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Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

e-mail: nurulhidayah161995@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan 

metode diskusi buzz group pada pembelajaran IPS kelas IV, apakah ada pengaruh 

metode diskusi buzz group terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN gugus 

III Kecamatan Sekarbela tahun 2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif eksperimen, jenis Quasi Eksperimental Design tipe Non Equivalent 

Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 

pada gugus III sebanyak 108 siswa  di Kecamatan Sekarbela yaitu SDN 27 

Ampenan, SDN 2 Kuranji, dan SDN 4 Kuranji. Sedangkan sampelnya adalah 

SDN 27 Ampenan sebagai kelas eksperimen dan SDN 2 Kuranji sebagai kelas 

kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Probability sampling 

dengan jenis teknik Cluster Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi untuk memperoleh data penerapan metode 

diskusi buzz group, selanjutnya metode tes objektif untuk memperoleh data hasil 

belajar, dan metode dokumentasi untuk memperoleh data berupa foto kegiatan 

siswa dan guru selama proses pembelajaran. Data hasil belajar dianalisis 

menggunakan uji t-test polled varian. Sebelum melakukan uji hipotesis, data yang 

diperoleh terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas data. Setelah 

dilakukan analisis diperoleh hasil  thitung sebesar 5,087 sedangkan ttabel sebesar 

1,999 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa terdapat pengaruh Metode 

Diskusi Buzz Group Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN Gugus III 

Kecamatan Sekarbela Tahun 2017/2018.  

 

Kata Kunci: Diskusi Buzz Group, Hasil Belajar IPS 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF GROUP DISCUSSION BUZZ METHOD TOWARD 

LEARNING OUTCOMES OF IV CLASS IPS STUDENTS IN SDN GUGUS 

III KECAMATAN SEKARBELA IN THE YEAR  2017/2018 

By: 

Nurul Hidayah, Hj. Nurhasanah, M.Pd, Ida Ermiana S.Pd, M.Pd 

Teacher Education Courses Elementary Schools Department Of Science 

Education,FKIP Mataram University 

e-mail: nurulhidayah161995@gmail.com 

 

This study aims to find out how the description of the application of the 

buzz group discussion method on learning IPS class IV, whether there is influence 

buzz group discussion method on the learning outcomes IPS fourth grade students 

SDN cluster III Sekarbela District 2017/2018. This research uses quantitative 

method of experiment, type Quasi Experimental Design type Non Equivalent 

Control Group Design. The population in this research is the fourth graders of 

SDN on cluster III as many as 108 students in Sekarbela Subdistrict are SDN 27 

Ampenan, SDN 2 Kuranji, and SDN 4 Kuranji. While the sample is SDN 27 

Ampenan as the experimental class and SDN 2 Kuranji as the control class. 

Sampling technique used is Probability sampling with Cluster Sampling technique 

type. The data was collected by using observation method to obtain data of buzz 

group discussion method, then objective test method to obtain learning result data, 

and documentation method to obtain data in the form of photos of student and 

teacher activities during the learning process. Learning result data were analyzed 

using t-test polled variance test. Before performing the hypothesis test, the data 

obtained first tested the normality and homogeneity of the data. After the analysis 

obtained tcount of 5,087 while ttable of 1.999 at the level of significance 5% 

which means that there is influence Method Discussion Buzz Group Against 

Learning Results IPS Students Class IV SDN Gugus III Sekarbela District Year 

2017/2018. 

Keywords: Buzz Group Discussion, IPS Learning Outcomes 
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A. Pendahuluan 

 

 Pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang kini mendapat perhatian serius 

di Negara Indonesia. Perhatian serius diberikan karena pendidikan menjadi 

salah satu ujung tombak penentu kemajuan suatu negara. Untuk itu 

pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia.  

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Hamdani, 2011:17) 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan adalah melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran 

merupakan proses interaksi yang berlangsung antara siswa, guru, dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menerapkan, metode 

pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti proses pembelajaran 

diharapkan tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dalam diri siswa. 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

masalah sosial dalam konteks sosial. Pada tingkat sekolah  dasar untuk mata 

pelajaran IPS memuat materi Geogerafi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga 

Negara Indonesia yang baik bertanggung jawab, dan cinta damai. Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi Untuk 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  Ilmu Pengetahuan Sosial (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 
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melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi ajar, karakteritik siswa dan kondisi lingkungan belajar. 

Sehingga hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa dalam aspek pemahaman konsep, perubahan sikap, dan keterampilan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Gugus III 

Kecamatan Sekarbela pada tanggal 9 Desember 2017. Masalah yang ada di 

kelas IV dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) yaitu 

banyak hafalan, siswa malas membaca karena materi terlalu banyak, siswa 

kesulitan membedakan masalah yang berkaitan tentang provinsi, kota, 

kabupaten, meskipun sudah dijelaskan berulang kali oleh gurunya tetapi 

siswa tetap lupa dan masih bingung untuk membedakannya, dalam proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial  (IPS) di kelas IV siswanya tergolong 

kurang aktif di dalam kelas, kurangnya aktivitas siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Metode yang sering di gunakan 

saat mengajar yaitu metode ceramah, gamers, dan diskusi.  

Metode diskusi yang diterapkan pada proses pembelajaran masih 

berpusat pada guru, sehingga yang aktif itu gurunya dan siswa menjadi pasif 

serta kurang termotivasi untuk berpikir secara kreatif. Sehingga pada saat 

guru memberikan tugas, kebanyakan dari siswa mendapatkan nilai di bawah 

KKM. Kenyataannya di lapangan, menunjukan bahwa hasil belajar yang 

diperoleh siswa masih belum memuaskan, hal ini dapat dilihat dari nilai 

ulangan semester siswa kelas IV yang ada di gugus III Kecamatan Sekarbela, 

di SDN 27 Ampenan dengan jumlah siswa 40 orang, ada 15 siswa yang 

tuntas atau 37,5% dan 25 siswa yang tidak tuntas atau 62,5%, di SDN 2 

Kuranji dengan jumlah siswa 40 orang, ada 19 siswa yang tuntas atau 47,5% 

dan 21 siswa yang tidak tuntas atau 52,5%, di SDN 4 Kuranji dengan jumlah 

siswa 28 orang, ada 12 siswa yang tuntas atau 30% dan 16 siswa yang tidak 

tuntas atau 40%. hasil belajar IPS siswa kelas IV di SDN Gugus III 

Kecamatan Sekarbela yang masih terbilang rendah, dan mengingat bahwa 

rata-rata KKM yang ditetapkan sekolah adalah 75 dengan kurikulum yang 

diterapkan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Berdasarkan data diatas hasil belajar IPS tersebut masih terbilang 

rendah Berdasarkan data yang di dapatkan dari SDN gugus III Kecamatan 

Sekarbela. 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 memanfaatkan waktu dinilai 

masih kurang, selain itu keterampilan siswa dalam menyampaikan hasil 

diskusi juga perlu dikembangkan, hal tersebut berkaitan dengan keberanian 

siswa untuk tampil di depan kelas dan keterampilan berbicara siswa dalam 

menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan mengenai materi 

pembelajaran. Melihat permasalahan tersebut, peneliti  menerapkan metode 

Diskusi Buzz Group untuk mengetahui apakah ada pengaruh dalam 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela. 
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Menurut Sudjana (dalam Krisno, 2016:33) metode diskusi buzz group 

adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pemecahan 

masalah yang dilakukan melalui diskusi di dalam kelompok-kelompok kecil 

(3-4 orang). Kelompok-kelompok kecil itu melakukan kegiatan diskusi dalam 

waktu singkat tentang bagian-bagian khusus dari masalah yang dihadapi oleh 

kelompok besar. Melalui diskusi tersebut, siswa akan saling membantu 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih menyenangkan. 

Kelebihan Metode diskusi buzz group dalam proses pembelajaran yaitu 

melatih siswa dalam berkomunikasi sehingga siswa yang tidak terbiasa 

menyampaikan pendapatnya akan berani berpendapat dalam diskusi 

kelompok kecil dengan demikian akan mengaktifkan siswa, menggali 

kreatifitas siswa baik secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Melalui 

metode ini siswa juga diharapkan bisa lebih menghargai orang lain yang ada 

di sekitarnya. Dengan demikian penerapan metode diskusi buzz group 

dianggap mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar 

IPS siswa kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Metode Diskusi Buzz Group Terhadap 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela 

Tahun 2017/2018. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN gugus III Kecamatan 

Sekarbela pada kelas IV SDN 27 Ampenan dan SDN 2 Kuranji. Penelitian 

ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian di kelas kontrol yaitu SDN 2 Kuranji pada tanggal  6, 10, 13 

dan 17 maret tahun 2017/2018 

2. Penelitian di kelas eksperimen yaitu SDN 27 Ampenan pada tanggal 

20, 24, 27 dan 31 maret tahun 2017/2018. 

Jenis penelitian ini merupakan eksperimen semu, pemilihan sampel 

pada Quasi Experimental tipe Nonequivalent Control Group Design, 

dengan anggapan bahwa penelitian ini tidak dapat mengontrol sepenuhnya 

variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN pada Gugus III 

sebanyak 108 siswa  di Kecamatan Sekarbela yaitu SDN 27 Ampenan, 

SDN 2 Kuranji, dan SDN 4 Kuranji. Teknik sampel yang digunakan yaitu 

Cluster Sampling. Teknik cluster sampling  adalah teknik daerah yang 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti  atau 

sumber data sangat luas, untuk menentukan sekolah mana yang akan 

dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah 

populasi yang telah ditetapkan. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode diskusi  Buzz 

Group yang diterapkan pada kelas eksperimen dan metode pengajaran 
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ceramah, tanya jawab dan diskusi yang diterapkan pada kelas  kontrol 

sebagai suatu perlakuan.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar 

ips siswa dan data keterlaksanaan metode diskusi buzz group yang 

dilakukan oleh guru sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Observasi 

Menurut Suharsimi (2013:67) tes merupakan alat atau prosedur 

yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

2. Tes 

Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur 

suatu aspek tertentu dalam diri siswa. Tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto-

foto pelaksanaan penelitian, data hasil belajar pretest-posttest mata 

pelajaran IPS siswa SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela. 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, soal pretest dan posttest 

sama. 

2. Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui apakah guru 

sudah melaksanakan metode diskusi buzz group dalam proses 

pembelajaran kepada siswa sesuai dengan langkah-langkah dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun. 

Observasi. 

Lembar dokumentasi dalam penilitian ini berupa   dokumentasi yang 

dimaksud adalah foto-foto pelaksanaan  penelitian, data hasil belajar 

pretest-posttest mata pelajaran IPS siswa SDN Gugus III Kecamatan 

Sekarbela. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk data tes akhir. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui apakah data tes akhir (postest) terdistribusi 
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normal atau tidak. Uji normalitas dicari dengan menggunakan rumus uji 

chi quadrat.  

X
2
 = ∈

F0−Fh

Fh
 

(Hadi, 2016:280) 

Hasil perhitungan X
2 

dikonsultasikan pada tabel chi kuadrat 

dengan signifikansi 5%. Jika X
2 

hitung ≥ X
2 

tabel maka data tidak 

terdistribusi normal dan jika X
2 

hitung ≤ X
2 

tabel maka data terdistribusi 

normal. 

2. Uji Homogenitas Sampel 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui seragam tidaknya 

varians sample-sample yang diambil dari populasi yang sama. Ada 2 

kelas yang digunakan dalam penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Jika kedua kelas tersebut memiliki varians yang sama maka 

dapat disebut homogen. 

F =
VarianTerbesar

Varian Terkecil
  

   (Sugiyono, 2016: 140) 

Uji homogenitas merupakan uji yang dilakukan terhadap data 

awal siswa. Selain itu di dalam analisis penelitian ini, uji homogenitas 

juga digunakan untuk mengolah data tes akhir. Uji homogenitas akhir 

bertujuan untuk menentukan tindak lanjut uji beda (uji-T) yang akan 

digunakan. 

3. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh metode diskusi buzz group 

terhadap hasil belajar, digunakan uji-T Polled karena apabila kedua 

sampel homogen. Uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji-T 

Polled varian pada taraf signifikansi 5% yaitu hipotesis yang tidak 

menunjukkan arah tertentu dengan dengan hipotesis kerja 

menggunakan rumus t-test seperti dibawah ini. 

t =
x̅1 − x̅2

√(𝑛1 − 1)𝑠12 + (𝑛2 − 1)𝑠22

𝑛1 + 𝑛2 − 2  (
1

𝑛1 +
1

𝑛2)

 

(Sugiyono, 2016: 138) 

Setelah diperoleh harga t hitung, kemudian dibandingkan 

dengan harga t tabel dengan db = n1+n2-2 dan taraf kepercayaan 95% 

(taraf signifikansi 5%). Kriteria pengujiannya Jika t
 
hitung ≥ t

 
tabel 

maka koefisien korelasi tersebut signifikan dan jika t
 
hitung ≤ t

 
tabel

 

maka koefisien korelasi tersebut tidak signifikan. Hipotesis statistik 

yang akan diuji adalah sebagai berikut:  
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Ho = Tidak terdapat pengaruh pada metode diskusi buzz group terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela  

tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha = Terdapat pengaruh pada metode diskusi buzz group terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela tahun 

pelajaran 2017/2018. 

1. Analisis Data Hasil Observasi 

a. Data Aktivitas Guru 

Data aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut 

(Widyoko, 2015 : 238) : 

1). Teknik Penskoran Instrument Observasi 

Teknik pengukuran lembar observasi aktivitas akan 

dihitung menggunakan teknik rating scale. Pada teknik observer 

diminta untuk menumbuhkan tanda centang (√) pada salah satu 

kolom rentangan nilai sesuai dengan pilihan observer. Adapun 

cara untuk menghitung dan mengukur nilai dari lembar observasi 

ini adalah: 

a). Lembar observasi aktivitas guru kelompok eksperimen 

1.  Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Banyak descriptor angket= 22 

Skor minimal= 1 

Skor maksimal indicator= 4 

Skor maksimal ideal (SMI): 4x 22= 88 

2. Menentukan Mi (Mean ideal) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (88 + 22) 

Mi =  55 

3. Menentukan SDI (Simpangan Deviasi Ideal) 

SDI =  
1

6
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 

SDI =  
1

6
 𝑥 (88 − 22) 

SDI = 11      

b. Data Aktivitas Siswa 

1. Teknik Penskoran Instrument Observasi 

Teknik pengukuran lembar observasi aktivitas akan 

dihitung menggunakan teknik rating scale. Pada teknik 

observer diminta untuk menumbuhkan tanda centang (√) pada 

salah satu kolom rentangan nilai sesuai dengan pilihan 

observer. Adapun cara untuk menghitung dan mengukur nilai 

dari lembar observasi ini adalah: 

2. Lembar observasi aktivitas siswa kelompok eksperimen 

a. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Banyak descriptor angket= 22 

Skor minimal= 1 

Skor maksimal indicator= 4 
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Skor maksimal ideal (SMI): 4x 22= 88 

b.Menentukan Mi (Mean ideal) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (88 + 22) 

Mi =  55 

c.  Menentukan SDI (Simpangan Deviasi Ideal) 

SDI =  
1

6
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 

SDI =  
1

6
 𝑥 (88 − 22) 

SDI = 11     

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal pre-test 

dan post-test pada materi kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam  untuk mengukur kemampuan awal dan 

hasil belajar siswa. Berikut data hasil belajar (pre-test dan (post-test) 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Dari data di atas, terlihat bahwa hasil post-test siswa kelas 

eksperimen setelah diberikan perlakuan metode diskusi buzz group lebih 

baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang hanya 

menggunakan metode yang biasa digunakan oleh guru seperti ceramah, 

diskusi, dan tanya jawab. Demikian pula untuk nilai rata-rata siswa kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa kelas 

kontrol. Berdasarkan data, dapat dilihat thitung < ttabel, yaitu 3,090 < 3,96 

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

40 + 40 – 2 = 78. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika 

thitung < ttabel, maka tidak ada perbedaan hasil belajar pre-test. Sehingga 

pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil belajar post-test.  

a. Hasil Uji Normalitas 

Setelah data tes hasil belajar (post-test) siswa diperoleh, 

kemudian dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan 

untuk mengetahui apakah nilai kedua kelas terdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Chi Kuadrat. Kriteria pengujiannya adalah data berdistribusi normal 

jika X
2
hitung < X

2
tabel pada taraf signifikansi 5% dan dengan dk = k – 1, 

dimana k adalah banyaknya kelas interval. Berdasarkan data grafik di 

menunjukkan bahwa terdapat 6 interval kelas berdasarkan hasil belajar 

(post-test) siswa pada kelas eksperimen, yaitu 60-66, 67-73, 74-80, 81-

87, 88-94, dan 95-100. Terdapat 3 orang siswa yang mendapat nilai 

pada interval 60-66,  7 orang siswa mendapat nilai pada interval 67-73,  

8 orang siswa mendapat nilai pada interval 74-80,  15 orang siswa 

mendapat nilai pada interval 81-87, 5 orang siswa mendapat nilai pada 

interval 88-94, dan 2 orang siswa mendapat nilai pada interval 95-100. 

Sehingga berdasarkan grafik 4.2 di atas tergambar bahwa nilai dengan 
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frekuensi siswa tebanyak terdapat pada interval kelas 81-87 dengan 

jumlah siswa 15 orang, sedangkan nilai dengan frekuensi siswa paling 

sedikit terdapat pada interval 95-100 dengan jumlah siswa 2 orang. 

Berdasarkan data grafik menunjukkan bahwa terdapat 6 

interval kelas berdasarkan hasil belajar (post-test) siswa pada kelas 

kontrol, yaitu 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, 76-85, dan 86-96. Terdapat 

2 orang siswa mendapat nilai pada interval 36-45, 5 orang siswa 

mendapat nilai pada interval 46-55,  12 orang siswa mendapat nilai 

pada interval 56-65, 11 orang siswa mendapat nilai pada interval 66-

75,  7 orang siswa mendapat nilai pada interval 76-85, dan 3 orang 

siswa mendapat nilai pada interval 86-96.  

b. Uji Homogenitas Data Hasil Pre-Test dan Post-Test 

1).  Uji Homogenitas Data Hasil Pre-Test 

 Uji homogenitas data hasil pre-test digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum diberikan perlakuan atau digunakan untuk menghitung 

rumus uji-t untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai pre-test 

kedua kelas, didapatkan Fhitung < Ftabel, yaitu 3,090 < 3,96. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua kelas homogen (memiliki kemampuan 

awal sama) dengan taraf signifikansi 5%. Uji homogenitas data 

hasil post-test digunakan untuk mengetahui tindak lanjut uji 

hipotesis (t-test) yang digunakan. Adapun hasil uji homogenitas 

post-test siswa dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. Berdasarkan 

data, dapat dilihat bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 2,037 < 3,96 dengan 

taraf signifikansi 5%. Sesuai dengan kriteria homogenitas bahwa, 

jika Fhitung < Ftabel, maka kedua kelas homogeny. 

c.   Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data, 

kemampuan hasil belajar kedua kelas adalah terdistribusi normal dan 

homogen. Maka, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik 

parametrik. Uji statistik parametrik yang digunakan adalah uji-t dua 

pihak dengan menggunakan rumus t-test polled varians dengan 

kriteria pengujian yaitu, jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sebaliknya, jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Hasil analisis uji-t dari post-test hasil belajar IPS disajikan 

dalam tabel 4.6 berikut ini. Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat 

thitung > ttabel, yaitu 5,087 > 1,999  pada taraf signifikansi 5% dengan 

derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 40 + 40 – 2 = 78. Sesuai 

dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu, jika thitung > ttabel, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode diskusi buzz 

group terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus III 

Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2017/2018.  
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D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol dan kelas eksperimen 

pada pelaksanaan post-test masing-masing adalah 66,4 dan 78,8. Selain 

itu, nilai tertinggi untuk kelas kontrol adalah 96 dan nilai terendahnya 

adalah 36. Sedangkan pada kelas eksperimen nilai tertinggi 100 dan 

terendahnya adalah 60. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara 

nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dimungkinkan 

karena adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua kelas 

tersebut. Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen adalah 

perlakuan khusus, yaitu dengan menerapkan metode diskusi buzz group, 

dimana metode tersebut adalah metode yang digunakan untuk melatih 

kemampuan siswa dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. 

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-

masing kelas, peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah 

dipaparkan pada BAB sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus t-

test polled varians. Peneliti memperoleh hasil thitung 5,087; sedangkan 

ttabel 1,999  pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa, terdapat 

pengaruh penggunaan metode diskusi buzz group  terhadap hasil belajar 

siswa dibandingkan dengan menggunakan metode yang biasa digunakan 

oleh gurunya yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dipaparkan nilai 

thitung > ttabel, yaitu 5,087 > 1,999. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh metode diskusi buzz group terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN Gugus III Kecamatan Sekarbela tahun ajaran 2017/2018. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan (pre-test) 

dengan nilai rata-rata 46,5 dan setelah diberikan perlakuan (post-test) 

nilai rata-ratanya adalah 78,8. Hal tersebut disebabkan karena siswa yang 

diberikan perlakuan penerapan metode diskusi buzz group menjadi lebih 

aktif dalam proses pembelajaran, dan dengan terlibatnya  siswa lebih 

mudah dalam memahami konsep materi, yaitu dalam penelitian ini pada 

materi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih modern 

dan bervariasi (tidak harus selalu metode ceramah, diskusi, dan tanya 

jawab agar materi dapat tersampaikan secara maksimal terutama pada 

mata pelajaran IPS atau mata pelajaran lainnya yang memiliki banyak 

cakupan materi. Proses pembelajaran IPS hendaknya dapat disampaikan 

secara menyenangkan dengan berbagai metode yang sesuai. Hal ini untuk 

menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. 
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2. Bagi siswa dengan penerapan metode diskusi buzz group dapat 

meningkatkan kerja sama antar siswa keterampilan sosial, kemampuan 

berpikir secara kritis, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan daya 

tarik siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). 

3. Bagi sekolah hendaknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru 

untuk berinovasi dan berkreativitas dalam melaksanakan pembelajaran . 

misalnya dengan menggunakan metode diskusi buzz group sehingga guru 

dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas
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