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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan metode 

hypnoteaching dalam pembelajaran IPS siswa kelas V, mengetahui bagaimana gambaran 

hasil belajar IPS siswa kelas V setelah diterapkannya metode hypnoteaching, dan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa 

Kelas V SDN 37 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif eksperimen jenis Quasi Eksperimental Design tipe Nonequivalent 

Control Group Design. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN 37 yang 

berjumlah 61 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi 

untuk memperoleh data penerapan metode hypnoteaching, hasil belajar aspek afektif dan 

psikomotorik, selanjutnya metode tes objektif untuk memperoleh data hasil belajar aspek 

kognitif, dan metode dokumentasi untuk memperoleh data berupa foto kegiatan 

pembelajaran. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t-test polled varian serta 

analisis lembar observasi hasil belajar afektif dan psikomotorik. Hasil analisis menunjukan 

nilai rata-rata hasil belajar afektif siswa di kelas eksperimen sebesar 80,55 dan 

psikomotorik sebesar 96,2 yang keduanya  lebih besar dari KKM yakni 76, selanjutnya 

diperoleh thitung 2,439 sedangkan ttabel 2,005 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa 

ada pengaruh metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Kontribusi metode hypnoteaching dalam 

mempengaruhi hasil belajar IPS siswa kelas V sebesar 9,6%.  

Kata kunci: Metode Hypnoteaching, Hasil Belajar IPS 
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ABSTRACT   

This research aims to find out how to describe the application of hypnoteaching method in 

IPS learning of V grade students, to knowing how the learning result of IPS in V grade  

students after the implementation of hypnoteaching method, and to knowing whether there 

is effect of hypnoteaching method on learning result of IPS in V grade students of SDN 37 

Cakranegara Academic Year 2017/2018. This research uses quantitative experiment 

method in Quasi Experimental Design type Nonequivalent Control Group Design. The 

subjects of this research are all V grade students SDN 37 Cakranegara which consisted of 

61 students. The data was collected by using observation method to obtain the data of 

hypnoteaching method, the learning result of affective and psychomotor aspect, then 

objective test method to obtain data of cognitive aspect, and documentation method to 

obtain data of picture learning activity. Hypothesis test in this research use t-test of polled 

varian and analysis of observation sheet on learning result of affective and psychomotor 

aspect. The result of the analysis shows the average value of students affective learning in 

experimental class is 80,55 and psychomotor is 96,2 those value  are bigger than KKM 

which is 76, and its obtained tcount 2,439 while ttable 2,005 at 5% significance level that 

means there is effect of hypnoteaching method on the learning result of IPS at V grade 

students of SDN 37 Cakranegara academic year 2017/2018. The contribution of 

hypnoteaching method to influencing the learning relust of IPS in V grade students amount 

9.6%.  

 

Keywords: Hypnoteaching Method, IPS Learning Result 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi berbagai bidang 

kehidupan manusia. Pendidikan diharapkan terus mengalami perbaikan mutu dari tahun ke 

tahun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

adalah melalui kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang 

berlangsung antara siswa, guru, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan 

menerapkan strategi, pendekatan, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan bahan 

ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti proses 

pembelajaran diharapkan tercapainya perubahan sikap (afektif), peningkatan pengetahuan 

(kognitif), dan pengembangan keterampilan (psikomotorik) dalam diri siswa. 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

di Sekolah Dasar. Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar terdiri  dari sejumlah konsep 

disiplin ilmu sosial, humaniora, serta berbagai isu dan masalah sosial yang terjadi dalam 

kehidupan manusia di masa lampau maupun masa yang akan datang. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa, “tujuan pembelajaran pendidikan 

IPS di Sekolah Dasar adalah untuk 1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial, 3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, 4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global”.  

Tercapainya tujuan pendidikan IPS tersebut tentunya harus didukung dengan 

proses pembelajaran yang baik. Peran guru dan siswa sama pentingnya dalam mewujudkan 

proses pembelajaran yang diharapkan. Kemampuan, motivasi belajar, minat, perhatian, 

sikap dan kebiasaan belajar siswa sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. 

Selain itu guru sebagai pendidik harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan model, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, 

karakteristik siswa dan kondisi lingkungan belajar. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V yang dilakukan oleh peneliti 

pada hari Rabu, 17 Januari 2018 di SDN 37 Cakranegara, menyatakan bahwa kesiapan, 

kemauan, dan minat belajar IPS siswa masih kurang, selain itu siswa kurang 

berkonsentrasi terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan nilai semester 

siswa pada mata pelajaran IPS, diperoleh rata-rata hasil belajar klasikal di kelas VA adalah 

49,86 sedangkan di kelas VB adalah 46,86. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh oleh 

siswa tersebut masih belum mencapai KKM yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran 

IPS di SDN 37 Cakranegara yaitu 76. Selain itu sikap yang ditunjukan oleh siswa selama 

proses pembelajaran masih tergolong pasif, seperti kurangnya kerjasama antar siswa ketika 

melakukan diskusi dan hanya beberapa siswa saja yang aktif bertanya mengenai materi. 

Keterampilan siswa dalam hal manajemen waktu dinilai masih kurang, selain itu 

keterampilan siswa dalam mengkomunikasikan hasil diskusi juga perlu dikembangkan. 

Dalam melaksanakan pembelajaran IPS, guru menggunakan pendekatan 

kontekstual, guru juga menerapkan metode yang variatif yakni metode diskusi, tanya 

jawab dan penugasan. Selain itu guru menggunakan media foto dan video dalam 

menyampaikan materi IPS. Berbagai metode dan media pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru nyatanya belum  berpengaruh  terhadap hasil  belajar yang dicapai oleh siswa. 

Salah satu metode pembelajaran yang belum pernah diterapkan oleh guru pada 

pembelajaran IPS di kelas V adalah metode hypnoteaching. Menurut Yustisia (2012:75) 

metode hypnoteaching berasal dari dua kata yaitu hypnosis yang artinya mensugesti dan 
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teaching yang artinya mengajar. Metode Hypnoteaching adalah metode pembelajaran yang 

berorientasi pada eksplorasi alam pikiran siswa. Dalam penerapan metode Hypnoteaching, 

guru menyajikan materi dengan menggunakan sugesti yang bersifat positif dengan tujuan 

untuk membuat siswa merasa nyaman akan kehadiran guru, sehingga akan menumbuhkan 

minat, kemauan belajar dan perhatian siswa akan terpusat pada materi pembelajaran.  

Pemberian sugesti ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, memberikan 

motivasi, dan penggunaan  kata-kata positif. Kata-kata positif dan motivasi ini diberikan 

dari awal sampai akhir pembelajaran berlangsung. Uraian terkait metode hypnoteaching 

dan kondisi yang ditemukan pada pembelajaran IPS siswa kelas V di SDN 37 Cakranegara 

tersebut melandasi peneliti untuk melihat pengaruh metode hypnoteaching terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V. 

Berdasarkan penjabaran di atas, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Metode Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 

37 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018”. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) bagaimanakah 

gambaran penerapan metode hypnoteaching dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 37 

Cakranegara?, 2) bagaimanakah gambaran hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 

Cakranegara setelah diterapkannya metode hypnoteaching?, 3) apakah ada pengaruh 

metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 Cakranegara 

tahun pelajaran 2017/2018?.  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini sebagai berikut: 1) untuk mengetahui bagaimanakah gambaran penerapan 

metode hypnoteaching dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 37 Cakranegara, 2) untuk 

mengetahui bagaimanakah gambaran hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 Cakranegara 

setelah diterapkannya metode hypnoteaching, 3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa Kelas V SDN 37 Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif eksperimen, 

Jenis Quasi Eksperimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design, yang mana 

bentuk desain eksperimen ini mempunyai kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi 

kelompok kontrol tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018, yakni 

pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 di SDN 37 Cakranegara. Populasi  

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN 37 Cakranegara dengan jumlah 

siswa keseluruhan yakni 61 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik Nonprobability sampling jenis sampling jenuh. Maka sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VA yang berjumlah 31 siswa dan siswa kelas VB 

yang berjumlah 30 siswa. Data pada penelitian ini berupa data hasil belajar siswa pada 

aspek kognitif sebagai data utama, data hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik 

sebagai data pendukung serta data penerapan metode hypnoteaching. Instrumen pada 

penelitian ini terdiri dari lembar observasi, lembar tes, dan dokumentasi yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya.  

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dapat dicari dengan rumus chi square. Rumus chi square untuk 

menguji normalitas data sebagai berikut: 
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=   
       

 

  
   

(Sugiyono, 2016:107) 

Jika X
2

hitung    X
2
tabel, maka data berdistribusi normal, sedangkan Jika X

2
hitung    

X
2

tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Data berdistribusi normal diuji pada taraf 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan db = k-1, dimana k merupakan kelas interval. 

2. Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data dapat dilakukan dengan menggunakan rumus F. 

Rumus uji F yang digunakan sebagai berikut: 

F = 
               

               
  

(Sugiyono 2017:276) 

Jika Fhitung   Ftabel maka sampel tidak homogen dan jika Fhitung   Ftabel maka sampel 

bersifat homogen dengan taraf signifikansi 5%. 

3. Uji Hipotesis  

Pada penelitian ini uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji-t dua pihak pada 

taraf signifikansi 5%. Hal tersebut dikarenakan data yang dikumpulkan berbentuk 

interval dengan distribusi data normal dan data bersifat  homogen. Sehingga digunakan 

statistik parametris untuk menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis digunakan rumus 

t-test polled varian sebagai berikut: 

   
 ̅    ̅ 

√
                   

         (
 
  

 
 
  

)

 

(Sugiyono, 2017: 273) 

Hasil perhitungan thitung selanjutnya dibandingkan dengan hasil perhitungan ttabel 

dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 dan taraf kepercayaan 95% (taraf 

signifikansi 5%). Jika thitung   ≤ ttabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Sedangkan jika 

thitung  ≥  ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Apabila telah diperoleh thitung, maka dilanjutkan dengan penghitungan koefisien 

determinansi untuk menguji signifikansi atau seberapa besar makna pengaruh 

penerapan metode hypnoteaching  terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V. Untuk 

memperoleh nilai koefisien korelasi (r
2
), digunakan rumus berikut: 

r
2   

= 
   

       
 

Selanjutnya untuk mengetahui persentase pengaruh penerapan metode 

hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V, dapat digunakan rumus 

koefisien determinansi berikut: 

KD = r
2 

x 100%. 

(Riduwan, 2014:76) 

Untuk memperkuat analisis hasil belajar aspek kognitif yang diujikan dengan uji-t, 

maka dilanjutkan dengan analisis lembar observasi hasil belajar aspek afektif dan 

psikomotorik, serta analisis keterlaksanaan metode hypnoteaching. Dengan analisis 

sebagai berikut: 
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Selanjutnya, skor akhir tersebut di konversikan ke dalam tabel konversi skor 

dengan penghitungan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Konversi Skor Lembar Observasi Hasil Belajar 

Rumus Rerata Skor Klasifikasi 

> Xi + 1,8 x sbi > 86,58 Sangat Baik 

Xi + 0,6 x sbi s/d Xi + 1,8 x sbi > 73,26 s/d 86,58 Baik 

Xi – 0,6 x sbi  s/d Xi + 0,6x sbi > 59,54 s/d 73,26 Cukup 

Xi - 1,8 x sbi s/d Xi – 0,6 x sbi > 46,42 s/d 59,94 Kurang 

≤ Xi - 1,8 x sbi ≤ 46,42 Sangat Kurang 

(Widoyoko, 2015:238) 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Hasil Uji Normalitas  

Data hasil belajar IPS berdasarkan pemberian pretest maupun posttest tersebut 

digunakan untuk melakukan perhitungan uji normalitas yang bertujuan untuk 

mengetahui distribusi data. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan rumus chi square (x
2
). Suatu data dikatakan berdistribusi 

normal apabila x
2

hitung    x
2

tabel pada taraf signifikansi 5% dengan db = k – 1, dimana 

k merupakan jumlah interval kelas. 

1) Hasil Uji Normalitas Data Pretest 

Hasil uji normalitas data pretest untuk kelas eksperimen diperoleh X
2

hitung 

sebesar 6,25 < X
2

tabel sebesar 11,07. Sehingga data pretset kelas eksperimen 

terdistribusi normal. Dimana terdapat 6 interval kelas berdasarkan hasil belajar 

IPS yang di peroleh siswa pada kelas eksperimen, yakni kelas dengan rentang 

nilai 25-33, 34-42, 43-51, 52-60, 61-69, 70-78. Terdapat 2 siswa yang 

memperoleh nilai pada interval kelas 25-33, 4 siswa memperoleh nilai pada 

interval 34-42, 9 siswa memperoleh nilai pada interval 43-51, 7 siswa 

memperoleh nilai pada interval 52-60, 5 siswa memperoleh nilai pada interval 61-

69, serta 3 siswa memperoleh nilai pada interval 70-78.  

Selanjutnya hasil uji normalitas data pretest untuk kelas kontrol diperoleh 

X
2

hitung sebesar 4,25 > X
2

tabel sebesar 11,07. Dimana terdapat 6 interval kelas 

berdasarkan hasil belajar IPS yang di peroleh siswa pada kelas kontrol, yakni 

kelas dengan rentang nilai 35-42, 43-50, 51-58, 59-66, 67-74, 75-82. Terdapat 2 

siswa yang memperoleh nilai pada interval kelas 35-42, 6 siswa memperoleh nilai 

pada interval 43-50, 6 siswa memperoleh nilai pada interval 51-58, 9 siswa 

memperoleh nilai pada interval 59-66, 3 siswa memperoleh nilai pada interval 67-

74, serta 2 siswa memperoleh nilai pada interval 75-82. 

2) Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

Hasil uji normalitas data posttest untuk kelas eksperimen diperoleh X
2

hitung 

sebesar 7,25 < X
2

tabel sebesar 11,07. Sehingga data posttest kelas eksperimen 

terdistribusi normal. Dimana terdapat 6 interval kelas berdasarkan hasil belajar 

IPS yang di peroleh siswa pada kelas eksperimen, yakni kelas dengan rentang 

nilai 40-48, 49-57, 59-66, 67-75, 76-84, 85-93. Terdapat 2 siswa yang 

memperoleh nilai pada interval kelas 40-48, 3 siswa memperoleh nilai pada 

interval 49-57, 9 siswa memperoleh nilai pada interval 58-66, 7 siswa 

memperoleh nilai pada interval 67-75, 6 siswa memperoleh nilai pada interval 76-

84, serta 3 siswa memperoleh nilai pada interval 85-93.  
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Selanjutnya pada kelas kontrol diperoleh X
2
hitung sebesar 10,80 < X

2
tabel 

sebesar 11,07. Sehingga data posttest kelas eksperimen terdistribusi normal. 

Dimana terdapat 6 interval kelas berdasarkan hasil belajar IPS yang di peroleh 

siswa pada kelas kontrol, yakni kelas dengan rentang nilai 35-44, 45-54, 55-64, 

65-74, 75-84, 85-94. Terdapat 4 siswa yang memperoleh nilai pada interval kelas 

35-44, 4 siswa memperoleh nilai pada interval 45-54, 8 siswa memperoleh nilai 

pada interval 55-64, 7 siswa memperoleh nilai pada interval 65-74, 3 siswa 

memperoleh nilai pada interval 75-84, serta 2 siswa memperoleh nilai pada 

interval 85-94.  

b. Hasil Uji Homogenitas Data Pretest dan Posttest 

Uji homogenitas data hasil pretest bertujuan untuk mengetahui kesamaan 

kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan. 

Uji homogenitas dilakukan dengan uji F dengan keriteria, jika Fhitung ≥ Ftabel maka 

sampel tidak homogen dan jika Fhitung ≤ Ftabel maka sampel bersifat homogen dengan 

taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil analisis  data pretest pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 1,322 < Ftabel sebesar 1,906 

pada taraf signifikansi 5%. Sehingga hasil belajar IPS siswa bersifat homogen, yang 

berarti kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kontrol memiliki kesamaan. 

Selanjutnya Uji homogenitas data posttest dilakukan untuk mengetahui 

kesamaan variasi hasil belajar siswa dan untuk menentukan tindak lanjut uji 

hipotesis (t-test). Berdasarkan hasil analisis data posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 1,34 < Ftabel sebesar 1,86 pada taraf 

signifikansi 5%. Sehingga disimpulkan bahwa  data pretest hasil belajar IPS siswa 

bersifat homogen. 

c. Analisis Lembar Observasi Metode Hypnoteaching 

Pada penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa lembar observasi 

penerapan metode hypnoteaching dengan menggunakan teknik rating scale skala 

tiga. Skor akhir untuk lembar observasi penerapan metode hypnoteaching di kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama sebesar 79,92, kemudian pada pertemuan kedua 

sebesar 84,61 dan pada prtemuan ketiga sebesar 84,61. Sehingga rata-rata yang 

diperoleh sebesar 82,04. Setelah dikonversikan maka penerapan metode 

hypnoteaching dikategorikan baik. 

d. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat yang telah dilakukan diperoleh bahwa data hasil 

posttest terdistribusi normal dan homogen, maka analisis yang digunakan yakni 

statistik parametris dengan menggunakan uji-t polled varian, dengan ketentuannya 

n1 ≠ n2 dan varians homogen. Kriteria pengujian hipotesis yakni jika thitung   ≤ ttabel, 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. Sedangkan jika thitung  ≥  ttabel, maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa nilai thitung > ttabel yakni 

       > 2,005 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 

2 = 30 + 28 – 2 = 56. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis  yakni apabila 

diperoleh hasil thitung > ttabel maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh 

penerapan metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Dimana pengaruh metode hypnoteaching 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V sebesar 9,6%. 

Untuk memperkuat hasil uji-t yang telah dijabarkan diatas, maka dilanjutkan 

dengan analisis data lembar observasi hasil belajar afektif dan psikomotorik di kelas 
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kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil skor akhir 

untuk lembar observasi aspek afektif di kelas eksperimen pada pertemuan pertama, 

kedua, dan ketiga masing-masing sebesar 79,16; 84,61; dan 83,33. Sehingga rata-rata 

yang diperoleh sebesar 80,55 yang tergolong baik. Sedangkan Skor akhir untuk 

lembar observasi aspek afektif di kelas kontrol pada pertemuan pertama, kedua, dan 

ketiga masing-masing sebesar 66,6; 77,7; dan 77,7. Rata-rata yang diperoleh sebesar 

74 yang tergolong baik.  

Selanjutnya skor akhir untuk lembar observasi hasil belajar aspek 

psikomotorik di kelas eksperimen pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga 

masing-masing sebesar 88,8; 100; dan 100. Sehingga rata–rata yang diperoleh 

sebesar 96,2 yang tergolong sangat baik. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh 

skor akhir untuk lembar observasi hasil belajar aspek psikomotorik di kelas kontrol 

pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing sebesar 88,8; 88,8; 100. 

Rata-rata yang diperoleh sebesar 92,53 yang sangat baik.  

2. Pembahasan 

a. Penerapan Metode Hypnoteaching dalam Pembelajaran IPS  

Pemberian perlakuan berupa penerapan metode hypnoteaching pada mata 

pelajaran IPS di kelas eksperimen dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. 

Sedangkan pembelajaran IPS di kelas kontrol  dilaksanakan tanpa menerapkan 

metode hypnoteaching dengan jumlah pertemuan yang sama yakni tiga kali 

pertemuan. Langkah pertama dari penerapan metode hypnoteaching adalah pacing, 

dalam penerapannya guru telah mengawali pembelajaran dengan menghubungkan 

istilah yang trend di kalangan siswa, yang kemudian di respon dengan baik oleh 

siswa.  

Langkah selanjutnya adalah leading, dalam penerapannya, siswa mengikuti 

seluruh perintah dan arahan guru dengan cukup baik. Selanjutnya guru menggunakan 

kalimat positif dalam menyampaikan materi , langkah tersebut dilakukan dengan 

cukup baik oleh guru dan siswa karena guru kurang melakukan pengulangan kata-

kata positif tersebut. Menurut Wati dan Kusuma (2016:66) guru sebaiknya 

melakukan pengulangan dalam memberikan sugesti  maupun kata-kata positif 

sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh siswa. 

 Dalam kegiatan pembelajaran IPS guru memberikan pujian atas sikap dan 

keberhasilan jika siswa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diarahkan 

oleh guru, Dalam penerapannya siswa menganggapi pujian yang di berikan oleh 

guru dengan baik sedangkan cukup baik ketika menerima teguran dari guru. 

Langkah-langkah tersebut diperkuat dengan langkah akhir yakni modeling yang 

ditunjukkan oleh guru dinilai baik, karena guru tidak hanya berdiam diri di satu titik 

namun berkeliling mendampingi siswa mengerjakan tugas yang diberikan.  

Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran IPS berlangsung di 

kelas eksperimen yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh hasil bahwa penerapan 

metode hypnoteaching yang dilaksanakan oleh guru di kelas eksperimen tergolong 

dalam kategori baik. 

b. Hasil Belajar IPS Siswa Setelah Diterapkan Metode Hypnoteaching 

Berdasarkan hasil observasi setelah diterapkannya metode hypnoteaching pada 

kelas eksperimen, diketahui bahwa hasil belajar siswa pada aspek afektif siswa 

tergolong baik. Serta hasil observasi aspek psikomotorik siswa tergolong sangat 

baik. Sedangkan kegiatan observasi di kelas kontrol diperoleh hasil bahwa penilaian 
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aspek afektif siswa tergolong dalam kategori baik, serta penilaian aspek 

psikomotorik siswa tergolong dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan nilai posttest diproleh hasil bahwa nilai rata-rata hasil belajar 

yang diperoleh oleh  kelas eksperimen sebesar 69,33 sedangkan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol sebesar 60,89 . Dari rata-rata hasil belajar IPS tersebut 

diketahui bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang diberikan perlakuan 

berupa penerapan metode hypnoteaching lebih baik jika dibandingkan dengan rata-

rata hasil belajar kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa penerapan 

metode hypnoteaching. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan yang 

di berikan pada masing-masing kelas tersebut.  

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi hasil belajar diketahui bahwa rata-

rata hasil belajar afektif di kelas eksperimen sebesar 80,55 > 76 sedangkan di kelas 

kontrol diperoleh hasil sebesar 74 < 76. Selanjutnya untuk rata-rata hasil belajar 

psikomotorik di kelas eksperimen sebesar 96,2 > 76 sedangkan di kelas kontrol 

diperoleh hasil sebesar 92,53 > 76, dimana hasil belajar psikomotorik yang diperoleh 

kelas eksperimen lebih besar jika dibandingkan dengan hasil belajar psikomotorik 

yang diperoleh kelas kontrol. Terlihat pada hasil belajar IPS siswa kelas eskperimen 

baik pada aspek afektif maupun psikomotorik lebih baik jika dibandingkan dengan 

hasil belajar afektif dan psikomotorik pada kelas kontrol. Selain itu hasil belajar 

afektif dan psikomotorik lebih besar dari kriteria ketuntasan yang ditetapkan yakni 

76, hasil analisis lembar observasi tersebut menyatakan bahwa hasil belajar afektif 

dan psikomotorik di kelas eksperimen yang menerapkan metode hypnoteaching 

dalam pembelajaran IPS dapat berkontribusi secara signifikan sehingga metode 

hypnoteaching berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa baik pada aspek 

kognitif,afektif, dan psikomotorik.  

c. Pengaruh Metode Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar IPS 

Berdasarkan nilai posttest diketahui bahawa nilai rata-rata yang diperoleh 

oleh  kelas eksperimen sebesar 69,33 sedangkan rata-rata di kelas kontrol sebesar 

60,89. Rata-rata hasil belajar IPS posttest yang diperoleh masing-masing kelas 

selanjutnya di analisis untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus t-test polled varians dikarenakan 

data posttest pada masing-masing kelas terdistribusi normal dan homogen.  

Berdasarkan hasil analisis data posttest diketahui bahwa nilai thitung > nilai 

ttabel, yakni       > 2,015 yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha dterima. Yang 

menjelaskan bahwa ada pengaruh metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS 

siwa kelas V SDN 37 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018, dengan koefisien 

determinansi atau besarnya makna metode hypnoteaching berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V sebesar 9,6%. Hasil analisis tersebut diperkuat 

dengan data analisis lembar observasi hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik 

siswa di kelas ekperimen yang diberikan perlakuan berupa penerapan metode 

hypnoteaching.  

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi diketahui bahwa hasil belajar 

afektif siswa di kelas eksperimen pada pembelajaran IPS memperoleh rata-rata 

sebesar 80,55 yang dikategorikan baik dan hasil belajar pada aspek psikomotorik 

diperoleh rata-rata sebesar 96,2 yang dikategorikan sangat baik. Rata-rata nilai yang 

dicapai oleh siswa berhasil melampaui kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan yakni 76, yang diartikan bahwa hasil belajar afektif dan psikomotorik 

siswa setelah diterapkannya metode hypnoteaching turut berkontribusi sigifikan 
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sehingga metode hypnoteaching berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa pada 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa kelas V SDN 37 Cakranegara. 

Hasil analisis tersebut didukung oleh pendapat dari Susanto (2016:16) yang 

menyatakan “bahwa model dan metode penyampaian materi yang menyenangkan, 

tidak membosankan, menarik, dan mudah dimengerti oleh siswa tentunya dapat 

berpengaruh secara positif terhadap kebehasilan belajar”. Pendapat tersebut sejalan 

dengan pendapat Yustisia (2012:80) yang menyatakan bahwa dengan penerapan 

metode hypnoteaching maka pembelajaran akan menjadi menyenangkan bagi siswa 

maupun guru, pembelajaran dapat menarik perhatian siswa melalui kreasi yelling 

yang diterapkan oleh guru, menumbuhkan semangat belajar siswa, membatu siswa 

mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dalam belajar yang mereka miliki, dan materi 

lebih mudah dikuasai oleh siswa karena termotivasi untuk belajar dengan 

diterapkannya mtode hypnoteaching tersebut. 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara 

penerapan metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. 

Hal ini dibuktikan dengan penghitungan statistik dengan menggunakan rumus t-

test polled varians. Berdasarkan hasil analisis t-test polled varians diperoleh hasil thitung 

sebesar       sedangkan ttabel sebesar 2,015 pada taraf kepercayaan 95% (taraf 

signifikansi 5%) yang berarti bahwa ada pengaruh antara penerapan metode 

hypnoteaching dengan hasil belajar IPS yang diperoleh siswa kelas V. Dengan 

kontribusi penerapan metode hypnoteaching dalam mempengaruhi hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN 37 Cakranegara sebesar 9,6%. Hasil tersebut diperkuat dengan 

dengan analisis lembar observasi hasil belajar afektif dan psikomotorik di kelas 

eksperimen.  

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi diperoleh rata-rata nilai hasil belajar 

aspek kognitif siswa sebesar 80,55 dan rata-rata nilai hasil belajar hasil belajar 

psikomotorik sebesar 96,2. Hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik setelah 

diterapkannya metode hypnoteaching tersebut lebih besar dari kriteria ketuntasan yang 

ditetapkan yakni 76. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode 

hypnoteaching dengan hasil belajar IPS yang diperoleh siswa kelas V SDN 37 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Dengan kontribusi metode hypnoteaching 

mempengaruhi hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 37 Cakranegara sebesar 9,6%. 

A. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat menggunakan metode hypnoteaching sebagai alternatif untuk 

menangani permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya kemauan 

untuk menerapkan metode hypnoteaching pada kegiatan pembelajaran maka akan 

memberikan pengaruh pada hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

2. Bagi siswa, jika mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan metode 

hypnoteaching dengan baik, maka siswa dapat memperoleh berbagai keterampilan, 

siswa dapat menyerap materi dengan baik, siswa menjadi lebih aktif dan dapat 

mengembangkan kemampuan kerjasama dalam kelompok. 

3. Bagi peneliti, dapat melaksanakan penelitian dengan variabel metode hypnoteaching 

yang bisa dikolaborasikan dengan metode pembelajaran lain atau media pembelajaran 

yang sesuai pada mata pelajaran IPS atau mata pelajaran lainnya. 
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