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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS antara kelompok siswa yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran Problem Posing dan kelompok siswa yang dibelajarkan
dengan model konvensional pada kelas V di Gugus IV Kerinci tahun pelajaran 2016/2017. Jenis
penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V
yang ada di Gugus IV Kerinci Kecamatan Melaya tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 103
orang. Sampel penelitian ini yaitu kelompok siswa kelas V SD Negeri 2 Candikusuma yang berjumlah
21 orang sebagai kelas eksperimen dan kelompok siswa kelas V SD Negeri 4 Candikusuma yang
berjumlah 20 orang sebagai kelas kontrol. Data hasil belajar IPS siswa dikumpulkan dengan
instrumen tes berbentuk pilihan ganda. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis
statistik deskriptif dan statistik inferensial (uji–t). Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh thitung 6,558
dan ttabel (pada taraf signifikansi 5%) = 2,021. Hal ini berarti bahwa t hitung > ttabel, sehingga dapat
diinterpretasikan bahwa hasil belajar IPS kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model
pembelajaran Problem Posing lebih tinggi dibandingkan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan
model pembelajaran konvensional.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Problem Posing, hasil belajar IPS

ABSTRACT
This study aims to determine the differences in IPS learning outcomes between groups of students
who were taught by the model of Problem Posing learning and group of students who were taught by
conventional model in class V in Kerinci IV Teaching Cluster 2016/2017. This type of research is
quasi experimental research. The population of this study is all students of class V that exist in Gilt IV
Kerinci Melaya District 2016/2017 academic year which amounted to 103 people. The sample of this
research is a group of students of class V SD Negeri 2 Candikusuma which amounted to 21 people
as experimental class and group of students of grade V SD Negeri 4 Candikusuma which amounted
to 20 people as control class. Student learning outcomes data were collected with multiple choice test
instruments. The data collected were analyzed using descriptive and inferential statistical analysis (ttest). Based on the result of data analysis, obtained tcount 6,558 and ttable (at 5% significance level)
= 2,021. This means that thitung> ttable, so it can be interpreted that the learning result of IPS group
of students who are taught by model of Problem Posing learning is higher than the student group that
is taught by conventional learning model.
Keywords: Problem Posing Learning Model, learning outcomes IPS
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal penting
untuk
membekali
peserta
didik
menghadapi masa depan. Di Indonesia
pendidikan diatur dalam Undang-undang
mengenai Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas). Dalam Undang-undang No.
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan
kemampuan
dan
membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi
siswa agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Walau telah
diatur sedemikian rupa, pada dasarnya
masalah pendidikan di Indonesia saat ini
adalah berkaitan dengan pemerataan,
mutu, relevansi, efisiensi dan masih
lemahnya manajemen atau pengelolaan
pendidikan sehingga tujuan pendidikan
nasional sulit untuk dicapai (Wasliman,
2007:21).
Dalam dunia pendidikan, implikasi
dan
realisasinya
dari
kebijakan
desentralisasi itu diantaranya berkaitan
dengan kurikulum sebagai komponen
yang sangat penting dalam pendidikan.
Desentralisasi kurikulum, terutama dalam
kaitannya dengan pengembangan silabus
dan RPP yang didukung oleh managemen
berbasis sekolah, yang memungkinkan
setiap sekolah untuk merancang dan
mengembangkan pembelajaran yang
disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan
siswa, keadaan sekolah, dan kondisi
daerah
masing-masing.
Hasil
pengembangan
kurikulum
yang
didesentralisasikan adalah kurikulum yang
dijadikan sebagai pedoman pelaksana
pendidikan tingkat satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Kurikulum
yang
dikembangkan
oleh
masing-masing
satuan pendidikan dan dilaksanakan di
tingkat
satuan
pendidikan
yang

bersangkutan adalah kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP). Penerapan
KTSP diharapkan menjadikan pedoman
penyelenggaraan pendidikan disetiap
satuan pendidikan untuk lebih mengenal
dan
memahami
kurikulum,
mengembangkannya secara kreatif serta
melaksanakannya di sekolah dengan
tanggung jawab sepenuhnya. Pendidikan
nasional
harus
mampu
menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu dan relevansi serta
efisiensi
manajemen
pendidikan.
Pemerataan
kesempatan
pendidikan
diwujudkan dalam program wajib belajar 9
tahun. Peningkatan mutu pendidikan
diarahkan untuk meningkatkan kualitas
manusia Indonesia seutuhnya melalui
olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga
agar
memiliki daya saing
dalam
menghadapi
tantangan
global.
Peningkatan
relevansi
pendidikan
dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan
yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan
kemampuan IPTEK. Untuk mencapai
tujuan dan fungsi pendidikan internasional
diantara melalui pendidikan dasar dan
menengah di beberapa mata pelajaran
sebagai mana dicantumkan dalam pasal
37 UU No. 20 tahun 2003 antara lain mata
pelajaran IPS.
Mata pelajaran IPS merupakan
mata pelajaran yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik
agar peka terhadap masalah sosial yang
terjadi dimasyarakat, memiliki sikap
mental positif terhadap perbaikan segala
ketimpangan yang terjadi, dan terampil
mengatasi setiap masalah yang terjadi
sehari – hari baik yang menimpa dirinya
sendiri
maupun
yang
menimpa
masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai
manakala program-program pelajaran IPS
disekolah diorganisasikan secara baik.
Berdasarkan hasil wawancara
pada tanggal 18 – 19 Januari 2017
dengan guru kelas V SD di gugus IV
Kerinci, pelaksanaan pendidikan di SD
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gugus IV kurang maksimal. Hal ini
dikarenakan banyak tugas-tugas lain yang
harus dikerjakan oleh guru sehingga
perannya sebagai seorang pendidik
menjadi
kurang
maksimal.
Dalam
mengelola
siswa
dan
proses
pembelajaran juga menjadi kurang
maksimal, dimana waktu yang seharusnya
dapat dimanfaatkan guru dalam proses
belajar mengajar di kelas menjadi kurang
maksimal. Guru belum menerapkan
model-model pembelajaran yang dapat
merangsang minat belajar siswa agar
siswa tersebut aktif dan dapat memahami
apa yang mereka pelajari serta kurangnya
fasilitas pendukung proses pembelajaran
seperti buku teks, media pembelajaran,
alat peraga, dan lain sebagainya. Dampak
dari hal tersebut adalah hasil belajar siswa
yang kurang maksimal.
Adapun observasi pelaksanaan
pembelajaran
di
kelas,
ditemukan
permasalahan rendahnya hasil belajar IPS
siswa kelas V di gugus IV Kerinci
Kecamatan Melaya adalah diakibatkan
rendahnya keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran. Permasalahan rendahnya

hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD di
gugus IV Kerinci Kecamatan Melaya
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, (1)
metode
yang
digunakan
dalam
pembelajaran
bahasa
IPS
kurang
bervariasi, (2) metode yang sering
digunakan oleh guru dalam pembelajaran
IPS adalah metode ceramah dan
penugasan, (3) kurang interaksi antara
siswa dengan siswa serta siswa dengan
guru, dan (4) kurangnya pemanfaatan
media pembelajaran pada saat proses
pembelajaran, guru hanya menggunakan
media buku paket saja.
Berdasarkan hasil pengumpulan
data nilai Ulangn Tengah Semester siswa
kelas V SD di gugus IV Kerinci, hasil
belajar IPS siswa masih tergolong rendah.
Hasil belajar IPS siswa kelas V dapat
dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1 Hasil Pengumpulan Data Nilai Ulangan Tengah Semester
Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD di Gugus IV Kerinci,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
KATEGORI
JML
Rata – rata
NO
SD
KKM
KELAS
nilai UTS
T
TT
1
SD N 1 Tuwed
25
70
10
15
70,56
2
SD N 2 Tuwed
13
65
5
8
67
SD N 2
3
21
60
9
12
65,90
Candikusuma
SD N 4
4
20
60
9
11
63,71
Candikusuma
SD N 1
5
13
64
5
8
67
Warnasari
SD N 2
6
11
64
4
7
67.36
Warnasari
Jumlah
92
383
42
61
401.53

Berdasarkan tabel di atas, dapat
dilihat bahwa dari 93 siswa kelas V SD
yang ada di gugus IV Kerinci Kecamatan
Melaya, terdapat 61 siswa yang masih
tidak tuntas atau berada di bawah KKM,
sedangkan hanya 41 siswa yang baru
mampu mencapai KKM. Jika dilihat dari

rata-rata nilai UTS dari masing-masing
sekolah, masih berkisar antara 63,7170,56.
Jika
dikonversikan
dengan
penilaian acuan patokan skala-5 masih
berada pada kategori cukup (Agung,
2014:118).
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Kondisi di atas, jelas merupakan
masalah yang harus segera dicarikan
jalan keluar, yaitu menggunakan salah
satu model pembelajaran yang dapat
meningkatkan hasil hasil belajar mata
pelajaran IPS. Salah satu model
pembelajaran yang dapat digunakan
adalah model pembelajaran Problem
Posing. Model pembelajaran Problem
Posing merupakan model pembelajaran
inovatif yang dapat diterapkan dalam
proses
pembelajaran
untuk
mengembangkan
kemampuan
pemahaman
konsep
siswa
adalah
menggunakan
model
pembelajaran
problem
posing.
Dengan
model
pembelajaran
problem
posing
pembelajaran yang menekankan pada
siswa untuk membentuk atau mengajukan
soal berdasarkan informasi atau situasi
yang diberikan. Informasi yang ada diolah
di dalam pikiran dan setelah dipahami
maka siswa akan bisa mengajukan
pertanyaan. Dengan adanya tugas
pengajuan soal (problem posing) akan
menyebabkan terbentuknya pemahaman
konsep yang lebih mantap pada diri siswa
terhadap materi yang telah diberikan.
Kegiatan itu akan membuat siswa lebih
aktif dan kreatif dalam membentuk
pengetahuannya dan pada akhirnya
pemahaman siswa terhadap konsep mata
pelajaran yang diberikan akan lebih baik
lagi. Menurut Pujiastuti (2001:3), Problem

Posing merupakan model pembelajaran
yang mengharuskan siswa menyusun
pertanyaan sendiri atau memecah suatu
soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang
lebih sederhana yang mengacu pada
penyelesaian soal tersebut. Suryanto
menjelaskan tentang problem posing
adalah perumusan soal agar lebih
sederhana atau perumusan ulang soal
yang ada dengan beberapa perubahan
agar lebih sederhana dan dapat dikuasai.
Hal ini terutama terjadi pada soal-soal
yang rumit.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan
rancangan penelitian eksperimen semu
dengan desain penelitian yang digunakan
adalah “Post-test Only Control Group
Design”.
Kelompok
pertama
diberi
perlakuan (𝝌) dan kelompok yang lain
tidak. Kelompok yang diberi perlakuan
disebut kelompok eksperimen. Sedangkan
kelompok yang tidak diberi perlakuan
disebut kelompok kontrol. Pada akhir
penelitian, semua kelompok diberikan tes
akhir
(Post-test).
Populasi
dalam
penelitian ini adalah siswa kelas V SD di
Gugus IV Kerinci, yaitu siswa kelas V di
SDN 1 Tuwed, SDN 2 Tuwed, SDN 2
Candikusuma, SDN 4 Candikusuma, SDN
1 Warnasari, dan SDN 2 Warnasari.
Distribusi populasi disajikan dalam tabel 2
di bawah ini.

Tabel 2. Distribusi Populasi Penelitian
No.
1
2
3
4
5
6

Sumber Populasi
Kelas V SD Negeri 1 Tuwed
Kelas V SD Negeri 2 Tuwed
Kelas V SD Negeri 2 Candikusuma
Kelas V SD Negeri 4 Candikusuma
Kelas V SD Negeri 1 Warnasari
Kelas V SD Negeri 2 warnasari
Jumlah

Selanjutnya dilakukan uji kesetaraan
untuk mengetahui kesetaraan anggota
populasi dari hasil belajar siswa
menggunakan analisis varians satu jalur

Jumlah Siswa
25
13
21
20
13
11
109

(ANAVA A). Berdasarkan hasil analisis
dengan ANAVA A pada taraf signifikansi
5% diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,81.
Nilai Fhitung (2,18) lebih dari nilai Ftabel pada
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taraf signifikansi 5% (2,53), sehingga H0
diterima. Ini berarti Fhitung lebih kecil
daripada Ftabel yang berarti pula Fhitung tidak
signifikan. Kesimpulannya adalah tidak
terdapat perbedaan hasil belajar siswa.
Berdasarkan hasil uji kesetaraan
tersebut, kemudian dilanjutkan dengan
menentukan
sampel
penelitian.
Penentuan sampel dilakukan dengan
teknik random sampling sederhana
(simple random sampling). Teknik random
dilakukan dengan cara manual, yaitu
dengan sistem undian. Pengundian
sampel dilakukan pada semua kelas,
karena
setiap
kelas
mendapatkan
kesempatan yang sama untuk dipilih
menjadi sampel. Pengundian pertama
bertujuan untuk mendapatkan 2 kelas
sampel, kelas yang terpilih yaitu SD
Negeri 2 Candikusuma dan SD Negeri 4
Candikusuma.
Kelas
sampel
yang
didapatkan kemudian diundi lagi untuk
mendapatkan kelas eksperimen dan kelas
kontrol. SD Negeri 2 Candikusuma terpilih
sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri
4 Candikusuma sebagai kelas kontrol.
Dalam
penelitian
ini,
metode
pengumpulan data yang digunakan
adalah Tes. Instrumen yang digunakan
dalam pengumpulan data tentang hasil
belajar siswa adalah Tes. Tes yang
digunakan adala tes pilihan ganda. Tes ini
ditujukan untuk mengetahui sejauh mana
penguasaan siswa terhadap pembelajaran
IPS yang mereka peroleh di kelas V.
Sesuai dengan nama tes tersebut yaitu
tes pilihan ganda, setiap soal memiliki 4
alternatif jawaban (a, b, c dan d) yang
dapat dipilih oleh siswa. Setiap item soal
yang dijawab benar akan diberi skor 1 dan
item soal yang dijawab salah diberi skor 0
(jawaban
dicocokan
dengan
kunci
jawaban). Skor setiap item soal yang
dijawab benar akan dijumlahkan dan skor
tersebut merupakan skor variabel hasil
belajar IPS.
Instrumen yang akan digunakan
terlebih dahulu diuji oleh 2 pakar (uji
judges) dengan hasil semua indikator
relevan. Kemudian dianalisis dengan
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas,
uji tingkat kesukaran dan daya pembeda
tes. Berdasarkan hasil uji coba instrumen

yang dilakukan di SD Negeri 2 dTuwed
dan SD Negeri 1 Warnasari dengan
jumlah responden 32 orang siswa,
diperoleh 25 butir soal yang valid dari 40
butir soal yang diuji cobakan. Dari 40 butir
soal yang valid, keseluruhan soal akan
digunakan sebagai post-test. Berdasarkan
hasil releabilitas tes, diperoleh nilai
reliabilitas tes yaitu 0,73. Artinya, tes
tersebut
berkulitas
sangat
tinggi.
Kemudian
berdasarkan
uji
tingkat
kesukaran tes, diperoleh nilai Pp 0,644
yang berarti tes tersebut berada pada
kategori sedang. Dan untuk daya
pembeda tes, diperoleh nilai Dp 0,34 yang
berarti tes tersebut memiliki daya
pembeda yang cukup.
Teknik analisis data yang digunakan
adalah teknik analisis statistik deskriptif
dan statistik infrensial. Analisis data
deskriptif dilakukan untuk mengetahui
tinggi rendahnya kualitas dari variabel
hasil belajar kognitif siswa. Untuk
menentukan tinggi rendahnya kualitas
variabel tersebut, skor rata-rata (mean)
tiap-tiap variabel dikonversikan dengan
menggunakan kriteria rata-rata ideal dan
standar deviasi (SD). Deskripsi data
tentang
hasil
belajar
IPS
siswa
selanjutnya disajikan ke dalam histogram.
Tujuan disajikannya kurva tersebut yaitu
untuk menafsirkan sebaran data hasil
belajar IPS pada kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol. Hubungan antara
mean, median, modus adalah untuk
menentukan tingkat kemiringan kurva
poligon. Jika mean lebih besar dari
median dan median lebih besar dari
modus (Mo<Md<M), maka kurva juling
positif yang berarti sebagian besar skor
cenderung rendah.
Data yang diperoleh pada penelitian
ini selanjutnya dianalisis dengan analisis
statistik deskriptif dan statistik infrensial.
Analisis deskriptif kualitatif digunakan
untuk mendeskripsikan data-data kualitatif
melalui
interpretasi-interpretasi
untuk
mengetahui tinggi rendahnya kualitas dari
metode pembelajaran problem posing
terhadap hasil belajar siswa. Analisis
deskriptif yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu mencari modus, median, mean,
standar deviasi, dan varians. Sebelum
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melakukan uji hipotesis harus dilakukan uji
prasyarat, yaitu mencari normalitas dan
homogenitas. Sedangkan yang digunakan
untuk menguji hipotesis penelitian ini
adalah dengan menggunakan uji t polled
varians.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Data dari hasil post-test terhadap 21
siswa
pada
kelas
eksperimen
menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah
24 dan nilai terendah adalah 19.
Digambarkan dalam histogram diketahui
modus lebih besar dari median dan mean
(Mo>Md>M), yang berarti sebagian besar
nilai tinggi. Untuk menentukan tinggi
rendahnya hasil belajar IPA dengan
menggunakan model talking stick, terlebih
dahulu dihitung mean ideal (Mi) dan
Standar Deviasi ideal (Sdi). Diketahui skor
maksimum ideal = 25 dan skor minimal
ideal = 0, maka Mi = 12,5, dan SDi = 4,16.
Nilai mean pada hasil belajar IPS
dengan menggunakan model Problem
Posing adalah 21,55, jika dikonversikan
berdasarkan skala penilaian hasil belajar
IPA maka, hasil belajar IPS siswa pada

kelas eksperimen berada pada kategori
sangat tinggi.
Sedangkan data dari hasil post-test
terhadap 20 siswa pada kelas kontrol
menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah
21 dan nilai terendah adalah 16.
Digambarkan dalam Histogram diketahui
mean lebih besar dari median dan median
lebih besar dari modus (M>Md>Mo), yang
berarti sebagian besar nilai cenderung
rendah.
Untuk
menentukan
tinggi
rendahnya hasil belajar IPS dengan
menggunakan model problem posing,
terlebih dahulu dihitung mean ideal (Mi)
dan Standar Deviasi ideal (Sdi). Diketahui
skor maksimum ideal = 25 dan skor
minimal ideal = 12,5, maka Mi = 50, dan
SDi = 4,16.
Nilai mean pada hasil belajar IPS
tanpa menggunakan model problem
posing adalah 1870, jika dikonversikan
berdasarkan skala penilaian hasil belajar
IPS maka, hasil belajar IPS siswa pada
kelas eksperimen berada pada kategori
tinggi. Rangkuman hasil analisis data
statistik
deskriptif
pada
kelompok
eksperimen maupun kelompok kontrol
disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi Data Hasil Belajar IPA Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Statistik
Mean
Median
Modus
Varians
Standar Deviasi

Kelompok Eksperimen
21,55
20,00
22,23
2,15
1,46

Data penelitian ini dapat dianalisis
dengan statistik infrensial, yaitu uji-t.
Sebelum melakukan analisis maka
terlebih dahulu data harus memenuhi
beberapa asumsi statistik. Asusmi statistik
yang digunakan pada penelitian ini adalah
normalitas data dan homogenitas varian
yang harus diuji.
Uji normalitas data dilakukan
terhadap data hasil belajar IPS, baik pada
kelompok eksperimen maupun pada
kelompok
kontrol.
Untuk
menguji
normalitas distribusi data pada penelitian
ini digunakan uji Chi-square. Adapun

Kelompok Kontrol
18,70
19,00
19,30
2,11
1,45

kriteria data berdistribusi normal jika 𝝌2
hitung < 𝝌2 tabel, dengan taraf signifikansi
5% dan derajat kebebasan dk= 2.
Berdasarkan hasil perhitungan yang
telah dilakukan, hasil uji normalitas
distribusi data hasil belajar IPS pada
kelompok eksperimen menunjukkan 𝝌2
hitung 1,27 Berdasarkan tabel nilai chisquare, untuk taraf signifikan 5% dan dk =
2, diperoleh 𝝌2 tabel = 5,59. Hal ini
menunjukkan bahwa, 𝝌2 hitung < 𝝌2 tabel,
maka sebaran data hasil belajar IPS untuk
kelompok
eksperimen
berdistribusi
normal.
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Pada kelompok kontrol diperoleh 𝝌2
hitung = 0,46. Pada taraf signifikansi 5%
dan dk = 2, diperoleh 𝝌2 tabel = 5,59. Hal
ini menunjukkan bahwa, 𝝌2 hitung < 𝝌2
tabel maka sebaran data hasil belajar IPS
untuk kelompok kontrol berdistribusi
normal. Maka sebaran data hasil belajar
IPS untuk kelompok kontrol berdistribusi
normal.
Homogenitas varians data hasil
belajar IPS dianalisis dengan uji F,
dengan kriteria kedua kelompok memiliki
varians yang homogen jika Fhitung < Ftabel.
Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, diperoleh Fhitung = 3,81,
sedangkan Ftabel = 2,18 pada taraf
signifikansi 5% dengan dk pembilang = 15
dan dk penyebut = 20. Dapat disimpulkan
bahwa, data hasil belajar IPS siswa
kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol
mempunyai
varians
yang
homogen.
Berdasarkan uji prasyarat analisis
data, yaitu uji normalitas data, diperoleh
bahwa sebaran data hasil belajar IPS
kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol berdistribusi normal dan memiliki
varians yang homogen. Oleh sebab itu,
dapat dilanjutkan dengan pengujian

hipotesis penelitian (H1) dan hipotesis nol
(H0).
Pengujian
hipotesis
tersebut
dilakukan dengan menggunakan uji-t
polled varians dengan kriteria H0 diterima
jika thitung < ttabel dan H1 diterima jika thitung >
ttabel dengan taraf signifikansi 5% dan db
= n1 + n2 – 2.
Hasil analisis uji-t untuk hasil belajar
IPS diperoleh thitung = 6,558. Sedangkan
ttabel untuk db = 35 (db = n1 + n2 - 2)
dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan
bahwa tabel t = 2,030. Hal ini berarti thitung
> ttabel. Berdasarkan kriteri pengujian,
maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya
terdapat perbedaan hasil belajar IPS yang
signifikan antara siswa yang belajar
menggunakan
model
pembelajaran
problem posing dengan siswa yang
belajarkan
menggunakan
model
pembelajaran konvensional pada siswa
kelas V SD di Gugus IV Kerinci Semester
Genap Tahun Pelajaran 2016/2017.
Rekapitulasi
hasil
uji-t
kelompok
eksperimen
dan
kelompok
kontrol
disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji-t
N

db

Mean ( x )

s2

Eksperimen

21

25

21,55

2,15

Kontrol

20

25

18,70

2,11

Kelompok

Pembahasan
Berdasarkan deskripsi data hasil
penelitian,
kelompok
siswa
yang
dibelajarkan
menggunakan
model
pembelajaran problem posing memiliki
hasil
belajar
yang
lebih
tinggi
dibandingkan dengan kelompok siswa
yang dibelajarkan menggunakan model
pembelajaran
konvensional.
Secara
deskriptif, hasil belajar IPS siswa
kelompok
eksperimen
lebih
tinggi
dibandingkan dengan siswa kelompok
kontrol. Tinjauan ini didasarkan pada ratarata skor hasil belajar IPS dan

t hitung

t tabel

6,558

2,021

kecenderungan skor hasil belajar IPS.
Rata-rata skor hasil belajar IPS siswa
kelompok eksperimen berada pada
kategori sangat tinggi yaitu 21,55,
sedangkan skor hasil belajar IPS siswa
kelompok kontrol berada pada kategori
tinggi yaitu 18,70.
Perbedaan hasil belajar IPS yang
signifikan antara kelompok siswa yang
dibelajarkan
menggunakan
model
pembelajaran problem posing dengan
kelompok
siswa
yang
dibelajarkan
menggunakan
model
pembelajaran
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konvensional disebabkan oleh perbedaan
cara belajar siswa. Siswa yang belajar
dengan model Problem Posing lebih
termotivasi dalam belajar karena nuansa
belajar yang terasa seperti bermain,
sedangkan
siswa
yang
belajar
menggunakan model konvensional kurang
termotivasi dalam belajar karena siswa
cenderung
hanya
mendengarkan
penjelasan yang diberikan oleh guru.
Perbedaan cara belajar siswa ini
berdampak pada peningkatan hasil belajar
siswa.
Kemudian minat siswa dalam
pembelajaran lebih besar dan siswa lebih
mudah memahami soal karena dibuat
sendiri. Semua siswa akan terpacu untuk
terlibat secara aktif dalam membuat soal
sehingga kegiatan membuat soal dapat
menimbulkan
dampak
terhadap
kemampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah, dan dapat membantu siswa
untuk melihat permasalahan yang ada dan
yang baru diterima sehingga diharapkan
mendapatkan
pemahaman
yang
mendalam dan lebih baik. Senada juga
dengan hal yang disampaikan dalam
Norman & Md. Nor Bakar (2011: 1),
bahwa penggunaan pendekatan problem
posing dapat mempengaruhi kesuksesan
akademis siswa secara positif sebagai
satu strategi yang bermanfaat untuk
perkembangan kemampuan pemecahan
masalah. Begitu pula dengan yang dikutip
oleh Tatag (M. Thobroni, 2011: 349)
mengatakan bahwa, metode pengajuan
soal (problem posing) dapat membantu
siswa dalam mengembangkan keyakinan
dan kesukaan terhadap pelajaran sebab
ide-ide siswa dicobakan untuk memahami
masalah yang sedang dikerjakan dan
dapat
meningkatkan
kemampuannya
dalam pemecahan masalah. Membentuk
siswa bersikap kritis dan kreatif,
mempromosikan semangat inquiri dan
membentuk pikiran yang berkembang dan
fleksibel, dan mendorong siswa untuk
lebih
bertanggung
jawab
dalam
belajarnya. Selain itu juga dengan metode
pengajuan soal ini akan mempertinggi
kemampuan pemecahan masalah, sebab
pengajuan soal memberi penguatanpenguatan dan memperkaya konsep-

konsep dasar siswa serta menghilangkan
kesan keseraman dan kekunoan dalam
belajar. Memudahkan siswa dalam
mengingat
dan
memahami
materi
pelajaran,
membantu
memusatkan
perhatian pada pelajaran dan mendorong
siswa lebih banyak membaca materi
pelajaran juga merupakan keunggulan
yang didapat menggunakan metode
pengajuan masalah (problem posing).
Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan Guntara (2014)
yang
menyatakan
bahwa
model
pembelajaran
Problem
Posing
berpengaruh positif dalam pembelajaran.
Hal ini terbukti dari temuan dalam
penelitian yang dilakukan bahwa secara
umum model pembelajaran Problem
Posing lebih baik dari pada model
pembelajaran langsung dalam mencapai
hasil belajar yang lebih baik yang dapat
dilihat dari pembelajaran model Problem
Posing
lebih
banyak
menekankan
keterlibatan siswa dalam menemukan
sendiri
informasi-informasi
yang
diperlukan dalam pembelajaran, guru
hanya bertugas sebagai mediator dan
fasilitator. Kemudian siswa menjadi
termotivasi dan antusias belajar dikelas
karena gru memberikan kesempatan lebih
banyak ke siswa dalam hal mengajukan
masalah dan guru sering memberikan
motivasi
kepada
siswa,
sehingga
memberikan informasi yang banyak
kepada siswa yang lain, karena soal-soal
yang diajukan oleh siswa berbeda-beda
sehingga akan menembahkan wawasan
siswa.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat
diinterpretasikan
bahwa
terdapat
perbedaan yang signifikan hasil belajar
IPS antara kelompok siswa yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran
Problem Posing dan kelompok siswa yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran
konvensional pada siswa kelas V SD pada
Gugus IV Kerinci Kecamatan Melaya
tahun pelajaran 2016/2017. Dengan
demikian, model pembelajaran Problem
Posing berpengaruh terhadap hasil belajar
IPS siswa.
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PENUTUP
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis dan pembahasan dapat ditarik
simpulan
yaitu
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
hasil belajar IPS antara kelompok siswa
yang
dibelajarkan
dengan
model
pembelajaran Problem Posing dengan
kelompok siswa yang dibelajarkan dengan
model
pembelajaran
Konvebsional,
dengan nilai thitung sebesar 6,558 dan
ttabelsebesar 2,021. Artinya, thitung lebih
besar dari ttabel. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar
IPS antara kelompok siswa yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran
Problem Posing dan kelompok siswa yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran
Konvensional pada siswa kelas V
semester II pada Gugus IV Kerinci
Kecamatan Melaya tahun pelajaran
2016/2017.
Selain itu dilihat dari nilai rata-rata
hasil belajar IPS siswa yang belajar
menggunakan
model
pembelajaran
problem posing lebih baik dibandingkan
dengan rata-rata nilai hasil belajar pada
kelompok kontrol ( X E = 21,55 > X K =
18,70). Hal ini menunjukkan bahwa, model
pembelajaran
problem
posing
berpengaruh terhadap hasil belajar IPS
siswa kelas V SD di Gugus IV Kerinci
Kecamatan Melaya pada semester genap
Tahun Pelajaran 2016/2017.
Berdasarkan simpulan di atas, maka
dapat diajukan saran-saran sebagai
berikut. Secara teoretis, hasil dari
penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan bacaan atau referensi tambahan
untuk meningkatkan pengetahuan dan
wawasan para pembaca khususnya para
pendidik. Kemudian secara praktis, (1)
Disarankan kepada siswa di sekolah
dasar
dalam
mengikuti
proses
pembelajaran agar selalu terlibat aktif
sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar dan mendapatkan pengetahuan
baru melalui pengalaman yang ditemukan
sendiri; (2)Disarankan kepada guru yang
menemukan permasalahan yang sama
dengan penelitian ini khususnya dalam

proses
pembelajaran
IPS
agar
menggunakan
model
pembelajaran
Problem Posing untuk meningkatkan hasil
belajar IPS siswa; (3)Kepada Kepala
sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD)
disarankan agar menjadikan penelitian ini
menjadi salah satu acuan atau pedoman
dalam mengambil kebijakan-kebijakan
yang dibuat dalam usaha meningkatkan
kualitas pembelajaran di sekolah; dan
(4)Bagi peneliti lain yang berminat untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut
tentang model pembelajaran Problem
Posing dalam bidang IPS maupun dengan
variabel yang berbeda agar menggunakan
penelitian ini sebagai refrensi dan acuan
kepustakaan
agar
bisa
membuat
penelitian yang lebih baik lagi.
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