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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya rata-rata hasil belajar IPA 

di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi. Tujuan dari Penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah metode Modeling The Way berpengaruh terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode Quasi Eksperimental Design tipe Nonequivalent 

Control Group dengan bentuk pre-test – post-test. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 101 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 62 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes hasil belajar dan 

observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Hasil dari pre-test dan post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kovarian (anakova), kemudian 

didapatkan hasil perhitungan uji hipotesi dengan menggunakan analisis kovarian 

(Anakova) yaitu jika nilai signifikansinya ≤ 0,05 maka Ha diterima H0 di tolak. 

Hasil yang didapatkan dari uji hipotesis menggunakan analisis kovarian dalam 

penelitian ini adalah nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 ≤ 0,05 

hal ini menunjukkan bahwa Ha nya diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa rata-rata hasil belajar IPA siswa yang diajarkan dengan 

Metode Modeling The Way lebih baik dibandingkan dengan  yang tidak 

menggunakan metode Modeling The Way. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

nilai rata-rata hasil terkoreksi yang diperoleh untuk kelas eksperimen sebesar 

80,174 dan untuk kelas kontrol sebesar 73,827. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPA siswa yang menggunakan “metode Modeling 

The Way ” hasilnya lebih maksimal. 

 

 

Kata kunci : Metode Modeling The Way, Hasil Belajar IPA, Mata Pelajaran    

IPA di SD 
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ABSTRACK 

 

This research is based on the low average of science learning outcomes in primary 

school in group III sub district of Labuapi. This study aims to determine whether 

the Modeling The Way of Method effect on science learning outcomes 4
th 

grade of 

primary school in group III sub District of Labuapi. The research method used is 

Quasi Experimental Design type Nonequivalent Control Group with pre-test – 

post-test. The population in this study amounted to 101 students. The sampling 

technique used is random sampling technique with the total sample of 62 students. 

Data collection techniques in this study using test result and observation. The data 

collected were analyzed using descriptive statistical analysis. The results of pre-

test and post-test of the experimental class and control class were then analyzed 

using covariance analysis (anacova), then obtained the result of hypothesis test by 

using covariance analysis (anacova) that if significance value ≤ 0,05 then Ha 

received Ho reject. The results obtained from the hypothesis test using covariance 

analysis in this study is the value of significance obtained at 0,000 ≤ 0,05 this 

indicates that Ha is accepted and Ho rejected. So it can be interpreted that the 

average science learning outcames of students who are taught with Modeling The 

Way of Method is better than those who do not use the Modeling The Way of 

Method. The difference can be seen from the corrected average value obtained for 

the experimental class of 80,174 and for the control class of 73,827. Thus it can be 

concluded that the learning outcames of science students who use” Modeling The 

Way of Method” result is more leverage.  

 

     Keywords: Modeling The Way Method, Learning Outcome of Science, Science 

Lesson in Elementary School.    
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A. PENDAHULUAN  

Pendidikan Sekolah Dasar pada dasarnya merupakan lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi 

anak-anak usia 6-12 tahun. Pendidikan Sekolah Dasar dimaksud untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai 

tingkat perkembangannya.  

Jenjang pendidikan dasar merupakan peranan yang sangat penting 

dalam mengembangkan aspek fisik, intelektual, religius, moral, sosial, 

emosi, pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Melalui pendidikan 

dasar, diharapkan dapat menghasilkan manusia indonesia yang berkualitas. 

Di masa yang akan datang, para siswa akan menghadapi tantangan yang 

cukup berat karena masyarakat global yang selalu mengalami perubahan. 

Oleh karena itu pendidikan IPA menjadi suatu bidang ilmu yang memiliki 

tujuan agar setiap siswa terutama yang ada di SD memiliki kepribadian 

yang baik dan dapat menerapkan sikap ilmiah serta dapat mengembangkan 

potensi yang ada di alam untuk dijadikan sebagai sumber ilmu dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya usaha yang 

dilakukan agar pendidikan IPA dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang 

akan dicapai.   

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang Sekolah Dasar (Susanto, 2016: 165). IPA di Sekolah Dasar 

hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak 

didik secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. Fokus program pengajaran IPA di 

Sekolah Dasar hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan 

pengembangan anak didik terhadap dunia mereka dimana mereka hidup.  

Suasana belajar yang demokratis, akan memberi peluang mencapai hasil 

belajar yang optimal dibandingkan dengan suasana belajar yang kaku, 

disiplin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana belajar 

yang demokratis, ada kebebasan siswa dalam belajar, mengajukan 

pendapat, berdialog dengan teman sekelas, dan lain-lain. 

Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi 

hasil belajar di sekolah adalah kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran 

adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Proses pembelajaran dimana guru memberi pengetahuan kepada siswa 

secara pasif masih mendominasi proses pembelajaran. Ada beberapa 

kecenderungan yang sering ditemukan seperti proses pembelajaran masih 

berpusat pada guru, siswa yang sering menjawab pertanyaan guru hanya 

yang pandai saja, yang kurang pandai tidak berusaha menjawab dan tidak 

berani bertanya kepada guru. 

Kenyataan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti di SDN Gugus III Kecamatan 
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Labuapi pada tanggal 10 Februari 2018, di temukan fakta yang 

menunjukan bahwa penyebab rendahnya hasil belajar IPA di kelas IV, 

yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru kelas masih 

menggunakan metode-metode mengajar yang konvensional seperti 

ceramah, diskusi, dan pemberian tugas dikarenakan guru masih belum 

memahami metode-metode pembelajaran baru yang berkembang saat ini 

sehingga kegiatan pembelajaran cenderung berpusat pada guru, selain itu 

kurangnya penggunaan alat peraga di dalam proses pembelajaran IPA, dan 

guru biasanya hanya mengajar materi yang dengan tujuan agar cepat 

selesai. Guru dalam mengajar juga terlalu ketat dan disiplin sehingga 

siswa menjadi takut untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. 

Oleh sebab itu siswa menjadi kesulitan dalam memahami, menguasai 

konsep dan membuat siswa cenderung merasa jenuh dan bosen dengan 

pembelajaran yang dilakukan. Khususnya akan merasa bosan pada mata 

pelajaran IPA itu sendiri. 

Dari gambaran pembelajaran yang dilakukan oleh guru, akan 

berdampak pada hasil belajar yang di peroleh oleh siswa. Berikut 

perolehan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa berdasarkan nilai 

UAS semester ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 
Tabel 1.1    Nilai Hasil Ulangan Akhir Semester Ilmu Pengetahuan Alam Siswa 

Kelas IV SDN Gugus 3  Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 2017/2018 

   
SDN Gugus III 

Kecamatan Labuapi  

Kurikulum Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-

Rata 

Persentase 

Ketuntasan 

SDN 4 BAJUR KTSP 28 62,11 35,71% 

SDN 2 TERONG 

TAWAH 

KTSP 39 67 30,76% 

SDN 3 TERONG 

TAWAH 

KTSP 34 63.08 29,41% 

 

Berdasarkan tabel 1.1  di atas menunjukkan bahwa hasil ulangan 

akhir semester Ilmu Pengetahuan Alam di SDN Gugus III Kecamatan 

Labuapi yang masih menggunakan kurikulum KTSP menunjukkan nilai 

rata-rata maupun presentase ketuntasan belajar siswa masih di bawah 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan untuk mata pelajaran IPA di 

SDN Gugus III Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 2017/2018, yaitu 70.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menerapkan metode 

pembelajaran aktif (Modeling The Way) di dalam menjelaskan konsep 

pembelajaran IPA. Zaini (2008: 76) menjelaskan Modeling The Way, 

adalah memberi kesempatan kepada peserta didik mempraktikkan 

keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Siswa 

diberi waktu untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan 

bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru 

saja dijelaskan. Dengan   begitu siswa menjadi lebih mudah dalam 

memahami materi pembelajaran, karena siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran serta membangkitkan motivasi siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Metode Modeling The Way Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

 

B. KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

Kajian teori dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Belajar 

Menurut Hilgard dalam Susanto (2016: 3) belajar, adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungannya. Perubahan 

kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah 

laku dan ini diperoleh melalui latihan (pengalaman). Daryanto (2016: 

2) mengemukakan belajar, adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.  

2. Teori Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana, yang 

dimaksud dengan hasil belajar siswa,  adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap 

(Susanto, 2016: 5). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa yaitu, faktor intern, meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologi 

dan faktor kelelahan dan faktor ektern, meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. 

3. Teori Metode Pembelajaran 

Menurut Yaumi (2013: 224) menyatakan, metode pembelajaran, 

adalah alat, cara, atau aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar. Menurut Fathurrohman (2009: 55) menyatakan, metode 

pembelajaran, adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada 

siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Teori Metode Modeling The Way 

Menurut Silberman (2007: 223) Modelling The Way merupakan  

metode yang memberi peserta didik kesempatan untuk berlatih, 

melalui demonstrasi, keterampilan khusus yang diajarkan di dalam 

kelas. Menurut Zaini (2008: 76), Modeling The Way, adalah metode ini 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan 

keterampilan spesifik yang dipelajari dikelas melalui demonstrasi. 

5. Teori Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Menurut Susanto (2016: 170) pembelajaran Sains merupakan 

pembelajaran berdsarkan pada prinsip-prinsip, proses yang mana dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. 

Sedangkan menurut Samatowa (2016: 02), IPA di Sekolah Dasar 



4 

 

hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak 

didik secara alamiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas berdasarkan bukti 

serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Fokus program pengajaran 

IPA di Sekolah Dasar hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan 

pengembangan anak didik terhadap dunia mereka di mana mereka 

hidup.  

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh 

1. Ari Purwanti (2014) yang berjudul: “Penggunaan Metode 

Modeling The Way Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada 

Siswa Kelas V SDN 03 Karangmojo Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Noviana Somantri (2014) yang berjudul “Peningkatan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Sains Dengan Menerapkan Metode Modeling The 

Way Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Lantung Aimual Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah Belum 

maksimalnya hasil belajar IPA tidak terlepas dari proses pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam yang dilaksanakan, untuk itu perlu 

diciptakan/direncanakan sebuah kondisi belajar yang menyenangkan 

bagi siswa. Dengan kondisi yang menyenangkan siswa lebih 

termotivasi dalam belajar, minat yang tinggi dalam belajar dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Keaktifan siswa di 

dalam kelas tergantung bagaimana guru mengelola kelas. Guru dapat 

menerapkan metode tertentu untuk membuat atmosfir kelas lebih 

berkesan dan menyenangkan. Terlebih pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam yang masih dianggap sulit dan membosankan dari 

pada mata pelajaran yang lain. Pembelajaran Modeling The Way dapat 

menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan yang 

dapat membangkitkan semangat belajar siswa sehingga dapat 

mendorong rasa ingin tahu siswa, dengan demikian penggunaan 

metode Modeling The Way diharapkan akan dapat memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha : Ada pengaruh metode Modeling The Way terhadap hasil    

belajar IPA siswa kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Ho : Tidak ada pengaruh metode Modeling The Way terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Quasi 

Eksperimental Design tipe Nonequivalent Control Group, alasan 

menggunakan jenis penelitian ini karena pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

Penelitian dilakukan terhadap dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas 

kontrol (pembanding). Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran menggunakan metode Modeling The Way (membuat contoh 

praktek) sedangkan pada kelas kontrol (pembanding) pembelajaran 

dilakukan dengan  menggunakan Metode konvensional. Pada awalnya, 

keduanya diberi pre-test. Bedanya kelompok yang satu diberikan 

perlakuan, sedangkan kelompok yang lain tidak dikenai perlakuan tetapi 

dijadikan atau diperlakukan sebagai kelompok kontrol. Setelah perlakuan 

(pada kelompok yang satu) selesai, kedua kelompok sama-sama 

mendapatkan pengukuran post-test. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April mulai tanggal 2 April 

sampai dengan 20 April  Tahun Pelajaran 2017/2018 yaitu di SDN 4 Bajur 

sebagai kelas eksperimen dan SDN 3 Terong Tawah sebagai kelas kontrol 

yang merupakan Gugus III Kecamatan Labuapi. Adapun yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode Modeling The Way (X) 

sedangkan variabel terikatnya, yaitu hasil belajar IPA siswa (Y).  

Dalam peneliitian ini yang dijadikan populasi, adalah seluruh siswa 

kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Labuapi yang masih menggunakan 

kurikulum yang sama, yaitu kurikulum KTSP, yaitu SDN 4 Bajur, SDN 2 

Terong Tawah dan SDN 3 Terong Tawah. Jumlah populasi dari ketiga 

sekolah tersebut adalah sebanyak 101 orang siswa. Sampel dalam 

penelitian ini adalah Siswa Kelas IV SDN 4 Bajur sebagai kelas 

eksperimen dan Siswa Kelas IV SDN 3 Terong Tawah sebagai kelas 

kontrol. Jumlah sampel dari kedua sekolah tersebut adalah 62 orang siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen 

untuk mengukur variabel yang dijelaskan yaitu perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari silabus, RPP dan LKS, lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran dan tes hasil belajar yang berupa soal pilihan ganda 

sebanyak 20 butir soal. Instrumen tes hasil belajar tersebut kemudian di uji 

validitas dan reliabilitasnya. Rumus yang digunakan untuk mengihitung 

validitas soal adalah rumus persamaan korelasi Product Moment dengan 

bantuan program Microsoft Excel 2010 for windows  yaitu sebagai berikut: 

 

rxy= 
𝑁∑𝑋𝑌−( ∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

 

 dan Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik belah 

dua (split halt method). Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus Spearman Brown dengan bantuan program 

Microsoft Excel 2010  for windows yaitu sebagai berikut:  
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r11= 
2𝑟

1

2
  

1

2

1+𝑟 
1

2
  

1

2

    

 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas menggunakan One Sampel Kolmogorov Smirnov ini 

dibantu dengan program analisis statistik SPSS 21.0 for windows. 

Sedangkan rumus uji homogeniitas menggunakan rumus varian atau 

uji Levene dibantu dengan program analisis statistik SPSS 21.0 for 

windows. Serta untuk menguji hipotesisnya menggunakan rumus 

kovarian (Anakova). Analisis kovarian (Anakova) akan dihitung 

menggunakan program analisis statistik SPSS 21.0 for windows. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil keterlaksanaan sintak pembelajaran 

 
Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Metode Modeling The Way  

Pertemuan  Keterlaksanaan Kriteria  

I 95, 23% Sangat baik 

II 95, 23 % Sangat baik 

III 100 % Sangat baik 

 

2. Hasil belajar siswa 

 

  
 

           Gambar 4.1 Perbandingan Rata-rata Pre-Test dan Post-Test 

 

Berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test tersebut 

didapatkan hasil bahwa kelas yang diberikan perlakuan dengan 

menggunakan metode Modeling The Way rata-rata lebih meningkat 

dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan menggunakan metode 

konvensional. Meskipun kedua kelas tersebut sama-sama mengalami 

peningkatan hasil belajar, tetapi rata-rata post-test kelas yang 

diberikan perlakuan metode Modeling The Way rata-ratanya lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas yang tidak diberikan perlakuan. 
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3. Hasil Uji Normalitas 

 

   

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa data 

pre-test dan post-test terdistribusi normal dengan nilai signifikansinya ≥ 

0,05 yaitu pada data pre-test nilai signifikansinya 0,184 ≥ 0,05 dan pada 

data post-test nilai signifikansinya 0,408 ≥ 0,05 , maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil pre-test dan post-test kedua kelas tersebut terdistribusi normal.  

 

4. Hasil Uji Homogenitas 
  

 

 

 

Dari tabel 4.3 ringkasan hasil uji normalitas di atas menunjukkan 

bahwa data pre-test dan post-test nilai signifikansi ≥ 0,05 yaitu sebesar 

0,595 ≥ 0,05 untuk data pre-test dan 0,556 ≥ 0,05 untuk data post-test. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pre-test dan post-test memiliki 

varian data homogen,  artinya status varian pre-test dan post-test berasal 

dari varian yang homogen.  

5. Hasil Uji Hipotesis Kovarian (Anakova) 
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Uji Kovarian 

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Source Type III Sum 

of Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4260,743
a
 2 2130,371 66,629 ,000 

Intercept 5882,593 1 5882,593 183,984 ,000 

PRETEST 3761,202 1 3761,202 117,635 ,000 

MODEL 617,499 1 617,499 19,313 ,000 

Error 1886,435 59 31,973   

Total 370825,000 62    

Corrected Total 6147,177 61    

Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PRE-TEST POST-TEST 

N 62 62 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 62,2581 76,6935 

Std. Deviation 14,50487 10,03860 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,139 ,113 

Positive ,107 ,097 

Negative -,139 -,113 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,092 ,889 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,184 ,408 

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PRE-TEST ,285 1 60 ,595 

POST-TEST ,350 1 60 ,556 
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Berdasarkan tabel 4.4 ringkasan hasil uji kovarian di atas dapat di 

ketahui bahwa, hasil uji F model menunjukkan nilai sebesar 19,313 

dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Metode Modeling The Way 

terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa. 

Setelah dianalisis dengan pre-test sebagai kovarian maka 

didapatkan rata-rata hasil terkoreksi yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 

4.5 berikut ini 

 
Tabel 4.5 Ringkasan Rata-Rata Hasil Terkoreksi Model 

 

MODEL Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KONVENSIONAL 73,827
a
 ,970 71,886 75,768 

MTW 80,174
a
 1,069 78,035 82,313 

 

 

Rata-rata hasil terkoreksi untuk model konvensional diperoleh 

nilainya sebesar 73,827
 
dan untuk model Modeling The Way nilai rata-

rata hasil terkoreksi yang diperoleh yaitu, sebesar 80,174. 

 

E. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode 

Modeling The Way (membuat contoh praktek) berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA di SDN gugus III 

Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 2017/2018. Metode Modeling The 

Way berpotensi lebih tinggi dalam meningkatkan hasil belajar 

dibandingkan dengan metode konvensional. Rata-rata terkoreksi nilai hasil 

belajar dengan metode Modeling The Way sebesar 80,174
 
dan kelas 

konvensional sebesar 73,827. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa, maka metode Modeling 

The Way memberikan pengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa yang 

menjadi meningkat. 

Selain itu dapat juga dilihat dari hasil lembar observasi sintak 

keterlaksanaan pembelajaran metode Modeling The Way yang digunakan 

di kelas eksperimen terlaksana dengan sangat baik. Karena terlaksana 

dengan sangat baik, maka metode Modeling The Way ini mampu 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa. 

Pada dasarnya pembelajaran dengan menggunakan metode 

Modeling The Way ini dapat menambah keaktifan siswa di dalam 

pembelajaran. Sebagaimana menurut Zaini (2008: 76) metode Modeling 

The Way adalah metode yang memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempraktikkan keterampilan spesifik yang dipelajari di dalam kelas 

melalui demonstrasi. Perbedaan hasil belajar siswa yang timbul pada 
kedua kelas tersebut dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

intern yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi 

faktor jasmaniah seperti kesehatan dan cacat tubuh, faktor psikologis 
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seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif  serta faktor kelelahan 

dan faktor ektern yang berasal dari luar diri siswa seperti faktor keluarga 

yang meliputi cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi keluarga, 

kemudian faktor sekolah yaitu metode mengajar guru, fasilitas sekolah, 

kurikulum dan rekasi guru dengan siswa serta faktor masyarakat.  

Peningkatan hasil belajar IPA siswa yang terjadi pada kelas 

eksperimen tidak terlepas dari penggunaan metode Modeling The Wa. 

Pada penggunaan metode ini siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Metode Modeling The Way ini dipilih oleh peneliiti karena 

metode pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Purwanti (2014) 

menjelaskan setelah diterapkan dalam pembelajaran IPA ternyata metode 

tersebut dapat menumbuhkan keaktifan siswa, menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, menjadikan pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada guru, siswa tidak lagi berperan sebagai objek dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.  

Dapat dilihat bahwa dalam metode Modeling The Way langkah 

awalnya di kelas eksperimen adalah, guru menyajikan satu topik materi 

sebagai pengantar dengan menunjukkan gambar-gambar yang terkait 

dengan materi yang akan diajarkan. Setelah materi tersebut selesai 

dijelaskan oleh guru, maka siswa melakukan sebuah percobaan atau 

praktek  tentang materi yang dijelaskan oleh guru, tetapi sebelum 

melakukan percobaan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

Masing-masing kelompok diberikan LKS, alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk melakukan percobaan sesuai dengan  materi yang di 

dapatkan, lalu setiap kelompok membuat skenario kerja dari materi 

percobaan yang didapatkan dengan waktu 10-15 menit. Setelah selesai 

membuuat skenario kerja, tiap kelompok kemudian menjawab soal dari 

percobaan yang dilakukan. Setelah selesai menjawab soal, maka setiap 

kelompok maju kedepan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja mereka 

dan kelompok lain memberikan tanggapan dan pedapatnya terhadap 

jawaban kelompok yang maju. Alasan dari jawaban siswa tersebut 

dikaitkan oleh guru untuk menanamkan materi sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. Bagi kelompok yang melakukan presentasi dengan 

sangat bagus diberikan reward berupa tepuk tangan dan gambar bintang. 

Bagi kelompok yang mendapatkan gambar bintang paling banyak 

mendapatkan poin yang lebih banyak. Kegiatan akhir atau penutup dalam 

proses pembelajaran adalah guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Metode Modeling The Way dalam proses pembelajaran dilakukan 

dengan melakukan percobaan/praktek sesuai materi yang diajarkan 

sehingga membuat siswa merasa pembelajaran IPA lebih menarik dan 

menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

diharapkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dalam belajar dapat 

berpengaruh, karena pada saat proses pembelajaran kelas eksperimen 
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siswa lebih aktif dan bersemangat dalam mengitu proses pembelajaran 

dibandingkan dengan siswa di kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran yang biasa dilakukan atau metode konvensional. Pada 

pertemuan terakhir ketika membuat kesimpulan bersama, siswa 

berpendapat jika pembelajaran menggunakan metode Modeling The Way 

membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, hal itu 

dikarenakan pada saat proses pembelajaran siswa langsung melakukan 

percobaan/praktek terkait materi yang sedang diajarkan. 

 

F. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, 

data hasil pre-test dan post-test kedua kelas tersebut dan setelah dilakukan 

uji hipotesis menggunakan analisi kovarian (Anakova) diperoleh bahwa 

model atau kelas yang diberikan perlakuan nilai signifikansinya, yaitu 

sebesar 0,000 ≤ 0,05 dan rata-rata hasil terkoreksi kelas yang diberikan 

perlakuan dengan model Modeling The Way lebih besar, yaitu 80,174 

dibandingkan dengan kelas yang tidak diberikan perlakuan yaitu 73,827. 

Dari penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan ada 

Pengaruh Metode Modeling The Way Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV Di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 

2017/2018.  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini adalah: 

1. Guru diharapkan dapat menguasai berbagai jenis metode mengajar 

yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan menyenangkan.  

2. Dengan hasil penelitian yang membuktikan penggunaan metode 

Modeling The Way lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

menggunakan metode konvensional, diharapkan kepala sekolah 

memberikan kebijakan kepada guru untuk lebih sering menggunakan 

metode pembelajaran yang berpariasi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai 

referensi semata namun diharapkan oleh peneliti untuk dapat 

dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna. Diharapkan metode 

Modeling The Way ini tidak hanya dapat meningkatkan kompetensi 

kognitif yaitu hasil belajar siswa saja namun dapat meningkatkan pada 

kompetensi afektif dan psikomotorik ataupun dalam variabel 

penelitian yang lain misalnya motivasi belajar dan kemampuan 

berpikir siswa. 
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