguh-sungguh, 

apakah suatu tugas dapat disesuaikan dengan perbedaan anak secara perorangan atau 

tidak, (f) perhatikan waktu yang ada pada anak. Penerapan metode pembelajaran 

peran guru sangat besar, karena guru berusaha mempersiapkan tugas yang akan 
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dilakukan siswa, serta berusaha agar semua siswa dapat mengerjakan tugas sesuai 

dengan yang direncanakan. 

 

c. Prosedur Pemakaian Metode Pemberian Tugas 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002 : 97) langkah-langkah 

yang harus diikuti dalam penggunaan metode tugas atau resitasi, yaitu : 

1) Fase Pemberian Tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan : 

a) Tujuan yang akan dicapai. 

b) Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan 

tersebut. 

c) Sesuai dengan kemampuan siswa. 

d) Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

e) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 

2) Langkah Pelaksanaan Tugas 

a) Diberi bimbingan/pengawasan oleh guru 

b) Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja. 

c) Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain. 

d) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan 

sistematik. 

3) Fase Mempertanggungjawabkan Tugas 

a) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakan. 

b) Ada tanya jawab/diskusi kelas. 
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c) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes atau cara 

lainnya. 

Menurut Moedjiono dan Moh Dimyati (1991 : 72) langkah yang dapat diikuti 

dalam pemakaian metode pemberian tugas adalah sebagai berikut : 

1) Persiapan pemakaian metode pemberian tugas, mencakup : 

a) Membuat rancangan pemberian tugas 

b) Mendiskusikan tugas dengan para siswa 

c) Membuat lembaran kerja (jika perlu), dan 

d) Menyediakan sumber-sumber belajar yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas. 

2) Pelaksanaan pemakaian metode pemberian tugas, mencakup : 

a) Menjelaskan tujuan dan manfaat tugas yang diberikan kepada siswa. 

b) Memberikan penjelasan tentang tugas (terutama mengenai kesulitan yang 

mungkin dihadapi dan alternatif pemecahannya). 

c) Membantu pembentukan kelompok. 

d) Memberikan tugas secara lisan atau tertulis. 

e) Memonitor/mengamati pelaksanaan dan atau penyelesaian tugas 

f) Mengadakan diskusi hasil pelaksanaan tugas. 

3) Tindak lanjut pemakaian metode pemberian tugas, mencakup : 

a) Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan tugas 

b) Menyimpan penilaian proses dan hasil pelaksanaan, dan 

c) Mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa 

selama pelaksanaan tugas. 
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Dari beberapa pndapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pemakaian metode pembelajaran pemberian tugas yang sejalan dengan karakteristik 

pelajaran IPA di SD adalah pendapat Moedjiono dan Moh. Dimyati (1991 : 72) yang 

dikembangkan oleh peneliti disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. 

 

3. Motivasi Belajar 

Siswa belajar karena dorongan olah kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu 

berupa keinginan, perhatian kemauan atau cita-cita. Kekuatan mental tersebut dapat 

tergolong rendah atau tinggi. Kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar 

tersebut dinamakan belajar. 

Menurut Dimyati dan Meodjiono (2000 : 80) motivasi belajar adalah dorongan 

mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku 

belajar. Dalam kondisi belajar mengajar terkandung adanya keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan dan menyalurkan serta mengarahkan sikap dan 

perilaku indiVdu untuk belajar. 

Menurut M. Ngalim Purwanto (2000 : 71) motivasi adalah pendorong, suatu 

usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah tenaga penggerak 

atau pendorong yang bersela dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. 

Dengan demikian tinggi rendahnya motivasi seseorang untuk belajar sangat 

menentukan hasil belajar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiii 

Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA biasanya berbeda-beda. Ada 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, ada siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah. Motivasi sangat berpengaruh dalam pembelajaran IPA. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rasa 

tanggung jawab dan rasa percaya diri, sehingga dalam pembelajaran IPA akan 

bergairah dan aktif. 

Tinggi rendahnya motivasi belajar akan menentukan berhasil dan tidaknya 

seseorang mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang guru bertanggung jawab dalam 

proses pembelajaran agar kegiatan tersebut dapat berhasil dengan baik, dan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. Maka berhasil dan tidaknya proses 

pembelajaran tersebut tergantung pada upaya guru untuk membangkitkan dan 

mempertinggi motivasi belajar siswa. Makin tepat motivasi belajar yang diberikan 

akan berhasil pula pembelajaran tersebut. 

 

4. Hasil Belajar IPA 

Menurut Sifudin Azwar (2000 : 13) hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai 

oleh siswa dalam belajar. Menurut M. Ngalim Purwanto (2000 : 85) pengertian 

belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku, karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun 

sikap. Kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan. 
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Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA adalah 

hasil penilaian tentang perkembangan dan kemajuan hasil belajar IPA yang meliputi 

aspek kognitif, ketrampilan dan sikap. 

 

5. Hasil Penelitian yang Relevan 

Aisyah Indah Wati (1999) dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara penggunaan metode receptive 

dengan metode discovery inquiry dalam proses pembelajaran baik melibatkan 

variabel penyerta maupun tidak. 

Saran-saran : (1) guru lebih inovatif dalam penerapan metode pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran IPA, (2) penelitian yang sejenis dapat dikembangkan 

lebih luas pada lokasi yang berbeda. 

Suyanto (2003) dalam penelitiannya menyimpulkan, hasil belajar IPA yang 

dicapai yang belajar dengan metode discovery lebih baik daripada yang belajar 

metode demonstrasi. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori di atas dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

untuk meningkatkan efektivitas mengajar IPA di kelas V Sekolah Dasar diperlukan 

suatu metode yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan cara memperoleh 

Ilmu Pengetahuan Alam itu sendiri. 

Dalam pembelajaran mata pelajaran IPA berbagai metode yang dapat 

digunakan adalah : (1) metode demonstrasi, (2) metode diskusi, (3) metode 
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eksperimen, (4) metode tanya jawab, (5) metode karya wisata, (f) metode pemberian 

tugas, (7) metode inquiry/penyelidikan, dan (8) metode discovery/penemuan.  

Berdasarkan pengamatan, proses pembelajaran IPA yang diterapkan di SD 

Kecamatan Jatipuro masih menganut model pembelajaran tradisional yaitu, duduk 

dengar catat dan hafal (DDCH). Model DDCH yaitu pembelajaran yang berpusat 

pada guru sehingga siswa tinggal menerima apa adanya. Siswa hanya mendengarkan 

penjelasan-penjelasan guru yang harus dihafalkan, sehingga siswa menjadi malas dan 

bosan. Pembelajaran tersebut membuat siswa merasa tergantung pada guru sehingga 

siswa malas, mengantuk dan tidak ada gairah untuk belajar, serta malas mengerjakan 

tugas, akhirnya siswa sering tidak siap menerima pelajaran dan rendah peduli 

terhadap perubahan. Kondisi yang demikian menimbulkan kebosanan dalam diri 

siswa yang pada akhirnya hasil belajarnya menjadi rendah. 

Untuk itu perlu diupayakan untuk metode yang mengarah kepada 

pengembangan berpikir logis, sikap kritis dan kepekaan siswa terhadap lingkungan 

sendiri, dari terdekat sampai terluas. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa 

aktif dalam proses pembelajaran dan memahami secara langsung konsep yang ingin 

dipelajari adalah metode penemuan, karena siswa akan memahami konsep-konsep 

yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang sudah dipelajarinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diduga bahwa metode penemuan terbimbing 

memberikan sumbangan yang besar terhadap pencapaian efektivitas pengajaran IPA. 

Hasil belajar penggunaan metode penemuan terbimbing lebih besar dibanding 

dengan prestasi yang menggunakan metode pemberian tugas. 
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Agar lebih jelas kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam 

diagram sebagai berikut : 

 

 

 

 

C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Hasil belajar IPA yang menggunakan metode penemuan terbimbing lebih efektif 

daripada yang menggunakan metode pemberian tugas. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap hasil 

belajar IPA. 

3. Terdapat interaksi pengaruh antara metode pembelajaran penemuan terbimbing 

dan pemberian tugas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Pembelajaran 

Metode Belajar 

Hasil Belajar IPA 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cabang Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, 

dipilihnya tempat tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

Tabel waktu penelitian : 

Bulan 
Nopember Desember Januari Pebruari Maret No Kegiatan 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. 
Survei 
Lapangan 

                    

2. Konsultasi                     

3. 
Penyusunan 
Tesis 

                    

4. Ujian Tesis                     
5. ReVsi                      

 

B. Penetapan Populasi 

Dilihat dari luas sempitnya daerah atau wilayah yang diselidiki, sehubungan 

dengan wilayah sumber data yang dijadikansebagai subjek penelitian, ada 3 jenis 

penelitian : 

1. Penelitian populasi 

2. Penelitian sampel 

3. Penelitian kasus (Suharsimi Arikunto, 1996 : 155) 

20 
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Pada setiap kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah, langkah awal yang 

digunakan oleh peneliti ialah menentukan daerah mana yang akan dijadikan objek 

penelitian yang biasa disebut populasi. Adapun populasi menurut Suharsimi 

Arikunto (1996 : 115) dijelaskan sebagai berikut : “Populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian”. 

Adapaun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas V SD Negeri Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 

2008/2009 sebanyak 28 Sekolah Dasar Negeri. 

Adapun alasan ditetapkannya siswa kelas V SD Negeri 01 Ngepungsari 

Kecamatan Jatipuro sebagai populasi dengan pertimbangan : (1) peneliti lebih 

memahami karakteristik dan kondisi pembelajaran di kelas V, (2) siswa kelas V 

berada pada fase realisme kritis (10-20) tahun. Pada fase ini, pengamatan anak lebih 

bersifat realistic dan kritis, (3) siswa kelas V mampu mengatur dirinya sendiri dan 

mampu berkomunikasi dengan teman, (4) materi pelajaran IPA kelas V banyak yang 

harus dilakukan dengan percobaan. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini setelah populasi ditetapkan adalah 

teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dari 

populasi disebut teknik sampling atau sampling saja. Masalah sampling dalam 

penelitian memegang peranan penting, karena kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian sampel akan diberlakukan terhadap seluruh populasi. Adapun dimaksud 
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sampel menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 117) dapat dijelaskan bahwa sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Menurut Sutrisno Hadi (1983 : 75) memberikan istilah sampaling sebagai 

“Sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel”. 

Cara pengambilan sampel dilakukan dengan Cluster Random Sampling. Teknik 

purposive digunakan untuk memilih siswa yang akan dijadikan subyek penelitian. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara undian. Adapun langkah-langkah 

pengambilan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu : 

1. Untuk menentukan sekolah, dipilih secara acak dua dari 28 SD Negeri di 

kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Sekolah yang terpilih adalah SD 

Negeri 01 Ngepungsari dan SD Negeri 02 Ngepungsari. Kedua SD Negeri 

tersebut mmenuhi syarat sebagai populasi karena : (1) prestasi belajar mata 

pelajaran IPA menduduki peringkat ke-3 dan ke-5 dari 28 SD Negeri pada 

UASBN, (2) Lomba akademis, murid berprestasi dan lomba olimpiade IPA 

menduduki Juara I Tingkat Kecamatan Jatipuro, (3) prestasi pendidikan sejajar, 

kesejajaran tersebut terlihat rata-rata tes Ulangan Umum Semester (UUS). 

2. Untuk menentukan penggunaan metode pembelajaran dipilih secara undian dari 

dua sekolah yang akan diteliti. Hasilnya SD Negeri 01 Ngepungsari dengan 

perlakuan metode pembelajaran penemuan terbimbing dan SD Negeri 02 

Ngepungsari dengan perlakuan metode pembelajaran pemberian tugas. 

3. Atas dasar proporsi jumlah siswa yang ada untuk dianalisis 60 terdiri dari 30 

siswa untuk kelompok eksperimen dan 30 siswa untuk kelompok kontrol. 

Pengelompokan siswa yang bermotivasi tinggi dan bermotivasi belajar rendah 
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didasarkan pada mean skor yang telah diperoleh dari angket motivasi belajar. 

Kelompok siswa yang memiliki skor di atas rata-rata termasuk kelompok tinggi, 

sedangkan yang memiliki skor di bawah rata-rata termasuk kelompok rendah. 

 

D. Metode Penelitian 

Kegiatan selalu dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan masalah secara 

ilmiah. Dengan penelitian akan diperoleh hasil secara cermat dan objektif. 

Menurut Sutrisno Hadi (1983 : 4) definisi tentang research (penelitian) sebagai 

berikut “research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan 

metode-metode ilmiah”. 

Menurut Suharsimi (1996 : 150) metode penelitian adalah cara yang dipakai 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan maka penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Menurut Suharsimi 

(1996 : 4) eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor yang bisa 

mengganggu. 

Penelitian ini bersifat eksperimental, karena hasil penelitian ini akan 

menegaskan bagaimana kedudukan hubungan kausal antara variabel-variabel yang 

akan diteliti. Tujuannya terletak pada penemuan fakta-fakta akibat perbedaan 

penerapan metode pembelajaran penemuan terbimbing dan metode pemberian tugas 

dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar. Selanjutnya dilakukan analisa 
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perbandingan setiap variabel bebas yang dieksperimenkan, dan tingkat motivasi, 

belajar siswa sebagai variabel atribut. Sekaligus dilihat faktor-faktor yang 

berinteraksi terhadap variabel terikat. 

Berkaitan dengan hal itu maka rancangan penelitian yang paling tepat adalah 

menggunakan rancangan factorial 2x2 dengan teknik Analisa Varians (ANAVA), 

sesuai dengan variabel penelitian ini, rancangan penelitian terlihat pada tabel berikut 

ini : 

Metode Pembelajaran (A) Motivasi Belajar (B) 
Penemuan Terbimbing (A1) Demonstrasi (A2) 

Tinggi (B1) (A1, B1) (A2, B1) 

Rendah (B2) (A1, B2) (A2, B2) 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas pertama (X1), yaitu metode pembelajaran penemuan terbimbing 

dan metode pemberian tugas. 

2. Variabel intervening/moderator (X2), yaitu motivasi motivasi belajar siswa, yang 

dibedakan dalam motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. 

3. Variabel terikat (Y), adalah hasil belajar. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas variabel tersebut, dapat dijelaskan definisi operasionalnya 

sebagai berikut : 

 

 

24 
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1. Metode Penemuan Terbimbing 

Merupakan metode pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa 

untuk mencari sendiri hal-hal yang dipelajari dengan atas bimbingan guru dengan 

mengikuti petunjuk pada lembar kegiatan yang dirancang guru berupa pertanyaan-

pertanyaan yang jawabannya berkenaan dengan pengalaman empiric yang mengarah 

pada tujuan instruksional. 

 

2. Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang ditandai 

adanya suatu pertanyaan dan pembahasan jawaban, dimana guru mengajukan 

pertanyaan dan siswa menyediakan sejumlah jawaban berdasarkan buku tes atau 

penyaji pendek guru sebelum memberikan tugas. 

 

3. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku siswa untuk melakukan aktiVtas belajar agar memperoleh 

hasil belajar yang optimal. 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah skor atau angka yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes 

akhir pada mata pelajaran IPA dengan pembelajaran metode penemuan terbimbing 

dan pemberian tugas dengan pokok bahasan panas dan energi. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data atau keterangan yang 

benar dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode tes dan angket. Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari : 

1. Tes Hasil Belajar IPA 

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

setelah pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dan pemberian tugas 

pada pokok bahasan panas dan energi. Tes ini berbentuk tes objektif dengan 

pemberian skor 1 jika jawaban benar dan skor 0 jika jawaban salah. 

 

2. Angket Motivasi Belajar 

Instrumen angket berbentuk skala, karena skala merupakan seperangkat nilai 

angka yang telah ditetapkan kepada tingkah laku untuk mengukur motivasi belajar 

siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

Motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA merupakan skor yang 

diperoleh siswa setelah menjawab angket motivasi belajar mata pelajaran IPA yang 

berbentuk skala dengan rentangan 1 sampai 4. 

 

H. Uji Coba Instrumen 

Setelah menyusun instrumen selanjutnya melakukan uji coba (try out). Uji coba 

dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen atau alat ukur yang telah disusun 

benar-benar merupakan instrumen yang valid dan realiabel atau tidak. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xliv 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba instrumen itu kemudian dianalisis untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang telah disusun. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar 

a. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (1999 : 65) sebuah tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Sebagaimana dijelaskan di atas, 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir-butir soal tes hasil 

belajar mata pelajaran IPA, maka validitas yang digunakan adalah : (a) validitas isi, 

sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu 

yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan pada siswa, (b) validitas 

butir soal, validitas ini untuk menguji setiap butir-butir pada soal yang telah dibuat. 

Untuk menguji validitas butir soal-soal yang ada pada butir yang dimaksud 

dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total 

dipandang sebagai nilai Y. 

untuk menguji korelasi antara skor butir dengan skor total digunakan korelasi 

Product Moment dari Person yang dikutif Suharsimi Arikunto (1999 : 72) dengan 

rumus sebagai berikut : 

 
 

 
Keterangan : 

rxy = Korelasi Product Moment 

N = Banyaknya siswa 

X = Skor butir soal 
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Y = Skor total 

∑XY = Jumlah (X) (Y) 

 

b. Realiabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen menunjuk pada keajegan instrumen dalam mengukur apa 

yang hendak diukur (Suharsimi Arikunto, 1999 : 87) reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Untuk mengetahui instrumen reliable atau tidak, maka harus dapat diketahui 

koefisien reliabilitasnya. Reliabilitas tes diuji dengan teknik belah dua dari Spearman 

Brown dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

r1/2 1/2 = korelasi antara skor-skor setiap belahan 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket Motivasi Belajar 

a. Validitas Instrumen 

Untuk menguji korelasi antara skor baris butir dengan skor total digunakan 

korelasi Product Moment dari Pearson yang dikutif Suharsimi Arikunto (1999 : 72) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvi 

Keterangan : 

rxy = Korelasi Product Moment 

N = Banyaknya siswa 

X = Skor butir soal 

Y = Skor total 

∑XY  = Jumlah (X) (Y)  

 

b. Reliabilitas Instrumen 

Realiabilitas menujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

istrumen tersebut baik, (Suharsimi arikunto, 1996:1968). Adapun untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya berbentuk skala seperti angket digunakan rumus 

Alpha seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (1996:191) dengan rumus 

sebagai berikut :  

 

 

r11 = reliabilitas instrumen  

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

 = jumlah varian butir  

 = variasi total  
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I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Persyaratan 

Untuk mengalisis data, dilakukan uji persyaratan mengenai varians popilasi 

terlebih dahulu. Uji persyaratan digunakan untuk mengetahui normalitas dan 

homogenitas varians populasi agar Analisis Varians (ANAVA) dapat digunakan. Uji 

persyaratan meliputi uji normalitas dengan menggunakan uji Lillefors (Lo) dan uji 

homogenitas varians digunakan uji Varians (F).  

a. Uji Normalitas 

Ubahan yang akan diuji sebaran data adalah skor hasil belajar IPA. Uji 

normalitas digunakan untuk menguji data tersebut normal atau tidak. Untuk itu 

penguji digunakan teknik uji Lillefors (Lo) pada taraf signifikan α – 0,05 (Sudjana, 

2002 : 466-468). Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika Lo < Lt, maka data 

memiliki distribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varians antara dua 

kelompok yang dibandingkan. Untuk menguji homogenitas varians populasi 

digunakan uji Bartlett pada taraf signifikasi α = 0,05 (Sudjana, 2002 : 261-264). 

Kriteria penguji yang digunakan apabila χ2
hitung < χ2

tabel pada taraf signifikasi α = 0,05 

yang berarti data bersifat homogen. 
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2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang akan 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat menghasilkan 

kesimpulan dapat memberikan jawaban rumusan masalah yang diajukan secara logis 

dan sistematis. Penguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis 

Varians (ANAVA) pada taraf signifikasi α = 0,05. Selanjutnya untuk 

membandingkan pasangan rata-rata perlu dipergunakan Uji Tukey, untuk 

membuktikan perlakuan manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar IPA. Hipotesis statistic yang diajukan dalam penelitian ini yang sebagai 

berikut : 

1. H01 : µA = µA2 

H11 : µA1 > µA2 

2. H02 : µB1 = µB2 

H12 : µB1 > µB2 

3. H03 : µA x µB = 0 

H13 : µA x µB ¹ 0 

Keterangan : 

A1 = Metode pembelajaran penemuan terbimbing 

A2 = Metode pembelajaran pemberian tugas 

B1 = Motivasi belajar tinggi 

B2 = Motivasi belajar rendah 

A = Metode pembelajaran 

B = Motivasi 
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Lampiran 2.2 

 

Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar Siswa 

 
Correlations 

No. Item Analisis  Rhitung R tabel  Keterangan 
1 Pearson Correlation .519 0.361 Valid 
2 Pearson Correlation .470 0.361 Valid 
3 Pearson Correlation .442 0.361 Valid 
4 Pearson Correlation .313 0.361 Tidak Valid 
5 Pearson Correlation .453 0.361 Valid 
6 Pearson Correlation .478 0.361 Valid 
7 Pearson Correlation .492 0.361 Valid 
8 Pearson Correlation .352 0.361 Tidak Valid 
9 Pearson Correlation .473 0.361 Valid 
10 Pearson Correlation .589 0.361 Valid 
11 Pearson Correlation .523 0.361 Valid 
12 Pearson Correlation .463 0.361 Valid 
13 Pearson Correlation .419 0.361 Valid 
14 Pearson Correlation .470 0.361 Valid 
15 Pearson Correlation .427 0.361 Valid 
16 Pearson Correlation .269 0.361 Tidak Valid 
17 Pearson Correlation .563 0.361 Valid 
18 Pearson Correlation .410 0.361 Valid 
19 Pearson Correlation .491 0.361 Valid 
20 Pearson Correlation .479 0.361 Valid 
21 Pearson Correlation .629 0.361 Valid 
22 Pearson Correlation .471 0.361 Valid 
23 Pearson Correlation .411 0.361 Valid 
24 Pearson Correlation .492 0.361 Valid 
25 Pearson Correlation .541 0.361 Valid 
26 Pearson Correlation .418 0.361 Valid 
27 Pearson Correlation .535 0.361 Valid 
28 Pearson Correlation .647 0.361 Valid 
29 Pearson Correlation .456 0.361 Valid 
30 Pearson Correlation .312 0.361 Tidak Valid 
31 Pearson Correlation .446 0.361 Valid 
32 Pearson Correlation .396 0.361 Valid 
33 Pearson Correlation .552 0.361 Valid 
34 Pearson Correlation .420 0.361 Valid 
35 Pearson Correlation .384 0.361 Valid 
36 Pearson Correlation .373 0.361 Valid 
37 Pearson Correlation .522 0.361 Valid 
38 Pearson Correlation .558 0.361 Valid 
39 Pearson Correlation .414 0.361 Valid 
40 Pearson Correlation .238 0.361 Tidak Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus product moment dari 

Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat diketahui 

bahwa dari 40 pernyataan, 5 (4,8,16,30,40) dinyatakan tidak valid, karena   r hitung 

< r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 30 dengan nilai kritis 0,361. 

 

Contoh  Perhitungan Uji Validitas Hasil Try Out  

   Instrumen Motivasi Belajar Siswa 
 

Item No. 1 
 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]å ååå

å åå
--

-
=

2222 YYNXXN

YXYXN
rxy

 

 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )22 704.3678.464309732730

047.397139.1230

--

-
=

xx

xx
rxy

 

 

519,0=xyr  

 

Dari Hasil Perhitungan diperoleh r-hitung sebesar 0.519. Hasil tersebut kemudian 

dikonsultasikan r-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan n = 30 dan diperoleh hasil 

sebesar 0.361. Karena r hitung >  r tabel atau 0.519 >  0.361 maka item pernyataan 

tersebut Valid. 

Untuk perhitungan validitas no. 2 – 40 menggunakan cara yang sama.  
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Lampiran 2.3 
 
Uji Reliabilitas Instrumen motivasi Belajar siswa  dengan Spearman 
Brown (Belah Dua Ganjil – genap) 
 
Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui : 
 
S X =      1.832 
S Y =      1.872 
S X2 = 113.688 
S Y2 = 118.930 
S XY = 116.030 
 

Perhitungan Korelasi Ganjil Genap 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]å ååå

å åå
--

-
=

2222 YYNXXN

YXYXN
rxy  

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )22 872.1930.11830832.1688.11330

872.1832.1030.11630

--

-
=

xx

xx
rxy

 

874,0=xyr  

Perhitungan Koefisien Reliabilitas 
 
                                2  (r1.2) 
  S – B = r xx’   =  
                                1 +  r1.2 

 
                                2  x 0,874 
  S – B = r xx’   =  
                                1 +  0,874 

 

  S – B = r xx’   =  0,933 
 

Dari Hasil diperoleh Reliabilitas dengan rumus Spearman Brown sebesar 0,933. 

Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% 

dengan n = 30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 > rt atau  0,933 > 

0,361 maka item pernyataan angket tersebut Reliabel. 
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Lampiran 2.5 

 

Hasil Uji Validitas Tes Prestasi Belajar IPA 

 
Correlations 

No. Item Analisis  Rhitung R tabel  Keterangan 
1 Pearson Correlation .428 0.361 Valid 
2 Pearson Correlation .322 0.361 Tidak Valid 
3 Pearson Correlation .398 0.361 Valid 
4 Pearson Correlation .389 0.361 Valid 
5 Pearson Correlation .412 0.361 Valid 
6 Pearson Correlation .409 0.361 Valid 
7 Pearson Correlation .430 0.361 Valid 
8 Pearson Correlation .317 0.361 Tidak Valid 
9 Pearson Correlation .656 0.361 Valid 
10 Pearson Correlation .490 0.361 Valid 
11 Pearson Correlation .401 0.361 Valid 
12 Pearson Correlation .438 0.361 Valid 
13 Pearson Correlation .553 0.361 Valid 
14 Pearson Correlation .287 0.361 Tidak Valid 
15 Pearson Correlation .444 0.361 Valid 
16 Pearson Correlation .411 0.361 Valid 
17 Pearson Correlation .305 0.361 Tidak Valid 
18 Pearson Correlation .435 0.361 Valid 
19 Pearson Correlation .418 0.361 Valid 
20 Pearson Correlation .418 0.361 Valid 
21 Pearson Correlation .384 0.361 Valid 
22 Pearson Correlation .428 0.361 Valid 
23 Pearson Correlation .373 0.361 Valid 
24 Pearson Correlation .486 0.361 Valid 
25 Pearson Correlation .574 0.361 Valid 
26 Pearson Correlation .403 0.361 Valid 
27 Pearson Correlation .577 0.361 Valid 
28 Pearson Correlation .669 0.361 Valid 
29 Pearson Correlation .444 0.361 Valid 
30 Pearson Correlation .386 0.361 Valid 
31 Pearson Correlation .404 0.361 Valid 
32 Pearson Correlation .493 0.361 Valid 
33 Pearson Correlation .416 0.361 Valid 
34 Pearson Correlation .436 0.361 Valid 
35 Pearson Correlation .470 0.361 Valid 
36 Pearson Correlation .501 0.361 Valid 
37 Pearson Correlation .356 0.361 Tidak Valid 
38 Pearson Correlation .469 0.361 Valid 
39 Pearson Correlation .716 0.361 Valid 
40 Pearson Correlation .383 0.361 Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus product moment dari 

Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat diketahui 

bahwa dari 40 pernyataan, 5 (2,8,14,17,37) dinyatakan tidak valid, karena   r hitung 

< r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 30 dengan nilai kritis 0,361. 

 

Contoh  Perhitungan Uji Validitas Hasil Try Out  

   Instrumen Tes Prestasi Belajar IPA 
 

Item No. 1 
 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]å ååå

å åå
--

-
=

2222 YYNXXN

YXYXN
rxy

 

 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )22 743407.2030151530

7431542430

--

-
=

xx

xx
rxy

 

 

428,0=xyr  

 

Dari Hasil Perhitungan diperoleh r-hitung sebesar 0.428. Hasil tersebut kemudian 

dikonsultasikan r-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan n = 30 dan diperoleh hasil 

sebesar 0.361. Karena r hitung >  r tabel atau 0.428 >  0.361 maka item pertanyaan 

tersebut Valid. 

Untuk perhitungan validitas no. 2 – 40 menggunakan cara yang sama.  
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Lampiran 2.6 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Tes Prestasi Belajar IPA  dengan Spearman 
Brown (Belah Dua Ganjil – genap) 
 
Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui : 
 
S X =    363 
S Y =    380 
S X2 = 4.971 
S Y2 = 5.334 
S XY = 5.051 
 

Perhitungan Korelasi Ganjil Genap 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]å ååå

å åå
--

-
=

2222 YYNXXN

YXYXN
rxy  

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )22 380334.530363971.430

380363051.530

--

-
=

xx

xx
rxy

 

825,0=xyr  

Perhitungan Koefisien Reliabilitas 
 
                                2  (r1.2) 
  S – B = r xx’   =  
                                1 +  r1.2 

 
                                2  x 0,825 
  S – B = r xx’   =  
                                1 +  0,825 

 

  S – B = r xx’   =  0,904 
 

Dari Hasil diperoleh Reliabilitas dengan rumus Spearman Brown sebesar 0,904. 

Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% 

dengan n = 30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 > rt atau  0,904 > 

0,361 maka item pertanyaan tes tersebut Reliabel. 
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Lampiran 2.8. 
 BB  
Hasil Uji Beda Mean atara kelompok eksperimen dengan kelompok 
kontrol  
 
Two-Sample T-Test and CI: Eksperimen, Kontrol 
 
 
Two-sample T for Eksperimen vs Kontrol 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Eksperim  30     72.00      6.69       1.2 
Kontrol   30     71.40      5.33      0.97 
 
Difference = mu Eksperimen - mu Kontrol 
Estimate for difference:  0.60 
95% CI for difference: (-2.52, 3.72) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.38  P-Value = 
0.702  DF = 58 
Both use Pooled StDev = 6.04 
 
 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji T di ketahui t hitung = 0,38 hasil 

ini kemudian dikonsultasikan dengan table t dengan df= 58 dan taraf signifikansi 5% 

diperoleh t hitung = 2,00. karena t hitung < t table  atau 0,38 < 2,00 maka dapat 

dikatakan tidak terdapat perbedaan mean antar a kelompok eksperimen dengan 

sample. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal kedua kelompok 

adalah sebanding. 
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Lampiran 4. 
 
1. Uji Normalitas (Uji Liliefors) 

a. Metode Pembelajaran Penemuan terbimbing 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 60 -1.46 0.072 0.133 0.061 
2 60 -1.46 0.072 0.133 0.061 
3 60 -1.46 0.072 0.133 0.061 
4 60 -1.46 0.072 0.133 0.061 
5 63 -1.17 0.121 0.167 0.046 
6 66 -0.89 0.187 0.300 0.113 
7 66 -0.89 0.187 0.300 0.113 
8 66 -0.89 0.187 0.300 0.113 
9 66 -0.89 0.187 0.300 0.113 
10 69 -0.60 0.274 0.367 0.092 
11 69 -0.60 0.274 0.367 0.092 
12 71 -0.41 0.341 0.467 0.126 
13 71 -0.41 0.341 0.467 0.126 
14 71 -0.41 0.341 0.467 0.126 
15 74 -0.12 0.452 0.533 0.081 
16 74 -0.12 0.452 0.533 0.081 
17 77 0.16 0.564 0.567 0.003 
18 80 0.45 0.674 0.633 0.040 
19 80 0.45 0.674 0.633 0.040 
20 83 0.73 0.674 0.733 0.060 
21 83 0.73 0.767 0.733 0.034 
22 83 0.73 0.767 0.733 0.034 
23 86 1.02 0.864 0.833 0.031 
24 86 1.02 0.864 0.833 0.031 
25 86 1.02 0.864 0.833 0.031 
26 89 1.30 0.885 0.933 0.048 
27 89 1.30 0.885 0.933 0.048 
28 89 1.30 0.885 0.933 0.048 
29 91 1.50 0.933 1.000 0.067 
30 91 1.50 0.933 1.000 0.067 

 

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai Lo 0,126. Hasil ini kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel l dengan taraf signifikansi 5% dan n = 30 diperoleh 

nilai sebesar 0,886. Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal. 
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b. Metode  Pembelajaran Pemberian tugas 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 49 -1.76 0.039 0.033 0.006 
2 51 -1.56 0.059 0.067 0.007 
3 54 -1.26 0.104 0.167 0.063 
4 54 -1.26 0.104 0.167 0.063 
5 54 -1.26 0.104 0.167 0.063 
6 57 -0.95 0.179 0.267 0.088 
7 57 -0.95 0.179 0.267 0.088 
8 57 -0.95 0.179 0.267 0.088 
9 60 -0.65 0.258 0.300 0.042 
10 63 -0.34 0.367 0.400 0.033 
11 63 -0.34 0.367 0.400 0.033 
12 63 -0.34 0.367 0.400 0.033 
13 66 -0.04 0.484 0.567 0.083 
14 66 -0.04 0.484 0.567 0.083 
15 66 -0.04 0.484 0.567 0.083 
16 66 -0.04 0.484 0.567 0.083 
17 66 -0.04 0.484 0.567 0.083 
18 69 0.27 0.606 0.667 0.060 
19 69 0.27 0.606 0.667 0.060 
20 69 0.27 0.606 0.667 0.060 
21 71 0.47 0.681 0.700 0.019 
22 74 0.77 0.779 0.833 0.054 
23 74 0.77 0.779 0.833 0.054 
24 74 0.77 0.779 0.833 0.054 
25 74 0.77 0.779 0.833 0.054 
26 77 1.08 0.860 0.067 0.793 
27 77 1.08 0.860 0.067 0.793 
28 80 1.38 0.916 0.967 0.050 
29 80 1.38 0.916 0.967 0.050 
30 91 2.50 0.994 1.000 0.006 

 

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai Lo 0,793. Hasil ini kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel l dengan taraf signifikansi 5% dan n = 30 diperoleh 

nilai sebesar 0,886. Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas Variansi (Uji Bartlett) 

 
Sample dk 1/dk S1

2 log S1
2 (dk) log S1

2 
1 18 0.056 130.538 2.116 38.083
2 10 0.100 73.964 1.869 18.690
3 14 0.071 44.981 1.653 23.142
4 14 0.071 35.552 1.551 21.712
  56     101.628

      
  

Varians Gabungan S2  =   73,300     
      
Sehingga   Log S2   =     1,887     
      
B  = 26 x  1,887   =  105,100     
      
c² = (2.3026) * (105,100 – 101,628)  =     7,996 
      

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh c²hitung = 7,996, hasil ini kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel c² dengan taraf signifikansi 0.05 dan dk = 3 
diperoleh hasil 7,84, karena c²hitung >  c²tabel berarti bahwa variansi tidak 
homogen. 

 

CATATAN: 

Walaupun syarat uji normalitas terpenuhi dan uji homogenitas variansi tidak 

terpenuhi, tidak berarti analisis variansi tidak dapat diteruskan untuk 

dipergunakan sebagai alat analisis data dengan pandangan sebagai berikut : 

Welkowitz, Ewen & Cohen (1982 : 251) menyatakan bahwa penggunaan anova 

sebaiknya memenuhi persyaratan antara lain : 

1. Observasi masing-masing kelompok adalah independen 

2. Setiap kelompok (perlakuan) memiliki variansi yang sama (homogen) 

3. Populasi berdistribusi normal, namun demikian analisis ini tetap tegar 

(robust) dan akan memberikan hasil yang akurat meskipun variansi 

yang dimaksud tidak homogen dan bahkan populasinya tidak 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 5.1.  

 

DESKRIPSI DATA KHUSUS 

 

1. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  secara Keseluruhan 
 

Descriptive Statistics: Skor IPA 
 
Variable     N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Skor IPA    60      70.83      69.00      70.80      11.05       1.43 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Skor IPA         49.00      91.00      63.00      80.00 

 
 
2. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  Dengan Metode Pembelajaran Penemuan 

Terbimbing 
 

Descriptive Statistics: Terbimbing 
 
Variable      N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Terbimbing   30      75.30      74.00      75.27      10.50       1.92 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Terbimbi         60.00      91.00      66.00      86.00 

 
 
3. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  Dengan Metode Pembelajaran Pemberian 

Tugas 
 

Descriptive Statistics: Tugas 
 
Variable      N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Tugas        30      66.37      66.00      66.15       9.85       1.80 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Tugas            49.00      91.00      57.00      74.00 

 
 
4. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  dengan Motivasi Belajar Rendah 
 

Descriptive Statistics: Mtv_RD 
 
Variable    N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Mtv_RD     26      64.77      63.00      64.54       9.95       1.95 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Mtv_RD           49.00      86.00      57.00      69.50 
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5. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  dengan Motivasi Belajar Tinggi 
 

Descriptive Statistics: mtv_TG 
 
Variable     N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
mtv_TG      34      75.47      74.00      75.47       9.61       1.65 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
mtv_TG           60.00      91.00      66.00      83.75 

 
 
 

6. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  dengan Metode Pembelajaran Penemuan 
Terbimbing  Dan Memiliki Motivasi Belajar  yang Rendah 

 

 
Descriptive Statistics: Terbimbing-MRD 
 
Variable         N     Mean    Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Terbimbing_MRD  11    72.82     71.00      72.78       8.60       2.59 
 
Variable            Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Terbimbing-MRD        60.00      86.00      66.00      83.00 

 
 

7. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  dengan Metode Pembelajaran Penemuan 
Terbimbing Dan Memiliki Motivasi Belajar  yang Tinggi 

 

 
Descriptive Statistics: Terbimbing_MTG 
 
Variable         N     Mean     Median     TrMean     StDev    SE Mean 
Terbimbing_MTG  19    76.74      80.00      76.88     11.43       2.62 
 
Variable             Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Terbimbing_MTG         60.00      91.00      66.00      89.00 

 
 
8. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  dengan Metode Pembelajaran Pemberian 

Tugas Dan Memiliki Motivasi Belajar  yang Rendah 
 
 

Descriptive Statistics: Tugas_MRD 
 
Variable     N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Tugas_MR    15      58.87      57.00      58.85       5.96       1.54 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Tugas_MR         49.00      69.00      54.00      63.00 
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9. Deskripsi Data Prestasi Belajar IPA  dengan Metode Pembelajaran Pemberian 
Tugas Dan Memiliki Motivasi Belajar  yang Tinggi  

 
 

Descriptive Statistics: Tugas_MTG 
 
Variable      N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
Tugas_MT     15      73.87      74.00      73.15       6.71       1.73 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
Tugas_MT         66.00      91.00      69.00      77.00 
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Lampiran 5.2. 
 
 
Perhitungan Statistik F dalam Analisis Variansi 
 
(Untuk n per sel tidak sama) 
 

Ringkasan Nilai untuk Setiap Sel 

 
   Faktor A  
   A 1 A 2 

 
 
 
 
 
 

B1 
 
 
 
 
 

n 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

19 
 

1.485 
 

76,737 
 

114.232 
 

111.882,316 
 

2.349,684 

                     15 
 

1.108 
 

73,867 
 

82.474 
 

81.844,267 
 

629,733 

Faktor B  
 
 
 
 
 
 

B 2 
 
 
 
 
 

n 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
 

801 
 

72,818 
 

59.067 
 

58.327,364 
 

739,636 

15 
 

883 
 

58,867 
 

52.477 
 

51.979,267 
 

497,733 

 
 

 
Menghitung Nilai A1, A2, B1, B2 dan T 

 
1. A1 = 76,737 + 72,818 = 149,555 

2. A2 = 73,867 + 58,867 = 132,733 

3. B1 = 76,737 + 73,867 = 150,604 

4. B2 = 72,818 + 58,867 = 131,685 

5. T = A1 + A2 = B1 + B2 = 282,288 

 
 

å -mx2

( )( ) mxx =å

å 2x

x
å x

å -mx2

( )( ) mxx =å
å 2x

x

å x
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A. Jika Level Faktor A adalah p=2 dan Faktor B adalah q=2 maka dihitung L1, 

L2, L3, L4 dan L5. 

 
1. L1   = T²/ pq = (282,288)²/ 2 x 2        = 19.921,679 

2. L2   = åAi²/ q = ((149,555)²  + (132,733) ²)/ 2            = 19.992,421 

3. L3   = åBj²/ p = ((150,604)²  + (131,685) ²)/ 2     = 20.011,158 

4. L4   = åABi² = (76,737)² + (72,818)²+ (73,867)² + (58,867)²= 20.112,599 

5. L5   = (pq)/ å1/nij = 4/ (1/19 + 1/11 + 1/15 + 1/151)        =        14,447 

 
B. Menghitung Jumlah Kuadrat (SS) 

 
1. JKa = L5 (L2 - L1) = 14,447 (19.992,421 – 19.921,679) =    1.022,015  
 
2. JKb = L5 (L3 - L1) = 14,447 (20.011,158 – 19.921,679) =    1.292,702  
 
3. JKab = L5 (L4 - L3 - L2 + L1)  
 

= 14,447 (20.112,599 – 20.011,158 – 19.992,421 + 19.921,679)  
 
= 443,509  

 
4. JKe  = 2.349,684 + 739,636 + 629,733 + 497,733 

 
= 4.216,787 

 
 
5. JKT   =  
 
 

=  
 
      =    7.208,333 
  
C. Derajat Kebebasan (dk / df) 
 

1. Dk a  = p-1  = 2 – 1     =      1 

2. Dk b  = q-1  = 2 – 1     =      1 

3. Dk ab  = (p-1)(q-1) = 1 * 1      =     1 

4. DKerror  = Ntot – pq = 60  – 4    =   56 

( )
tot

tot

tot N

2
2 åå

C
-C

( )
60
250.4

250.308
2

-
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5. DKtotal  = N – 1 = 60 – 1  =   59 

 
D. Menghitung Rata-rata Kuadrat (MS) 
 

1. Rk a  =      1.022,015 / 1  =  1.022,015 
 

2. Rk b  =      1.292,702 / 1  =  1.292,702 
 

3. Rk ab  =        443,509 / 1  =    443,509 
 

4. Rk error =     4.216,787 / 56  =      75,300 
 
E. Menghitung Statistik Uji - F 
 
 

1. F a   =Rk a / RK error =    1.022,015 / 75,300 =  13,573 
 

2. F b   =Rk b / RK error =   1.292,702 / 75,300  = 17,167 
 

3. F ab   =Rk ab / RK error =    443,509 / 75,300 =    5,890 
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Lampiran 5.3. 
 
 
Kesimpulan Hasil Analis Data Dengan Anava dua Jalur 

 
 

General Linear Model: Prestasi IPA versus Metode, Motivasi 
 
Factor     Type Levels Values  
Metode    fixed      2 1 2 
Motivasi  fixed      2 1 2 
 
Analysis of Variance for Prestasi, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
Metode             1    1197.07    1022.01    1022.01   13.57  0.001 
Motivasi           1    1350.97    1292.70    1292.70   17.17  0.000 
Metode*Motivasi    1     443.51     443.51     443.51    5.89  0.018 
Error             56    4216.79    4216.79      75.30 
Total             59    7208.33 

 
Interpretasi Hasil Analisis Data  

 
Dari hasil Perhitungan Analisis Variansi Dua Jalur di dapat kesimpulan dengan 

hasil sebagai berikut : 

  
1. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa Terdapat Perbedaan pengaruh yang 

signifikan penggunaan metode penemuan terbimbing dan metode pemberian 
tugas terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam, hal ini dapat diketahui 
dengan perolehan F1 = 13,57 yang lebih besar dari  F(0,95: 1;56) = 4,02 dengan taraf 
signifikansi 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 
2. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa Terdapat Perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam tinggi dan rendah 
terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam, hal ini dapat diketahui dengan 
perolehan F1 = 17,17 yang lebih besar dari  F(0,95: 1;56) = 4,02  dengan taraf 
signifikansi 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 
3. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa Terdapat Interaksi pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan 
pembenan tugas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam, hal ini dapat diketahui dengan perolehan F1 = 9,48 yang lebih besar dari  
F(0,95: 1;56) = 5,89  dengan taraf signifikansi 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
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Lampiran 5.4. 
 

 

UJI BEDA MEAN DENGAN MENGGUNAKAN UJI SCHEFFE 

 
1. Uji Beda Mean Prestasi Belajar IPA Dalam Penerapan Metode 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing Antara Siswa yang memiliki Motivasi 
Belajar yang tinggi dengan rendah 

 
Perhitungan Uji Schefee 
 
Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,56)   
  = 1 x 4,02  
  = 4,02  
 

A1B1 x A1B2 = 

ú
û

ù
ê
ë

é
+

C-C

21

2

21

11
nn

xMSe

 

 
 
   = 
 
 
   = 1,421 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 1,421 hasil ini  
kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 4,02. Karena 1,421 < 
4,02 maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan mean prestasi belajar IPA 
dalam penerapan metode pembelajaran penemuan terbimbing antara siswa yang 
memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan rendah. 
 

úû
ù

êë
é +

-

11
1

19
1

3,75

818,72737,76
2

x
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2. Uji Beda Mean Prestasi Belajar IPA Antara Siswa Dalam Metode 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing dengan Metode Pembelajaran 
Pemberian Tugas dan memiliki Motivasi Belajar yang tinggi. 

 
Perhitungan Uji Schefee 
 
Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,56)   
  = 1 x 4,02  
  = 4,02  
 

A1B1 x A2B1 = 

ú
û

ù
ê
ë

é
+

C-C

21

2

21

11
nn

xMSe

 

 
 
   = 
 
 
   = 16,404 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 16,404 hasil ini  
kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 4,02. Karena 16,404 > 
4,02 maka dapat dikatakan terdapat perbedaan mean prestasi belajar IPA antara 
siswa dalam metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan metode 
pembelajaran pemberian tugas dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

úû
ù

êë
é +

-
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1
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1

3,75

867,58818,72
2

x
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3. Uji Beda Mean Prestasi Belajar IPA Antara Siswa Dalam Metode 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing dan memiliki Motivasi Belajar  yang 
Rendah dengan Siswa Dalam Metode Pembelajaran Pemberian Tugas dan 
memiliki Motivasi Belajar yang Tinggi. 

 
 

Perhitungan Uji Schefee 
 
Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,56)   
  = 1 x 4,02  
  = 4,02  
 

A1B1 x A2B2 = 

ú
û

ù
ê
ë

é
+

C-C

21

2

21

11
nn

xMSe

 

 
 
   = 
 
 
   = 0,093 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 0,093 hasil ini  
kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 4,02. Karena 0,093 < 4,02 
maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan mean prestasi belajar IPA antara 
siswa dalam metode pembelajaran penemuan terbimbing dan memiliki motivasi 
belajar  yang rendah dengan siswa dalam metode pembelajaran pemberian tugas dan 
memiliki motivasi belajar yang tinggi. 
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4. Uji Beda Mean Prestasi Belajar IPA Antara Siswa Dalam Metode 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing dan memiliki Motivasi Belajar yang 
Tinggi dengan Siswa Dalam Metode Pembelajaran Pemberian Tugas dan 
memiliki Motivasi Belajar yang Rendah. 

 
 
 

Perhitungan Uji Schefee 
 
Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,56)   
  = 1 x 4,02  
  = 4,02  
 

A1B2 x A2B1 = 

ú
û

ù
ê
ë

é
+
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   = 
 
 
   = 35,549 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 35,549 hasil ini  
kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 4,02. Karena 35,549 > 
4,02 maka dapat dikatakan terdapat perbedaan mean prestasi belajar IPA antara 
siswa dalam metode pembelajaran penemuan terbimbing dan memiliki motivasi 
belajar yang tinggi dengan siswa dalam metode pembelajaran pemberian tugas 
dan memiliki motivasi belajar yang rendah 
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5. Uji Beda Mean Prestasi Belajar IPA Antara Siswa Dalam Metode 

Pembelajaran Penemuan Terbimbing dan memiliki Motivasi Belajar yang 
Tinggi dengan Siswa Metode Pembelajaran Pemberian Tugas dan memiliki 
Motivasi Belajar yang Tinggi. 

 
Perhitungan Uji Schefee 
 
Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,56)   
  = 1 x 4,02  
  = 4,02  
 

A1B2 x A2B2 = 

ú
û

ù
ê
ë

é
+

C-C

21

2
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   = 
 
 
   = 0,917 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 0,917 hasil ini  
kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 4,02. Karena 0,917 < 
4,02 maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan mean prestasi belajar IPA 
antara siswa dalam metode pembelajaran penemuan terbimbing dan memiliki 
motivasi belajar yang tinggi dengan siswa metode pembelajaran pemberian tugas 
dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. 
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6. Uji Beda Mean Prestasi Belajar IPA Dalam Penerapan Metode 

Pembelajaran Pemberian Tugas Antara Siswa yang memiliki Motivasi 
Belajar yang tinggi dengan rendah 

 
 

Perhitungan Uji Schefee 
 
Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,56)   
  = 1 x 4,02  
  = 4,02  
 

A1B1 x A1B2 = 

ú
û

ù
ê
ë

é
+

C-C

21

2
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   = 
 
 
 
   = 22,410 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 22,410 hasil ini  
kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 4,02. Karena 22,410 > 
4,02 maka dapat dikatakan terdapat perbedaan mean prestasi belajar IPA dalam 
penerapan metode pembelajaran pemberian tugas antara siswa yang memiliki 
motivasi belajar yang tinggi dengan rendah. 
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