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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Data Hasil Belajar IPA-Fisika Siswa 

Data hasil belajar IPA-Fisika siswa diperoleh melalui posttest yang diberikan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data seperti tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Data Hasil Belajar 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

Variansi 

Eksperimen 32 52 92 75,25 8,82 77,87 

Kontrol 35 44 84 66,17 10,82 117,03 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh nilai rata-rata untuk kelas eksperimen 

dan kelas kontrol masing-masing sebesar 75,25 dan 66,17. Adapun nilai KKM untuk 

materi pokok getaran dan gelombang sebesar 75 sehingga nilai rata-rata kelas 

eksperimen di atas KKM sedangkan kelas kontrol di bawah KKM. Data nilai hasil 

belajar IPA-Fisika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 15 dan 16. 

 

2. Uji Prasayarat Analisis 

 Uji prasyarat analisis merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan 

uji hipotesis. Adapun uji prasyarat analisis dalam penelitian ini terdiri dari uji 

normalitas dan uji homogenitas. 
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a. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol terdistribusi normal atau tidak serta untuk menentukan tindak lanjut 

uji statistik yang digunakan. Uji normalitas menggunakan rumus chi kuadrat 

pada taraf signifikan 5% dengan       . Hasil perhitungan uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 

Kelas Jumlah Siswa    hitung    tabel Kriteria 

Eksperimen 32 1,825 11,070 Normal 

Kontrol 35 3,049 11,070 Normal 

 

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa nilai   
      

   
     

 baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil belajar 

IPA-Fisika siswa pada kedua kelas terdistribusi normal. Hasil perhitungan uji 

normalitas dalam bentuk histogram dapat disajikan pada gambar 4.1 dan 4.2. 

 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Normal Data Hasil Belajar IPA-Fisika Siswa 

Kelas Eksperimen  
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Gambar 4.2 Histogram Distribusi Normal Data Hasil Belajar IPA-Fisika Siswa 

Kelas Kontrol  

 

Berdasarkan gambar histogram 4.1 dan 4.2, terlihat bahwa distribusi nilai 

hasil belajar IPA-Fisika siswa membentuk kurang lebih seperti kurva normal. 

Adapun perhitungan uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.  

b. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data berasal dari 

sampel yang homogen atau tidak dan untuk mengetahui tindak lanjut uji 

hipotesis (t-test) yang akan digunakan. Hasil perhitungan uji homogenitas hasil 

belajar IPA-Fisika siswa dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas  

Kelas Jumlah Siswa Varians  F hitung F tabel Kriteria 

Eksperimen 32 77,87 
1,30 1,80 Homogen 

Kontrol 35 117,03 
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Dari data di atas, diperoleh nilai Fhitung  sebesar 1,30 dan Ftabel sebesar 1,80. 

                  sehingga varian-varian homogen. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Lampiran 19 halaman 151.  

 

3. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

perlakuan yang diberikan terhadap hasil belajar IPA-Fisika siswa. Setelah melakukan 

uji normalitas dan uji homogenitas sampel dari data hasil belajar IPA-Fisika siswa, 

diperoleh bahwa siswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen sehingga uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistik 

parametrik. Adapun uji statistik parametrik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji-t satu pihak yaitu pihak kanan dengan menggunakan rumus t-test polled 

varians (rumus 3-7) dan dibantu dengan program Ms. Excel 2007. Hasil analisis uji 

hipotesis data terhadap hasil belajar IPA-Fisika siswa dapat dilihat pada Tabel 4.4: 

Tabel 4.4 Uji Hipotesis Hasil Belajar  

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
 Eksperimen Kontrol 

Mean 75,25 66,17 

Variance 77,87 117,03 

Observations 32 35 

Df 65,00  

t Stat 3,74  

t Critical one-tail 1,67  

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa               , yaitu           pada taraf 

signifikan 5% dengan                      . Sesuai dengan 
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kriteria pengujian hipotesis yaitu jika                maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran quantum dengan metode 

eksperimen lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar IPA-Fisika siswa kelas VIII SMPN 16 Mataram Tahun Ajaran 2014/2015. 

Langkah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 20 halaman 153. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 16 Mataram pada kelas VIII. Ada dua 

kelompok sampel yang digunakan yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran quantum 

dengan metode eksperimen, sedangkan kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas model pembelajaran quantum dengan metode eksperimen 

terhadap hasil belajar IPA-Fisika siswa.  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil belajar untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 75,25 dan 66,17. Dari kedua 

nilai tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada nilai 

rata-rata kelas kontrol, artinya bahwa hasil belajar IPA-Fisika siswa kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran yang digunakan di kelas eksperimen lebih efektif daripada model 
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pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol terhadap hasil belajar IPA-Fisika 

siswa kelas VIII SMPN 16 Mataram tahun ajaran 2014/2015.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil belajar IPA-Fisika siswa pada 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, salah satunya adalah 

diterapkannya model pembelajaran quantum dengan metode eksperimen pada kelas 

eksperimen. Penerapan model pembelajaran quantum memberikan dampak pada 

siswa yaitu proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan karena siswa dapat 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, dan siswa lebih cenderung antusias dalam belajar karena prinsip model 

pembelajaran quantum menyatakan bahwa tidak ada siswa yang bodoh dan semua 

siswa berhak mendapat pujian dan penghargaan atas usaha belajar mereka. Hal 

tersebut membuat siswa untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang ada 

pada mereka demi keberhasilan belajar mereka sendiri. Selain itu, langkah-langkah 

model pembelajaran quantum yang dikenal dengan istilah TANDUR yaitu 

Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan membuat siswa 

belajar dengan tahapan-tahapan yang menjadikan hasil belajar mereka lebih baik 

daripada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada program 

SuperCamp (DePorter, 2010) menunjukkan bahwa model pembelajaran quantum 

mampu 73% meningkatkan nilai belajar siswa. Diperkuat pula dengan hasil penelitian 

oleh Hendriyani (2010) dan Widcaksana (2013) bahwa model pembelajaran quantum 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. 
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Penerapan metode eksperimen pada kelas eksperimen menjadikan seluruh siswa 

aktif dan antusias terhadap eksperimen yang mereka lakukan, karena setiap siswa 

terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dan setiap siswa telah memiliki peranan 

mereka masing-masing. Setiap kelompok harus mampu mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

telah dibagikan pada masing-masing kelompok. Hal ini membuat siswa aktif 

bertanya, mencari sendiri informasi melalui buku-buku yang relevan, dan bekerja 

sama dengan anggota kelompok mereka masing-masing, sehingga tidak ada siswa 

yang tidak bekerja dan mengganggu pekerjaan siswa lainnya. Selain itu, hakikat IPA 

sebagai produk, proses, dan sikap dapat terimplementasi melalui metode eksperimen. 

Dengan demikian, penerapan metode eksperimen efektif terhadap hasil belajar IPA-

Fisika siswa. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Poiyo (2013) bahwa 

metode eksperimen berpengaruh terhadap hasil belajar IPA-Fisika siswa.  

Adapun pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional 

yang didominasi oleh metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah adalah metode 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru melalui penjelasan lisan secara langsung 

kepada siswa (Djamarah dan Zain, 2009). Jadi, siswa hanya mendengar dan mencatat 

setiap informasi yang disampaikan oleh guru. Hal ini membuat siswa tidak berperan 

secara aktif, seluruh informasi datang dari guru, dan antusias belajar siswa tidak 

terlalu tinggi. Penerapan metode diskusipun tidak terlalu membuat siswa berperan 

aktif, karena tidak semua siswa dalam kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk 
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menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Lembar Diskusi Siswa (LDS), 

melainkan hanya beberapa siswa saja yang bekerja.  

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada materi getaran dan 

gelombang pada kelas VIII SMPN 16 Mataram yaitu sebesar 75, adapun siswa yang 

tuntas di kelas eksperimen sebanyak 21 siswa (65,62%) dari 32 siswa, sedangkan di 

kelas kontrol sebanyak 11 siswa (31,43%) dari 37 siswa. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran quantum dengan metode eksperimen lebih 

efektif daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA-Fisika 

siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Dwi Astuti (2009) dan Sugiani (2013) yang 

menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran quantum dengan metode 

eksperimen berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa.  

Selama penelitian berlangsung, peneliti mengalami beberapa kesulitan 

diantaranya pengelolaan waktu belajar. Pembelajaran quantum dengan metode 

eksperimen memerlukan waktu yang cukup lama agar setiap langkah-langkah 

pembelajarannya dapat berjalan dengan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi 

hal itu terjadi adalah karena sulitnya mengatur siswa untuk mengelompokkan mereka 

berdasarkan kelompoknya, siswa belum terbiasa dalam melakukan eksperimen 

sehingga guru memerlukan waktu yang lebih lama untuk menfasilitasi dan 

memonitoring kegiatan siswa, akibatnya proses pembelajaran berjalan kurang 

maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran quantum 

dengan metode eksperimen membutuhkan pengelolaan waktu yang baik dan efektif 

sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik. 


