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ABSTRAK 

 JUARNI. 2022. Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran berbasis 

Microsoft Teams terhadap Hasil Belajar IPA  Siswa Di SMP Nasional Makassar. 

Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 Irmawati Thahir dan 

Pembimbing II Nurindah. 

 Penelitian Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Teams 

terhadap hasil belajar Ipa di SMP Nasional Makassar bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas hasil belajar siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran 

Microsoft Teams terhadap hasil belajar Ipa  materi pencemaran lingkungan sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A  di SMP Nasional Makassar tahun 

ajaran 2021/2022 yang berjumlah 30 orang siswa.   

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perbandingan nilai 

statistic, perbandingan kategori hasil belajar, dan perbandingan tingkat ketuntasan 

telah membuktikan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa keas VIIIA di SMP 

Nasional Makassar dapat dilihat hasil belajar siswa melalui analisis statistic 

deskriptif sebelum menggunakan media Microsoft Teams rata - rata nilai siswa 

masih dibawah nilai KKM dan setelah menggunakan media Microsoft Teams 

meningkat diatas nilai KKM. Diketahui bahwa nilai hasil posttest yaitu 91,83 

lebih besar dari nilai hasil pretest yaitu 67,8 Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan.  

 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran microsoft teams dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPA di 

kelas VIII A SMP Nasional Makassar efektif. 

 

Kata Kunci : Media Microsoft Teams. Hasil Belajar  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlansung terus tak 

terputus dari generasi ke generasi  dimana pun di  dunia ini. Upaya 

memanusiakan manusia melalui pendidikan itu di selenggarakan sesuai 

dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat 

tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal  namun terjadi 

perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar 

sosiokultural tersebut.  

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat 

dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau 

paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang di  berikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam proses pendidikan, 

kedudukan anak didik sangat penting. Proses pendidikan tersebut akan 

berlansung di dalam situasi pendidikan yang di alaminya, anak didik 

merupakan komponen yang hakiki.  

Menurut Undang-Undang No. 20 th 2003 “ Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.   
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  Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal 

agar terjadi proses belajar pada diri individu yang belajar. Hakikat 

pembelajaran secara umum dilukiskan Gagne dan Briggs,adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Seiring dengan perkembangan zaman, proses pembelajaran pada saat 

ini memerlukan suatu starategi belajar mengajar yang baru agar hasil belajar 

siswa dapat meningkat. Proses pembelajaran pada masa ini yang dilakukan 

oleh lembaga-lembaga pendidikan masih banyak yang menggunakan cara-cara 

yang lama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Suatu pembelajaran 

yang baik haruslah mencakup beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Ketika aspek tersebut terpenuhi maka akan tercipta 

pembelajaran yang aktif. 

Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pemberi ke 

penerima pesan. AECT (Assosiation for Education and Communication 

Technology) dalam (Arsyad, 2017: 3) “media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi”. 

Penggunaan media yang tepat mampu meningkatkan motivasi untuk belajar, 

hal ini tentunya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain 

secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. 

Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, visual, 

audio, audio-visual, multimedia dan web. 
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Oleh karena itu, dalam setiap pembelajaran hendaknya guru menghadirkan 

media agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegunaan media pembelajaran 

dapat mengatasi berbagai hambatan seperti hambatan keterbatasan di ruang 

kelas dan hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian juga media  mampu 

menampilkan hal yang tidak dapat ditampilkan guru yang hanya 

menggunakan cara konvensional seperti metode ceramah.  

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dengan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan  minatnya.  

  Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMP Nasional 

Makassar pada tanggal 13 November 2021, calon peneliti melihat bahwa di 

SMP nasional makassar mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi 

yaitu hasil belajar siswa termasuk dalam golongan rendah atau kurang baik. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil belajar TIK siswa yang rata-rata nilai siswa 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75, beberapa siswa 

mendapat nilai dibawah KKM yaitu 75 dan  beberapa siswa juga mendapatkan 

nilai rata-rata diatas KKM. Selain itu, siswa juga kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru disekolah, belum banyak guru menggunakan media 

pembelajaran interaktif seperti Microsoft Teams. Melihat hal tersebut, ini akan 

mengakibatkan kurangnya semangat belajar siswa termasuk pada kelas VIII. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab siswa tidak semangat dan malas 
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dalam mengikuti sebuah pelajaran yaitu salah satunya kurangnya penggunaan 

media. Hal tersebut terjadi dalam proses pembelajaran di SMP nasional 

makassar dimana guru kurang memanfaatkan teknologi dalam sebuah 

pembelajaran sehingga siswa merasa jenuh dan tidak semangat dalam proses 

pembelajaran. Pemanfaatan media sangat dibutuhkan untuk memperbaharui 

suasana belajar dikelas juga dapat membantu siswa dalam menambah 

pengalaman belajarnya. Media pembelajaran berbasis Microsoft Teams 

merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan guru dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis berinisiatif melakukan penelitian terkait 

dengan judul “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Micrososft 

Teams terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Nasional 

Makassar “ 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembahasan masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah media pembelajaran Microsoft Teams efektif 

digunakan terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di SMP Nasional Makassar ?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

media pembelajaran Micrososft Teams terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

di SMP Nasional Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak 

baik itu dari siswa, guru, ataupun pihak dari luar sekolah. Manfaatnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya manfaat tentang 

media pembelajaran microsoft teams. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

 Dapat meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran selain itu dapat juga merangsang siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru  

 Dapat memberikan variasi media pembelajaran untuk 

melakukan proses belajar mengajar. Mampu menambah 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

berbasis teknologi. 
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c. Bagi Lembaga 

 Dapat meningkatkan kualitas belajar di dalam kelas dengan 

memanfaatkan media pembelajaran serta menambah variasi 

media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

 Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

langsung tentang media pembelajaran microsoft teams. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Pustaka 

 Menurut Wheeler dalam (Wahab, 2015: 35) bahwa “teori adalah 

suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah 

hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-

fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling 

berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau 

penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar”. 

Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses    

belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan 

membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada 

individu sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan 

membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan 

baik, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, pemahaman guru dalam 

mengorganisasikan proses pembelajaran dengan lebih baik sehingga siswa 

dapat belajar dengan lebih optimal. 

Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu 

menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang 

berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons.  
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Teori belajar behavioristik ini mengharapkan siswa mampu 

menunjukkan perubahan tingkah laku, dengan menggunakan media 

microsoft teams ini peneliti berharap hal tersebut dapat ditunjukkan oleh 

siswa yaitu sebuah perubahan dengan memberikan sebuah respon yang 

lebih baik ketika guru menggunakan media microsoft teams.   

1. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas  

 Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai 

efektif , pengaruh atau akibat atau efektif juga dapat diartikan dengan 

memberikan hasil yang memuaskan. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) efektivitas memiliki pengertian ”keefektifan”(tata  

usaha,tindakan). 

  Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang, efektifitas tidak 

hanya dilihat dari hasil tetapi juga dari sisi persepsimaupun sikap 

seseorang dan sebagai ukuran kepuasan yang dicapai oleh seseorang. 

Efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian  tujuan pembelajaran 

termasuk dalam pembelajaran berupa peningkatan, pengetahuan, 

keterampilan, serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat diartikan 

sebagai perlakuan dalam proses pembelajaran yang memiliki ciri-ciri : a) 

suasana yang dapat berpengaruh, atau hal yang berkesan terhadap 
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penampilan; dan b) keberhasilan usaha atau tindakan yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa (Haryoko, 2009: 3) 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran dan 

penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran 

yang efektif dan efisien perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa 

dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama, selain itu juga harus 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, 

serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya 

seluruh  aspek perkembangan siswa (Rohmawati, 2015: 17). Dapat 

disimpulkan bahwa, efektivitas tidak hanya ditinjau dari segi tingkat hasil 

belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses pembelajaran.   

Terdapat beberapa indikator efektivitas seperti: a) ketuntasan 

belajar, ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang telah 

mencapai ketuntasan individual, yaitu peserta didik telah 

memenuhi/mencapai kriteria ketuntasan minimal ( KKM ) yang ditentukan 

oleh sekolah, b) aktivitas belajar peserta didik, aktifitas belajar peserta 

didik adalah proses komunikasi dalam lingkungan kelas, baik proses akibat  

dari hasil interaksi siswa dan guru atau peserta didik dengan peserta didik 

sehingga menghasilkan perubahan akademik, sikap, tingkah laku dan 

keterampilan yang dapat diamati melalui perhatian peserta didik, 

kedisiplinan peserta didik, kesungguhan peserta didik dalam 

bertanya/menjawab. 
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2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran. 

 Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Gerlach & Ely (1971) 

dalam ( Arsyad 2017: 3) mengemukakan bahwa” media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap”. Dalam pengertian ini, guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis  untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Santrinawati (2018: 8) mengemukakan “media  merupakan 

sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang 

pikiran dan perasaan bagi penggunanya, media dapat dikatakan sebagai 

sistem penyampai atau pengantar”.Berdasarkan pendapat yang 

dipaparkan menunjukkan bahwa media merupakan sarana untuk 

menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran yang berlansung 

dan dapat memudahkan guru dalam menyampaikan informasi agar 

tercipta komunikasi yang efektif diperlukan alat komunikasi atau media. 

Fikriyaturrohmah dan Nurhakiki (2013: 1) mengemukakan 

bahwa “media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang 

berbagai manfaat antara lain yaitu membantu pengajar dalam 
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menyampaikan materi ajarnya, media juga dipandang sebagai suatu alat 

komunikasi yang menjembatani antara ide-ide yang abstrak dengan dunia 

nyata, media pembelajaran juga membuat proses interaksi, komunikasi 

dan penyampaian materi antara guru dan siswa agar dapat berlangsung 

secara tepat dan berdaya guna”. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai pengertian media 

pembelajaran di atas, maka penulis mendeskripsikan bahwa pengertian 

media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada penerima pesan (umpan 

balik). Oleh sebab itu, penggunaan media dalam proses pembelajaran 

dapat menunjang pemahaman siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan 

efektif serta dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat 

dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat 

terjadi. Adapun fungsi media yang dikemukakan oleh Lentz dalam 

(Arsyad, 2016: 20)   

1) Fungsi Atensi, yang berarti menarik perhatian siswa untuk  

berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan. 

2) Fungsi Afektif, berarti media dapat menggugah emosi dan sikap 

siswa, dan siswa dapat menikmati pembelajaran. 

3) Fungsi Kognitif, yaitu media memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar (media visual). 
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4) Fungsi Kompensatoris, media mengakomodasi siswa yang 

lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks/ secara verbal. 

 

Berdasarkan pendapat Lenz tentang fungsi media maka dapat 

disimpulkan bahwa media berfungsi untuk membantu siswa dalam proses 

pembelajaran salah satunya agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti 

proses belajar. 

c. Manfaat media pembelajaran 

Hamalik dalam (Arsyad, 2017: 19) mengatakan bahwa 

“penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa”. Penggunaan media pembelajaran 

dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman dan daya serap siswa 

terhadap pelajaran yang dipelajari. 

Sudjana & Rivai 1992 dalam ( Arsyad, 2017: 28)  mengemukakan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran; 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 

pelajaran 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan memerankan.  
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Encyclopedia of Educational Research  dalam ( Arsyad, 2017: 29) 

merincikan manfaat media sebagai berikut:  

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh 

karena itu mengurangi verbalisme. 

2) Memperbesar perhatian siswa. 

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan 

belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, 

terutama melalui gambar hidup 

6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh 

dengan cara lain, dan membantu efesiensi dan keragaman 

yang lebih banyak dalam belajar. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

mengarahkan peserta didik dan menumbuhkan motivasi belajar pada diri 

peserta didik. Dan materi yang disampaikan lebih jelas dan terstruktur 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

d. Pertimbangan pemilihan media  

Pada tingkat yang menyeluruh dan umum pemilihan media dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ( Arsyad, 

2017: 69) 

1) Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi 

faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah 

tersedia, waktu yang tersedia (waktu mengajar dan 

perkembangan  materi dan media), sumber-sumber yang 

tersedia ( manusia dan material). 

2) Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran.isi 

pembelajaran  beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan 

siswa, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, 
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pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran pemikiran 

tingkatan yang lebih tinggi. 

3) Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, 

mengetik, dan menggunakan komputer, keterampilan awal 

dan karakteristik siswa lainnya. 

4) Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan (presensi 

lembaga, guru, dan pelajar) dan keefektifan biaya. 

 

 

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa hambatan dalam pemilihan media, oleh karna itu setiap 

pemilihan media perlu memperhatikan berbagai hal untuk 

memperlancar proses pembelajaran kedepannya. 

3. Microsoft Teams 

a. Pengertian microsoft teams 

 Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan 

kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat 

video, penyimpanan berkas (termasuk kolaborasi berkas) dan integrasi 

aplikasi. Microsoft Teams ini terintegrasi dengan rangkaian produk 

Microsoft 365. Selain itu juga dapat diintegrasikan dengan produk 

selain buatan Microsoft. 

 Microsoft Teams merupakan salah satu bagian dari  microsoft 365, 

microsoft teams ini dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran 

jarak jauh antara guru dengan siswa. Guru dapat membagikan materi 

pelajaran bebentuk pdf, word atau yang lainnya maupun 

menyampaikan materi secara lansung kepada peserta didik (Adinda 

dkk, 2021) . Microsoft teams ini menggabungkan antara percakapan, 
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penugasan, dan aplikasi di satu tempat, hal ini dapat digunakan oleh 

guru untuk membuat suasana belajar yang aktif. Microsoft teams ini 

juga dapat membuat siswa dan guru berkomunikasi diwaktu yang sama 

dengan tempat yang berbeda.  

 Microsoft teams saat ini  masih dianggap asing oleh sebagian 

orang, karena aplikasi ini masih terbilang baru dikalangan masyarakat. 

Microsoft teams dapat membantu seseorang berinteraksi dengan jarak 

jauh serta dapat mendiskusikan suatu hal dengan mudah. 

b. Kelebihan microsoft teams  

1) Mudahnya memulai rapat 

2) Mudah untuk berbagi file dan berkolaborasi 

3) Meningkatkat kinerja 

4) Alat komunikasi serba guna 

5) Fitur dan fungsionalitas menarik 

6) Sangat mudah mengorganisir pertemuan 

7) Tersedia alat perekam 

8) Integrasi dengan perangkat lain 

9) Platform all-in-one. 

 

c. Kekurangan microsoft teams  

Kekurangan dari microsoft teams yaitu terdapat pada jaringan. Apabila 

pengguna yang mengakses memiliki jaringan yang buruk maka akan sulit 

untuk diakses.   
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Berdasarkan kelebihan dan kekurangan microsoft teams diatas dapat 

disimpulkan bahwa, jika dilihat dari kelebihannya media microsoft teams 

ini dapat mempermudah aktifitas seseorang. Sedangkan jika dilihat dari 

kekurangannya maka setiap pengguna yang memiliki jaringan yang buruk 

maka akan menghambat aktifitasnya. 

 

d. Fungsi microsoft teams 

Adapun fungsi dari microsoft teams yaitu  

1) Membangun berkomunikasi secara instan dan efektif dengan 

tim  

2) Membantu untuk sharing dokumen dan file 

3) Memudahkan kolaborasi secara virtual  

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa fungsi dari microsoft 

teams media yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Media 

ini dapat memberi kemudahan kepada guru dalam memberi atau 

membagikan materi.  

1. Hasil Belajar  

a. Pengertian Belajar dan Hasil Belajar  

  Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

mengakibatkan terjadinya suatu proses perubahan dalam tingkah laku, 

baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Meyer dalam 

(Karwono dan Heni Mularsih, 2017: 13) bahwa “belajar adalah 



17 
 

 

 

menyangkut adanya perubahan perilaku   yang relative permanen pada 

pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman”. Demikian 

Bell-Gredler, “belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), keterampilan 

(skills), dan sikap (attitude) yang diperoleh secara berkelanjutan”. 

  Gronlund dalam (Khodijah 2016:189) bahwa “hasil belajar adalah 

suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran yang telah ditetapkan 

dalam rumusan perilaku tertentu”. Menurut Sudijarto hasil belajar adalah 

tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan, 

karenanya, hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu : aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang 

akibat dari proses belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Aqib dan Ahmad Amrullah (2019: 6) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar di kelompokkan menjadi empat, yaitu : 

1) Bahan atau hal yang harus dipelajari 

Bahan atau hal yang harus dipelajari ikut menentukan bagaimana proses 

belajar itu terjadi dan bagaimana hasil belajar yang diharapkan. Tingkat 
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kesukaran serta kompleksitas hal yang harus dipelajari juga memiliki 

pengaruh yang besar terhadap hasil belajar. 

2) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:  

a) Lingkungan alami dan lingkungan fisik 

Lingkungan alami seperti keadaan suhu dan kelembapan udara. 

Disamping lingkungan alami, lingkungan fisik juga berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Belajar pada keadaan udara yang segar akan lebih 

baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan udara yang panas dan 

pengap. Begitu pula belajar di pagi hari lebih baik hasilnya daripada 

belajar di sore hari. 

b) Lingkungan social 

Lingkungan sosial baik berwujud manusia maupun yang berwujud hal-

hal lain, memiliki berpengaruh langsung terhadap hasil belajar. 

Seseorang yang sedang belajar akan merasa terganggu jika ada 

seseorang bercakap-cakap didekatnya. 

3) Faktor instrumental 

Faktor instrumental merupakan faktor yang adanya dan penggunaannya 

yang dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor ini 

dapat berwujud faktor keras (hardware) seperti gedung, perlengkapan 

belajar, dan sebagainya; dapat pula berwujud faktor lunak (software) 

seperti kurikulum, pedoman belajar, program, dan sebagainya. 

4) Kondisi individual siswa 
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Kondisi individual siswa dapat di bagi menjadi dua, yaitu: 

a) Kondisi pisiologis, orang yang dalam kondisi segar jasmaninya 

pasti berbeda belajarnya dengan orang yang dalam keadaan 

kelelahan. 

b) Kondisi psikologis, semua keadaan psikologis berpengaruh 

terhadap proses belajar yang juga bersifat psikologis, misalnya hal-

hal yang berhubungan dengan perhatian, pengamatan, tanggapan, 

fantasi, ingatan, berfikir, intelegensi dan bakat, serta motivasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar seperti faktor lingkungan, 

bahan atau hal yang dipelajari, faktor instrumental, kondisi individual siswa. 

  

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu pengetahuan alam merupakan cabang ilmu yang fokus 

kajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya (Putra 

2013: 51) mengemukakan “ilmu pengetahuan alam merupakan suatu 

pengetahuan yang mempelajari, dan menjelaskan, serta menginvestigasi 

suatu fenomena alam dengan segala aspek-aspeknya yang bersifat 

empiris”. 

 Pendidikan sains menekankan pada pemberian secara langsung dan 

kegiatan praktis untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains 
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diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa IPA bukan hanya 

sekedar teori tapi IPA lebih menekankan proses di mana kita harus 

menemukan konsep dan menghubungkan dengan pengalaman yang  

sudah kita alami sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Karakteristik Ilmu Ppengetahuan Alam (IPA) 

Secara khusus fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi (Depdiknas dalam Trianto, 2012: 138) adalah sebagai berikut.  

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  

2) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah  

3) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek 

sains dan tekologi.  

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidupdimasyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

 

Selain itu IPA juga memiliki karakteristik yang merupakan dasar untuk 

memahaminya. Menurut Jacobson & Bergman dalam Susanto (2012: 170) 

IPA memiliki karakteristik yaitu.  

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum dan teori.  

2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta 

mencermati fenomena alam, termasuk juga penerapannya.  

3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam.  

4) IPA tidak dapat membuktikan semua, akan tetapi hanya 

sebagian dan beberapa saja.  

5) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 
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Karakteristik yang dimiliki IPA yang menumbuhkan sikap ilmiah 

yang dilakukan mulai dari merumuskan masalah, menarik kesimpulan 

sehingga mampu berpikir kritis melalui penyelidikan yang dilakukan secara 

lansung dan sederhana. Selain itu untuk mencapai tujuan pendidkan, 

pembelajaran IPA disekolah harus mempunyai tujuan yaitu:  

1) Memberikan pembelajaran kepada siswa dengan membekali 

pegetahuan mengenai lingkungan dimana mereka hidup serta 

bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan.  

2) Menanamkan sikap hidup yang ilmiah. 

3)  Memberikan ketrampilan ketika melakukan pengamatan.  

4) Mengajarkan kepada siswa bagaimana mengatasi serta 

mengetahui tahap bagaimana cara kerjanya serta sikap untuk 

menghargai para penemuannya. 

5) Mengimplementasikan metode ilmiah untuk memecahkan 

masalah yang ada disekitarnya. (Prihantoro Laksmi, dalam 

Trianto, 2009:142) 

 

Berdasarkan uraian diatas tentang karakterisktik IPA menurut 

beberapa para ahli maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik IPA 

menanamkan keyakinan kepada tuhan yang maha esa serta mengembangkan 

keterampilan, nilai, dan sikap pada seseorang. Selain itu pada mata pelajaran 

IPA mengajarkan tentang fenomena-fenomena alam mengenai lingkungan. 

3. Penelitian Yang Relevan  

  Penelitian yang relevan berfungsi memberikan pemaparan tentang 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Berikut beberapa hasil 

penelitian yang terdapat kaitannya dengan  penelitian ini adalah : 

a. Pengaruh Penggunaan Microsoft Teams dalam Mengikuti Pembelajaran 

Daring Bahasa Inggris Peminatan Di SMAN 2 Semarang  
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  Penelitian ini dilakukan oleh Amelia damayanti dan Dodi 

Mulyadi pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukka bahwa 

siswa setuju media pembelajaran microsoft teams merupakan media yang 

dengan mudah diakses dan mudah digunakan pada saat pembelajaran. 

  Perbedaan penelitian yang dilakukan Amelia damayanti dan Dodi 

Mulyadi dengan yang peneliti lakukan terdapat pada tujuan penelitian. 

Amelia damayanti dan Dodi Mulyadi untuk mengetahui pengaruh 

Penggunaan Microsoft Teams dalam Mengikuti Pembelajaran Daring 

Bahasa Inggris sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan media microsoft teams terhadap hasil belajar siswa di SMP 

Nasional Makassar. 

b. Pengaruh Penggunaan Program Microsoft Teams Terhadap Minat Belajar 

Peserta Didik Dalam Pembelajaran Tematik Di Kelas V SD Negri 3 Sinjai. 

 Penelitian ini dilakukan oleh Nur Aisyah, Dkk pada tahun 2022 

dimana pada penelitian ini mengemukakan bahwa  penggunaan program 

microsoft teams terhadap minat belajar peserta didik dengan besar 

pengaruhnya termasuk dalam kategori berpengaruh sangat tinggi. 

Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh Nur Aisyah, dkk adalah 

berada pada tujuan. Nur Aisyah, dkk yaitu terhadap minat belajar siswa 

sedangkan peneliti di sini yaitu meningkatan hasil belajar siswa. 

c. Microsoft Teams For Education Sebagai Media pembelajaran Interaktif 

Meningkatkan Minat Belajar 
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 Penelitian ini dilakukan oleh Adi Suarman Situmorang, pada tahun 

2020 dimana pada penelitian ini mengemukakan secara keseluruhan bahwa 

minat belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan microsoft teams for education berada dalam kategori sangat 

baik. 

 Perbedaan peneliti yang di lakukan oleh Adi Suarman Situmorang 

yaitu terdapat pada metode penelitiannya. Metode yang digunakan Adi 

Suarman Situmorang yaitu angket sedangkan metode yang diambil peneliti 

yaitu kuantitatif. 

 Berdasarkan penelitian relevan diatas maka, calon peneliti 

menyimpulkan bahwa penggunaan media microsoft teams dalam 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karna itu  

peneliti akan meneliti keefektivan penggunaan media pembelajaran 

microsoft teams terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di SMP nasional 

makassar. 

B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi pembel ajaran di SMP nasional 

makassar masih kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran. 

Khususnya dalam memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran 

berbasis teknologi dan informasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran sangat penting dalam 

menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh 

peserta didik. 



24 
 

 

 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SMP 

nasional makassar yang dimana guru masih menggunakan media seperti 

audio dan video. Hal tersebut juga terjadi pada peserta didik yang duduk di 

bangku kelas VIII. 

Penerapan media microsoft teams merupakan sebuah platform 

komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan 

kerja, rapat video, penyimpan berkas ( termasuk kolaborasi berkas ). 

Dengan menerapkan media microsoft temas termasuk salah satu usaha 

untuk membuat suasana baru dalam proses pembelajaran agar tidak 

membuat siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran konvensional. 

Dengan menggunakan media microsoft teams calon peneliti menghrapkan 

agar peserta didik dapat lebih antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran sehingga membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih 

mendalam . 

Diduga bahwa penerapan media microsoft teams berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa hal tersebut dapat dilihat dari penelitian 

relevan yang menggunakan desain penelitian  pretest  dan posttest. 

Setelah peneliti melakukan penelitian maka dapat disimpulkan 

apakah penggunaan media microsoft teams efektif atau tidak efektif 

digunakan dalam pembelajaran di SMP nasional makassar. Berdasarkan 

perkiraan maka penggunaan media microsoft teams efektif digunakan 

dalam pembelajaran. 
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Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dari kerangka berfikir yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan 

media microsoft teams efektif digunakan terhadap siswa kelas VIII di SMP 

Nasional Makassar. 

H0 : Penggunaan media pembelajaran microsoft teams tidak efektif 

digunakan terhadap hasil belajar  siswa kelas VIII di SMP Nasional 

Makassar. 

H1 :  Penggunaan media pembelajaran microsoft teams efektif digunakan 

terhadap hasil belajar  siswa kelas VIII di SMP Nasional Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. (Sugiyono, 2019: 

110) mengatakan bahwa “metode penelitian eksperimen merupakan 

metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan, digunakan untuk 

mengatahui pengaruh dari variabel independen (perlakuan) terhadap 

variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan”.  

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Pre–Experimental Design. Desain penelitian yang digunakan 

adalah One Group Pretest-Posttest Design yaitu kelompok eksperimen 

diberikan pretest sebelum diberi perlakuan, kemudian selanjutnya 

diberikan posttest setelah proses pembelajaran dilakukan. 

2. Variabel Penelitian  

 Variabel adalah bagian yang akan diteliti. Menurut Sugiyono 

(2012:111), “variabel adalah penelitian atau apa yang akan menjadi titik 

perhatian atau penelitian. ”Dengan demikian variabel merupakan bagian 

penting dari suatu penelitian, karena merupakan objek penelitian atau  

menjadi titik perhatian penelitian. Pada umumnya variabel dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu variabel bebas atau “independent 
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variabel” dan variabel terikat atau “dependent variabel”.Variabel bebas 

“independent variabel” adalah variabel yang mempengaruhi dan 

mendahulukan variabel terikat. Sedangkan variabel terikat. “dependent 

variabel” adalah variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan pendapat di 

atas maka dalam penelitian ini ada dua variabel yakni sebagai variabel 

bebas adalah penggunaan media pembelajaran, variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

 Berikut kedua variabel yang di symbolkan tentang efektifitas 

penggunaan  media pembelajaran ( Microsoft teams ) (X) terhadap hasil 

belajar siswa (Y). 

3. Desain Penelitian 

Bentuk desain penelitian yang digunakan yaitu One Group Pretest-

Posttest, dimana penelitian dilakukan dengan membandingkan keadaan 

sebelum dan sesudah pembelajaran. Dalam desain penelitian ini kelas 

eskperimen diberi tes awal (pretest) pada awal pertemuan untuk 

mengetahui pengetahuan awal siswa sebelum diberikan pembelajaran 

IPA dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft teams. 

Setelah diberikan tes awal, selanjutnya kepada siswa tersebut diberikan 

perlakuan yaitu pembelajaran IPA dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis microsoft teams. Setelah selesai pembelajaran IPA 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis microsoft teams, 

selanjutnya kepada siswa diberikan tes akhir (posttest) untuk mengatahui 

sejauh mana efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan media 
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pembelajaran berbasis microsoft teams  terhadap hasil belajar. 

 Secara sederhana, desain penelitian yang digunakan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.2 desain penelitian  

Keterangan : 

 

O1   :  pretest (tes awal sebelum diberi perlakuan) 

X     :  perlakuan (pembelajaran IPA dengan menggunakan media  

pembelajaran berbasis microsoft teams) 

O2   : posttest (tes akhir seteleh diberi perlakuan) 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti. 

Sugiyono (2019: 126), mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mepunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII di SMP Nasional Makassar. 

 

 

  

O1   X   O2 
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Table 3.1. keadaan populasi 

No Kelas Jumlah Siswa 

 
VIII A 30 

 
VIII B 32 

 
VIII C 30 

 
Jumlah Populasi 92 

Sumber Data: Kantor Tata Usaha SMP Nasional Makassar 

2. Sampel   

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan cara 

sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan karena penulis mempunyai 

pertimbangan, diantaranya alasan keterbatasan waktu dan tenaga. Jadi 

sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII A. Adapun alasan peneliti 

mengambil sampel ini karena kelas tersebut termasuk kelas yang dimana 

guru masih kurang menerapkan penggunaan media pembelajaran. 
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Tabel 3.2. keadaan sampel 

 Kelas Laki- Laki Perempuan Total 

 VIII A 13 17 30 

 Jumlah Populasi   30 

sumber Data: Kantor Tata Usaha SMP Nasional Makassar 

C. Definisi  Operasional Variabel  

 Definisi operasional pada penelitian ini adalah : 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat (X). Variabel bebas yaitu Pembelajaran berbasis  

Microsoft Teams, sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa (Y). 

Untuk menggambarkan secara operasional variabel penelitian,dibawa ini 

diberikan defenisi operasional. 

1. Media pembelajaran microsoft teams 

Media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

media pembelajaran yang dirancang khusus menggunakan platform 

microsoft teams dengan pokok bahasan IPA. Penggunaan media 

pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

meningkatakan pengetahuan serta keterampilannya. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

penguasaan individu terhadap materi IPA setelah menggunakan media 

pembelajaran menggunakan microsoft teams pokok bahasa IPA. Hasil 
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belajar pada penelitian ini hanya berkenaan dengan hasil belajar pada 

ranah kognitif yang diukur menggunakan test yaitu pre-test dan post-test. 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya, dalam mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sugiyono (2019: 

156) menyatakan bahwa “instrumen penelitian adalah  suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian juga akan di uji dengan dua 

teknik, yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. 

1)  Lembar Observasi, 

Observasi merupakan instrumen penilitian untuk mengumpulkan 

data dengan mengamati secara langsung. Instrumen observasi yang 

digunakan adalah berupa daftar cheklist yang berisi indikator-indikator 

tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran langsung yang dapat 

berfungsi sebagai pedoman untuk menetukan tindakan berikutnya. 

2) Lembar tes  

Tes yaitu alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki oleh individu berisi soal-soal 

yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA yang berupa pretest dan 

posttest. Pretest yaitu tes awal yang diberikan kepada siswa sebelum 

memulai kegiatan belajar yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 



33 
 

 

 

awal siswa sebelum menggunakan media pembelajaran microsoft teams. 

Postest yaitu tes akhir yang diberikan kepada siswa setelah berlangsung 

proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa 

setelah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran microsoft 

teams. 

3) Dokumentasi 

pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan 

berupa dokumen atau arsip yang sesuai dengan masalah yang diteliti di 

SMP nasional makassar. Instrumen untuk metode dokumetasi yaitu berupa 

data siswa dan pengambilan gambar pada saat observasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Tes  

Tes merupakan teknik untuk memperoleh data mengenai tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi dengan melihat tingkat kesadaran siswa. 

Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran. Tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

tes, tes yang diberikan kepada siswa yaitu pretest yang merupakan tes awal 

yang diberikan sebelum menerapkan media pembelajaran microsoft teams, 

kemudian posttest yaitu tes akhir yang diberikan setelah menerapkan 

media pembelajaran microsoft teams. 
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2. Observasi  

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari proses biologis dan psikologis yaitu pengamatan dan ingatan. 

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk yang berpikir 

terhadap suatu proses yang diteliti dengan maksud merasakan lalu 

kemudian memahami apa dia dapatkan di lapangan. observasi digunakan 

dalam penelitian yakni berupa  observasi kegiatan belajar siswa selama 

penggunaan media  interaktif. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan 

cara mengambil data-data dari catatan berupa dokumen atau arsip yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti di SMP Nasional Makassar. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, langkah 

selanjutnya mengolah data yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang ditelilti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan (Sugiyono, 2019: 206). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Analisis Statistik Deskriptif  

Teknik analisis data ini akan dianalisis secara deskriptif kuantitaif, 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diolah untuk 

menghitung persentase dari setiap item pertanyaan. Untuk 

menggambarkan bagaimana efektivitas media pembelajaran berbasis 

microsoft teams terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA di SMP 

Nasional Makassar. Persentase dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

   P =         x 100% 

 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

f = Jumlah skor perolehan 

n = Jumlah skor maksimal 

100% = Bilangan Tetap 

Hasil perolehan presentase aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dianalisa dengan pedoman seperti pada tabel kategori 

aktivitas siswa menurut Yonni, dkk. (2010: 176)  sebagai berikut:  

 

 

f 

n  
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Tabel 3.3.  Kategori Aktivitas Siswa 

No. Interval (%) Kategori 

1. 75 - 100% Sangat baik 

2. 50 - 74% Baik 

3. 25 - 49% Cukup Baik 

4. 0 – 24% Kurang Baik 

 

Analisis data ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa 

sebelum dilakukan perlakuan dengan hasil belajar siswa setelah diberikan 

perlakuan. Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menurut Aqib dan zaenal (2009;41) dapat dilihat pada tabel 

berikut; 

  Tabel 3.4. kategori hasil belajar siswa  

interval  Kategori  

>92-100 Sangat Baik 

>83-92 Baik 

<75-83 Cukup 

<75 Kurang 
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2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk poulasi, 

menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu 

sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. 

Jenis statistik inferensial pada penelitian ini adalah statistik parametrik 

yaitu teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil 

mempunyai distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar 

siswa selama pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran   

berbasis Microsoft Teams maka perlu dilakukan uji hipotesis untuk melihat 

perbedaan hasil belajar antara sebelum diberikan perlakuan dan setelah 

diberikan perlakuan. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t. Uji-t 

adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah sampel atau variabel 

yang dibandingkan. Contohnya, uji-t dapat digunakan untuk 

membandingkan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media 

pembelajaran berbasis Microsoft Teams dan setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis Microsoft Teams. Kriteria pengujiannya adalah 

hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak jika t hitung > t tabel. 
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H0 : Penggunaan media pembelajaran Microsoft teams tidak efektif 

digunakan pada mata pelajaran IPA di SMP Nasional Makassar. 

 H1 : Penggunaan media pembelajaran Microsoft teams efektif digunakan 

pada mata pelajaran IPA di SMP Nasional Makassar. 

Jika t hitung > t tabel maka    diterima dan     ditolak, artinya 

penggunaan media pembelajaran Microsoft Teams efektif digunakan terhadap 

hasil belajar IPA siswa. Jika t hitung < t tabel maka     diterima dan     ditolak, 

artinya penggunan media pembelajaran Microsoft Teams  tidak efektif 

digunakan terhadap hasil belajar IPA siswa.  Mencari nilai t tabel dengan 

menggunakan tabel distribusi t dengan taraf signifikan α = 0,05 dan df = N-1.  

Untuk menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan program spss versi 25. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Nasional Makassar yang terletak 

dijalan Ratulangi. Pelaksanaan penelitian ini di awali dengan menjumpai 

kepala sekolah Dr.Hj.Salmiah dan ibu Andi Buana Fatwa S.TP,S.Pd selaku 

guru mata pelajaran IPA kelas VIII di SMP Nasional Makassar untuk 

menyerahkan surat penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak kampus untuk 

mendapat izin dari pihak sekolah dan sekaligus untuk waktu penentuan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 10 

agustus sampai dengan 12 oktober 2022. 

Penelitian ini menggunakan kelas VIII A  sebagai kelas sampel untuk 

penelitian pre eksperimen dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

microsoft teams pada materi pencemaran lingkungan. Peneliti melakukan 

proses pembelajaran selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dimulai 

dengan tes awal (pretest) yang terdiri dari 15 soal berupa pilihan ganda. Fungsi 

pemberian pretest  ini antara lain untuk mengetahui kemampuan awal peserta 

didik untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar. 

Setelah pretest dilakukan, peneliti menjelaskan tentang materi pencemaran 

lingkungan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis microsoft 

teams. Setelah pembelajaran selesai, dilakukan tes akhir (postest) yang terdiri 

dari 15 butir soal berupa pilihan ganda untuk mengetahui kemampuan akhir 



40 
 

 

 

peserta didik setelah dilakukannya proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis microsoft teams. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Nasional 

Makassar dengan jumlah sampel 30 orang maka diperoleh data sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Data Penelitian 

a. Observasi Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan, siswa 

bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran berlansung pada proses 

pembelajaran. Materi pencemaran lingkungan disampaikan dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis microsoft teams. Hasil observasi 

belajar dari 30 siswa di kelas VIII A SMP Nasional Makassar selama 

penelitian dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi dan Persentase Aktivitas Belajar Siswa  

 
No 

  
Aktivitas Belajar Siswa 

Pertemuan/Frekuensi Persen (%) 

  I II Rata-Rata I II 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran 30 30 30 100 100 

2. 
Siswa yang merespon pada saat 

proses pembelajaran 
18 25 21,5 60 83,33 

3. 
Ketepatan waktu dalam mengerjakan 

soal 
20 28 24 66,66 93,33 

4. 
Sopan santun siswa saat proses 

pembelajaran 
25 25 25 83,33 83,33 

5. Siswa yang mengajukan Pertanyaan 15 21 18 50 70 

6. Siswa yang menjawab pertanyaan 17 22 19,5 56,66 73,33 

7. Siswa yang meminta bimbingan guru 15 25 20 50 83,33  

8. Memperhatikan materi yang diberikan 25 28 26,5 83,33 93,33 

9. Siswa dapat membuat kesimpulan 

hasil pembelajaran 

28 28 28 93,33 93,33 

10. Siswa yang aktif mengerjakan soal 30 30 30 100 100 

 Jumlah persentase aspek siswa 743,31 873,31 

  Persentase aktivitas siswa 74,33 87,33 
    Kategori Baik Sangat

Baik 

Sumber: Data Primer 2022, diolah dari hasil penelitian 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa presentase aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlansung pada pertemuan pertama yaitu 74,33% dan pada 

pertemuan kedua yaitu 87,33%. 

 Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlansung mengalami peningkatan dari 

pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Persentase aktivitas belajar siswa dalam 
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pembelajaran pertemuan pertama berada pada kategori baik yaitu interval 50% - 

74% sedangkan pada pembelajaran pertemuan kedua berada pada kategori sangat 

baik yaitu interval 75% - 100% ini berarti indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tercapai. 

b. Hasil Belajar 

Hasil evaluasi kedua tes (pretest dan postest) tersebut dengan 

menggunakan alat evaluasi yang telah disusun oleh peneliti terhadap 30 orang  

siswa kelas VIII A smp nasional makassar dapat diketahui gambarnya sebagai 

berikut: 

1). Pengolahan pretest 

a). Nilai Statistik Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil pretest pada kelas VIII A pada mata pelajaran IPA dapat 

dilihat nilai statstik pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar IPA (pretest) 

No. Kategori nilai statistic Nilai 

1 Sampel 30 

2 Nilai tertinggi 86 

3 Nilai terendah 33 

4 Standar Deviasi 15,158 

5 Nilai rata-rata 67,8 

 Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran 



43 
 

 

 

Nilai statistik hasil belajar terlihat bahwa sebelum diberikan 

perlakuan diperoleh nilai maksimum 86 dan skor terendah 33. Rata-rata skor 

yang diperoleh nilai rata-rata hasil pretest siswa 67,8. 

 

b).  Kategori Hasil Belajar 

 Berdasarkan hasil pretest kelas VIII A pada mata pelajaran pencemaran 

lingkungan dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar IPA (pretest) 

No. Interval 

Nilai 

Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 

1 >92-100 Sangat Baik 0 0 

2 >83-92 Baik 6 20 

3 <75-83 Cukup 6 20 

4 <75 Kurang 18 60 

Sumber: Data Primer 2022, diolah dari lampiran 

 Hasil belajar menunjukkan bahwa nilai pretest siswa pada saat sebelum 

adanya perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran microsoft teams 

pada mata pelajaran pencemaran lingkungan pada 30 siswa, terdapat 60% pada 

kategori kurang, 20% pada kategori cukup, 20% pada kategori baik, dan 0% pada 

kategori sangat baik. 
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c). Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar 

 Berdasarkan hasil pretest kelas VIII A pada mata pelajaran pencemaran 

lngkungan dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Tingkat Ketuntasan Hasil belajar IPA (pretest) 

Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase (%) 

<75 Tidak Tuntas 18 60 

≥75 Tuntas 12 40 

Jumlah 30 0 

Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran 

 Tingkat ketuntasan hasil belajar menunjukkan bahwa nilai pretest siswa 

sebelum adanya perlakuan menggunakan media pembelajaran berbasis microsoft 

teams pada materi pencemaran lingkungan terdapat 18 orang siswa dengan 

persentase 60% kategori tidak tuntas dan 12 siswa dengan persentase 40% 

kategori tuntas. Hal ini mengacu pada nilai KKM yang telah ditetapkan oleh pihak 

sekolah yaitu 75. 

2). Pengolahan Postest 

a). Nilai Statistik Hasil Belajar 

 Berdasarkan hasil postest kelas VIII A pada mata pelajaran pencemaran 

lingkungan dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.5 berikut:  
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Tabel 4.5 Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar IPA ( postest) 

No. Kategori nilai statistic Nilai 

1 Sampel 30 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Nilai terendah 73 

4 Standar Deviasi 8,026 

5 Nilai rata-rata 91,83 

Sumber: Data primer 2022, diolah dari lampiran 

 Nilai hasil belajar terlihat bahwa sesudah diberikan perlakuan diperoleh 

nilai maksimum hasil belajar adalah 100 dan skor terendah 73. Nilai rata-rata hasil 

postest siswa 91,83. 

b). Kategori Hasil Belajar 

 Berdasarkan hasil postest kelas VIII A pada mata pelajaran IPA dapat 

dilihat nilai statistik pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar IPA (postest) 

No. Interval Nilai Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1 >92-100 Sangat Baik 19 63,33 

2 >83-92 Baik 7 23,33 

3 ≥75-83 Cukup 3 10 

4 <75 Kurang 1 3,33 

Sumber: Data Primer 2022, diolah dari lampiran 

 Hasil belajar menunjukkan bahwa nilai postest siswa pada saat sesudah 

adanya perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran microsoft teams 
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pada materi pencemaran lingkungan mata pelajaran IPA 3,33% pada kategori 

kurang, 10% pada kategori cukup, 23,33% pada kategori baik, 63,33% pada 

kategori sangat baik. 

c). Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar  

 Berdasarkan hasil postest pada kelas VIII A pada mata pelajaran IPA 

dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar IPA (postest) 

Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase (%) 

<75 Tidak Tuntas 1 3,33 

≥75 Tuntas 29 96,66 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data primer 2022,diolah dari lampiran 

 Hasil belajar menunjukkan bahwa nilai postest siswa sesudah adanya 

perlakuan menggunakan media pembelajaran microsoft teams pada materi 

pencemaran lingkungan mata pelajaran IPA terdapat 1 orang siswa dengan 

persentase 3,33% kategori tidak tuntas dan 29 orang siswa dengan persentase 

96,66% kategori tuntas. Hal ini mengacu pada nilai KKM yang telah ditetapkan 

oleh pihak sekolah yaitu 75. 

3). Perbandingan Tingkat Hasil Belajar Siswa Antara Pretest dan Postest 

 Berdasarkan hasil pretest dan postest kelas VIII A pada mata pelajaran  

IPA dapat dilihat nilai statistik pada tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 Distribusi Hasil Belajar IPA Siswa Pretest dan Postest 

Kategori Nilai Statistik 
Nilai Statistik 

Pretest Posttest 

Jumlah Sampel 30 30 

Nilai Tertinggi 86 100 

Nilai Terendah  33 73 

StandarDeviasi 15,158 8,026 

Nilai Rata-rata 67,8 91,83 

Sumber: Data primer 2022,diolah dari lampiran 

 Dilihat dari tabel di atas terlihat jelas perbedaan hasil belajar siswa 

sebelum dilakukan perlakuan (pretest) dan setelah dilakukan perlakuan (postest) 

dengan menggunakan media pembelajaran microsoft teams yang ditunjukkan pada 

tabel. 

 Dalam tabel diatas dapat digambarkan bahwa nilai rata-rata siswa sebelum 

dilakukan perlakuan menggunakan media pembelajaran microsoft teams (pretest) 

yaitu 67,8 dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa yang sesudah dilakukan 

perlakuan menggunakan media pembelajaran berbasis microsoft teams (postest) 

yaitu 91,83. Dengan itu peningkatan hasil belajar siswa sebelum diberikan 

perlakuan dan setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan media 

pembelajaran microsoft teams mengalami peningkatan sebesar 24,03.   

2) Analisis Statistik Inferensial  

Analisis statistik inferensial pada bagian ini digunakan untuk pengujian 

hipotesis yang telah dirumuskan, dan sebelum melakukan analisis statistik 

inferensial uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data mengenai perbandingan nilai 
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statistik, perbandingan kategori hasil belajar, pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah untuk menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam menerima 

atau menolak hipotesis ini. Untuk pengajuan hipotesis ini, peneliti ini 

menggunakan  uji-t pada taraf signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) =  

(n-1). Kriteria pengujiannya adalah hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai t 

hitung < t tabel.  Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Penggunaan media pembelajaran microsoft teams tidak efektif 

digunakan terhadap hasil belajar  siswa kelas VIII di SMP Nasional 

Makassar. 

H1 :  Penggunaan media pembelajaran microsoft teams efektif digunakan 

terhadap hasil belajar  siswa kelas VIII di SMP Nasional Makassar. 

Adapun perhitungan yang dilakukan dengan memperhatikan data untuk 

menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan spss 25 for windows sebagai 

berikut.  

 

Tabel 4.9 Distribusi Uji-t One Group Pretest-Postest  ( paired sample t test) 

 
Paired Differences  
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Berdasarkan hasil perhitungan program komputer spss 25 for windows 

pada tabel 4.9 yang telah dilakukan maka diperoleh t hitung = 10,995 selanjutnya 

untuk membandingkan t tabel maka perlu terlebih dahulu dicarikan derajat 

kebebasan (dk) seperti berikut: 

Dk= n-1 

= 30- 1 

= 29 

 Harga tabel dengan taraf signifikan = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 29  

dari tabel distribusi 1,699 dengan hasil perhitungan t hitung > dari t tabel atau,  

10,995 > 1,699 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran microsoft teams efektif 

digunakan terhadap mata pelajaran IPA siswa di SMP Nasional Makassar.    

B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran microsoft teams efektif digunakan terhadap 

hasil belajar IPA siswa di SMP Nasional Makassar hal ini bisa dilihat dengan 

adanya perbedaan  hasil belajar siswa sebelum menggunakan media dan setelah 

menggunakan media. Bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat efektif 

digunakan dalam pembelajaran karna terdapat pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Selanjutnya akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

pembahasan hasil analisis deskriptif serta pembahasan hasil analisis inferensial. 
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Hasil analisis statistik deskriptif tentang aktifitas belajar siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran 

microsoft teams. 

Aktifitas siswa merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam kelas 

pada saat proses pembelajaran yang menghasilkan suatu perilaku yang 

memengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain siswa dituntut untuk aktif 

dalam menangkap/menerima materi pembelajaran dengan cara aktif pada saat 

proses pembelajaran, aktif berbicara ketika diberi kesempatan mengeluarkan 

pendapat, dan aktif bertanya jika diberi kesempatan untuk bertanya. 

Dilihat dari hasil data observasi aktifitas siswa rata-rata persentase 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pertemuan pertama berbeda dengan rata-

rata persentase pertemuan kedua. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka 

dapat disimpulkan bahwa aktifitas siswa selama pembelajaran berlansung 

mengalami peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Persentase 

aktivitas siswa dalam pembelajaran pertemuan pertama berada pada kategori baik 

dan pada pertemuan kedua berada pada kategori sangat baik., hal ini berarti 

indikator aktifitas siswa dalam pembelajaran tercapai.  

 Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya telah 

mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat 

dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan lebih. Jadi dengan adanya hasil 

belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa menangkap, memahami 

terhadap materi pelajaran tertentu. 

 Hasil analisis data dari hasil belajar siswa sebelum diterapkan 
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pembelajaran IPA menggunakan media microsoft teams menunjukkan bahwa 

banyak siswa yang tidak mencapai ketuntasan. Dengan demikian hasil belajar 

siswa sebelum diterapkan pembelajaran berbasis microsoft teams termasuk rendah 

dan tidak memenuhi kriteria ketentuan hasil belajar. Rendahnya hasil belajar 

siswa diakibatkan oleh kurangnya inovasi yang dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

 Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran IPA 

menggunakan media pembelajaran microsoft teams menunjukkan bahwa terdapat 

29 siswa yang mencapai ketuntasan. Dengan kata lain hasil belajar siswa setelah 

diterapkan pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran microsoft teams 

tercapai dan sudah memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar. Beberapa siswa 

mengalami penigkatan signifikan hasil belajar setelah menggunakan media 

pembelajaran microsoft teams karna proses pembelajaran menjadi lebih aktif. 

Namun masih terdapat satu siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran, dan 

setelah diamati hal itu dikarenakan faktor internal atau dari dalam diri siswa 

tersebut. Adapun faktor internal yang menjadi rendahnya hasil belajar siswa 

tersebut diantaranya sikap siswa dalam belajar cenderung acuh, semangat dan 

minat siswa kurang dalam belajar, kurangnya kematangan dan kesiapan siswa 

menghadapi pelajaran. 

 Penerapan menggunakan media pembelajaran microsoft teams dalam 

pembelajaran IPA menunjukkan bahwa adanya peningkatan terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa pada saat  mengikuti pembelajaran. 

Pada saat awal tes, masih banyak siswa yang mendapat nilai rendah, setelah 
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menerapkan pembelajaran IPA menggunakan media microsoft teams dengan 

mengikuti langkah-langkah yang telah ada dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari pretest ke postest. 

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial yang diperoleh, ternyata cukup 

mendukung teori yang telah dikemukakan pada bagian kajian pustaka yaitu teori 

efektivitas, teori media, teori belajar, dan teori pembelajaran IPA.  

Dikatakan signifikan karena hipotesis pada hasil belajar dapat diterima. 

Dimana dijelaskan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh 

siswa setelah mengalami aktifitas belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana 

dinyatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran Microsoft Teams efektif digunakan dalam pembelajaran IPA siswa 

kelas VIII A di SMP Nasional Makassar.         
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media pembelajaran microsoft teams efektif digunakan pada 

mata pelajaran IPA kelas VIII di SMP Nasional Makassar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana agar guru 

dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik serta lebih modern. 

2. Bagi guru, diharapkan agar profesionalismenya dengan memanfaatkan 

media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif salah satunya 

dengan memanfaatkan media microsoft teams agar dapat memberikan 

suasana baru dalam pembelajaran. 

3. Bagi peneliti diharapkan penelitian yang diaksanakan menunjukkan 

hasil yang positif, sehingga media microsoft teams dapat digunakan 

sebagai referensi media dalam melakukan kegiatan pembelajaran  
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Lembar Obsrvasi Microsoft Teams 

Sekolah/Kelas : Smp Nasional Makassar 

Nama Guru : Andi Buana Fatwa. S.TP, S. Pd 

Nama Observer : Juarni 

Tujuan 

1. Merekam data berapa banyak siswa yang aktif dalam proses  pembelajaran  

2. Merekam data kuantitas aktivitas belajar siswa 

Petunjuk: 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu 

pembelajaran tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan 

siswa 

2. Observer harus teliti dalam memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa 

 

 
No 

 
Aktivitas Belajar Siswa 

Pertemuan/Frekuensi 

I 

Siswa 

II 

Siswa 

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran   

2. 
Siswa yang merespon pada saat proses 

pembelajaran 

  

3. 
Ketepatan waktu dalam mengerjakan soal   

4. Sopan santun siswa saat proses pembelajaran   

5. Siswa yang mengajukan Pertanyaan   

6. Siswa yang menjawab pertanyaan   

7. Siswa yang meminta bimbingan guru   

8. Memperhatikan materi yang diberikan   
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9. Siswa dapat membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran 

  

10. Siswa yang aktif mengerjakan soal   

 

Makassar, Agustus 2022 

 

 

(Juarni)  
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SOAL PRETEST 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

1. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut anda 

benar! 

2. Tuliskan nama lengkap dibawah ini! 

Nama :  

 

1. Berikut ini yang merupakan sumber mata air yang layak untuk dikonsumsi 

adalah..... 

a. Air limbah industri 

b. Air got 

c. Air pegunungan 

d. Air hujan 

2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran dan 

perusakan lingkungan yaitu ..... 

a. Mengadakan seminar 

b. Kerja bakti 

c. Menggunakan alam 

d. Menghayati alam 

3. Salah satu cara yang tepat untuk mengurangi pencemaran udara yaitu..... 

a. Memperbanyak penanaman tumbuhan hujau 

b. Memakai kendaraan bermotor berbahan bakar gas 
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c. Menghilangkan kendaraan bermotor 

d. Menggunakan mobil listrik 

4. Berikut ini yang dapat merusak kelestarian lingkungan yaitu..... 

a. Penghijauan 

b. Reboisasi 

c. Sampah plastik 

d. Sengkeden 

5. Salah satu ulah manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air 

adalah..... 

a. Tidak membuang sampah disungai, menjaga kebersihan sungai 

b. Melakukan terasering, menjaga ekosistem dan biota sungai 

c. Menanam tumbuhan air dan membuang sabun disungai 

d. Membuang sampah cair dan sampah padat ke sungai, serta 

menggunakan pestisida secara berlebihan 

6. Suatu zat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran disebut…… 

a. Limbah  

b. Sampah 

c. Polutan 

d. Polusi 

7. Contoh polusi udara yang terjadi secara alami adalah….. 

a. Kebakaran hutan 

b. Pembakaran sampah 

c. Gas dari aktivitas gunung merapi 
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d. Asap kendaraan  

8. Berikut merupakan sumber pencemar tanah adalah….. 

a. Pembuangan sampah yang sukar terurai 

b. Asap kendaraan bermotor 

c. Penggunaan deterjen 

d. Penebangan hutan  

9. Pembangunan pabrik dan kenaikan jumlah kendaraan bermotor dapat 

menimbulkan…… 

a. Bencana banjir 

b. Pencemaran udara 

c. Kesejahteraan masyarakat 

d. Tersedianya udara yang sejuk  

10. Berikut ini yang bukan termasuk pencemaran lingkungan ………….  

a. Membuang zat sisa 

b. Polusi  

c. Kerusakan  

d. Unsur hara 

11. Plastik merupakan bahan pencemaran lingkungan…….. 

a. Alam  

b. Air tawar 

c. Udara 

d. Tanah 

12. Berikut merupakan sumber pencemar tanah adalah………. 
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a. Pembuangan sampah yang sukar terurai 

b. Asap kendaraan bermotor 

c. Penggunaan deterjen 

d. Penebangan hutan  

13. Dibawah ini contoh kegiatan manusia yang tidak menyebabkan 

pencemaran air adalah…….. 

a. Mendaur ulang limbah plastik 

b. Membuang limbah pabrik ke sungai  

c. Pembuangan kotoran ke aliran sungai 

d. Membuang air deterjen ke aliran sungai  

14. Jenis limbah pertanian yang menyebabkan pencemaran lingkungan 

yaitu…. 

a. Sisa makanan 

b. Minyak 

c. Deterjen 

d. Pestisida  

15. Peristiwa masuknya zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan 

udara disebut……. 

a. Pencemaran suara 

b. Pencemaran udara 

c. Pencemaran air 

d. Pencemaran tanah  
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SOAL POSTEST 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

3. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut anda 

benar! 

4. Tuliskan nama lengkap dibawah ini! 

Nama :  

 

1. Berikut ini yang merupakan sumber mata air yang layak untuk dikonsumsi 

adalah..... 

a. Air limbah industri 

b. Air got 

c. Air pegunungan 

d. Air hujan 

2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran dan 

perusakan lingkungan yaitu ..... 

a. Mengadakan seminar 

b. Kerja bakti 

c. Menggunakan alam 

d. Menghayati alam 

3. Salah satu cara yang tepat untuk mengurangi pencemaran udara yaitu..... 

a. Memperbanyak penanaman tumbuhan hujau 

b. Memakai kendaraan bermotor berbahan bakar gas 

c. Menghilangkan kendaraan bermotor 
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d. Menggunakan mobil listrik 

4. Berikut ini yang dapat merusak kelestarian lingkungan yaitu..... 

a. Penghijauan 

b. Reboisasi 

c. Sampah plastik 

d. Sengkeden 

5. Salah satu ulah manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air 

adalah..... 

a. Tidak membuang sampah disungai, menjaga kebersihan sungai 

b. Melakukan terasering, menjaga ekosistem dan biota sungai 

c. Menanam tumbuhan air dan membuang sabun disungai 

d. Membuang sampah cair dan sampah padat ke sungai, serta 

menggunakan pestisida secara berlebihan 

6. Suatu zat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran disebut…… 

a. Limbah  

b. Sampah 

c. Polutan 

d. Polusi 

7. Contoh polusi udara yang terjadi secara alami adalah….. 

a. Kebakaran hutan 

b. Pembakaran sampah 

c. Gas dari aktivitas gunung merapi 

d. Asap kendaraan  
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8. Berikut merupakan sumber pencemar tanah adalah….. 

a. Pembuangan sampah yang sukar terurai 

b. Asap kendaraan bermotor 

c. Penggunaan deterjen 

d. Penebangan hutan  

9. Pembangunan pabrik dan kenaikan jumlah kendaraan bermotor dapat 

menimbulkan…… 

a. Bencana banjir 

b. Pencemaran udara 

c. Kesejahteraan masyarakat 

d. Tersedianya udara yang sejuk  

10. Berikut ini yang bukan termasuk pencemaran lingkungan ………….  

a. Membuang zat sisa 

b. Polusi  

c. Kerusakan  

d. Unsur hara 

11. Plastik merupakan bahan pencemaran lingkungan…….. 

a. Alam  

b. Air tawar 

c. Udara 

d. Tanah 

12. Berikut merupakan sumber pencemar tanah adalah………. 

a. Pembuangan sampah yang sukar terurai 
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b. Asap kendaraan bermotor 

c. Penggunaan deterjen 

d. Penebangan hutan  

13. Dibawah ini contoh kegiatan manusia yang tidak menyebabkan 

pencemaran air adalah…….. 

a. Mendaur ulang limbah plastik 

b. Membuang limbah pabrik ke sungai  

c. Pembuangan kotoran ke aliran sungai 

d. Membuang air deterjen ke aliran sungai  

14. Jenis limbah pertanian yang menyebabkan pencemaran lingkungan 

yaitu…. 

a. Sisa makanan 

b. Minyak 

c. Deterjen 

d. Pestisida  

15. Peristiwa masuknya zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan 

udara disebut……. 

a. Pencemaran suara 

b. Pencemaran udara 

c. Pencemaran air 

d. Pencemaran tanah  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  :SMP Nasional Makassar 

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester :VIII/Ganjil 

Materi Pokok  :Pencemaran Lingkungan  

Alokasi Waktu :4 kali Pertemuan  

 Kompotensi Dasar   

3.2 Mengklasifikasikan pencemaran 

lingkungan  

4.2Menyajikan hasil pencemaran 

lingkungan  

Indikator Pencapaian Kompotensi (IPK) 
1.1 Menyajikan hasil pengamatan, 

Mengidentifikasi dan 

mengkomunikasikan hasil 

observasinya. 

2.1 Menjelaskan pencemaran 

lingkungan yang bersifat 

buatan dan manusia 

3.1 Menjelaskan penyebab 

pencemaran akibat faktor alam 

dan kegiatan manusia  

4.1 Melakukan pengamatan 

terhadap pencemaran air, udara 

dan tanah  

5.1 Menjelaskan proses terjadinya 

pencemaran  

6.1 Menjelaskan dampak 

pencemaran lingkungan.  

7.1 Melakukan pengamatan 

terhadap berbagai berbagai 

pencemaran lingkungan.  

8.1 Mengelompokkan pencemaran 

lingkunganberdasarkan 

kelompoknya.  

9.1 Mengumpulkan mengenai 

pencemaan lingkungan 

misalnya pencemaran udara, 

pencemaran tanah dan 

pencemaran air.  

10.1 Menyajikan hasil pencemaran 

tanah.  

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Menyajikan hasil pengamatan dan mengidentifikasi hasil observasinya. 

2. Menjelaskan apa-apa yang termasuk pencemaran lingkungan.  
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3. Menjelaskan pencemaran di sekitar yang bersifat buatan manusia. 

Pertemuan II  

1. Mengelompokkan pencemaran lingkungan berdasarkan klasifikasinya 

2. Menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi hasil observasinya. 

3. Melakukan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan.  

Pertemuan III 

1. Memahami konsep pencemaran lingkungan 

2. Memahami penyebab pencemaran lingkungan  

3. Melakukan pengelompokkan macam-macam pencemaran lingkungan.  

Pertemuan IV 

1. Mengamati dan memahami tentang kelompok pencemaran lingkungan.  

2. Menjawab latihan dan merefleksi pembelajaran 

3. Evaluasi 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan  Sebelum pembelajaran guru melakukan 

pemetaan kebutuhan peserta didik 

 Guru memulai dengan kegiatan rutin membuka 

kelas dengan mengucapkan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran peserta didik 

 Selanjutnya pembacaan doa sebelum belajar 

yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

 Peserta didik bersama guru membuat 

kesepakatan kelas 

 Guru memberikan apersepsi dengan 

mengarahkan peserta didik untuk mengingat 

materi sebelumnya 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari hari ini  

Kegiatan inti   Guru mengarahkan setiap orang memperhatikan 

materi dan mengerkan soal masing-masing.  

 Peserta didik memperhatikan /menyimak slide 

media pembelajaran tentang pencemaran 

lingkungan.  

 Guru membimbing peserta didik melakukan 

penyelesaian tugasnya 

 Peserta didik mengumpulkan semua informasi 

untuk melengkapi ide dan gagasan mereka 
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tentang pencemaran lingkungan.  

Penutup  Peserta didik dibimbing oleh guru untuk 

membuat kesimpulan dari materi pencemaran 

lingkungan.  

 Perserta didik bersama guru melakukan refleksi 

pembelajaran 

 Guru mengingatkan materi pembelajaran 

selanjutnya  

 Guru mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya 

Doa, salam dan terima kasih  

C. Penilaian 

1. Penilaian sikap: kehadiran dan keaktifan siswa selama pembelajaran 

berlangsung 

2. Teknik penilaian pengetahuan: pengamatan, tes 

3. Penilaian ketermpilan: penilaian dan pengamatan oleh guru.  

 

Makassar, Agustus  2022  

Mengetahui 

Kepala Sekolah  ,     Guru Mata Pelajaran 

 

Dr.Hj.Salmiah  Andi Buana Fatwa. S.TP, S. Pd 

NIP 196612312006042108    NIP. 
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LAMPIRAN C 

DATA HASIL PENELITIAN 
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Daftar Hadir Siswa 

No Nama Paraf Keterangan 
1 ABD.Ainu Ripaldi   

2 Aisya Putri Pratama   

3 Almirayanti   

4 Alwan Abdillah   

5 Amanda Putri Rusmana   

6 Aulia Syafira   

7 Elsa Damayanti   

8 Jihan Setiawan   

9 M.Nawir Saputra Sunardi   

10 Muh.Abdi Saputra   

11 Muh.Alfin Dio Gusti Saputra   

12 Muh.Dwi Febriawan Hadi Saputra   

13 Muh.Husnul Alfiqram   

14 Muh.Reza Parlevi   

15 Muh.Syawal   

16 Muhajirin   

17 Muhammad Yusuf   

18 Nayla Natasya   

19 Nurul Abda Saputri   

20 Nurul Fajria Ramadhani   

21 Ririn Anriany Rahman   

22 Salsabila Pertiwi   

23 Sariana Aurelia Ramadina   

24 Siti Fatima Zahra   

25 ST.Khumaira Khairunisya A   

26 Syahratul Jannah   

27 Syarifah Nur Inayah   

28 Waode Anisha Widya Ningrum   

29 Muh.Akhsam Alkaffi   

30 Zafwa Gasi Afla   
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Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 
No 

 
Aktivitas Belajar Siswa 

Pertemuan/Frekuensi Persen (%) 

  I II Rata-Rata I II 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Siswa yang hadir dalam pembelajaran 30 30 30 100 100 

2. 
Siswa yang merespon pada saat 

proses pembelajaran 
28 28 28 93,33 93,33 

3. 
Ketepatan waktu dalam mengerjakan 

soal 
25 28 26,5 83,33 93,33 

4. 
Sopan santun siswa saat proses 

pembelajaran 
28 28 28 93,33 93,33 

5. Siswa yang mengajukan Pertanyaan 18 21 19,5 60 70 

6. Siswa yang menjawab pertanyaan 15 22 18,5 50 73,33 

7. Siswa yang meminta bimbingan guru 20 25 22,5 66,66 82,75  

8. Memperhatikan materi yang diberikan 28 28 28 93,33 93,33 

9. Siswa dapat membuat kesimpulan 

hasil pembelajaran 

25 28 26,5 83,33 93,33 

10. Siswa yang aktif mengerjakan soal 30 30 30 100 100 

 Jumlah persentase aspek siswa 823,31 892,73 

  Persentase aktivitas siswa 82,33 89,27 
    Kategori Baik Baik 
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Hasil Pretest 
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Hasil Postest 
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Daftar Hasil Belajar Siswa 

Nilai Siswa Sebelum Penggunaan Media Pembelajaran Microsoft Teams 

(pretest) 

No Kode Nama Nilai Akhir Tuntas/Tidak 

Tuntas 
1 ABD.Ainu Ripaldi 53 Tidak Tuntas 

2 Aisya Putri Pratama 66 Tidak Tuntas 

3 Almirayanti 86 Tuntas 

4 Alwan Abdillah 46 Tidak Tuntas 

5 Amanda Putri Rusmana 86 Tuntas 

6 Aulia Syafira 70 Tidak Tuntas 

7 Elsa Damayanti 86 Tuntas 

8 Jihan Setiawan 86 Tuntas 

9 M.Nawir Saputra Sunardi 46 Tidak Tuntas 

10 Muh.Abdi Saputra 60 Tidak Tuntas 

11 Muh.Alfin Dio Gusti Saputra 53 Tidak Tuntas 

12 Muh.Dwi Febriawan Hadi Saputra 60 Tidak Tuntas 

13 Muh.Husnul Alfiqram 60 Tidak Tuntas 

14 Muh.Reza Parlevi 40 Tidak Tuntas 

15 Muh.Syawal 60 Tidak Tuntas 

16 Muhajirin 86 Tuntas 

17 Muhammad Yusuf 86 Tuntas 

18 Nayla Natasya 80 Tuntas 

19 Nurul Abda Saputri 66 Tidak Tuntas 

20 Nurul Fajria Ramadhani 80 Tuntas 

21 Ririn Anriany Rahman 80 Tuntas 

22 Salsabila Pertiwi 73 Tidak Tuntas 

23 Sariana Aurelia Ramadina 33 Tidak Tuntas 

24 Siti Fatima Zahra 66 Tidak Tuntas 

25 ST.Khumaira Khairunisya A 80 Tuntas 

26 Syahratul Jannah 80 Tuntas 

27 Syarifah Nur Inayah 66 Tidak Tuntas 

28 Waode Anisha Widya Ningrum 80 Tuntas 

29 Muh.Akhsam Alkaffi 60 Tidak Tuntas 

30 Zafwa Gasi Afla 60 Tidak Tuntas 

Keterangan :  Tuntas : 12 

   Tidak Tuntas: 18 
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Daftar Hasil Belajar Siswa 

Nilai Siswa Setelah Penggunaan Media Pembelajaran Microsoft Teams 

(postest) 

No Kode Nama Nilai Akhir Tuntas/Tidak 

Tuntas 
1 ABD.Ainu Ripaldi 80 Tuntas 

2 Aisya Putri Pratama 80 Tuntas 

3 Almirayanti 100 Tuntas 

4 Alwan Abdillah 93 Tuntas 

5 Amanda Putri Rusmana 100 Tuntas 

6 Aulia Syafira 86 Tuntas 

7 Elsa Damayanti 100 Tuntas 

8 Jihan Setiawan 86 Tuntas 

9 M.Nawir Saputra Sunardi 73 Tidak Tuntas 

10 Muh.Abdi Saputra 86 Tuntas 

11 Muh.Alfin Dio Gusti Saputra 100 Tuntas 

12 Muh.Dwi Febriawan Hadi Saputra 93 Tuntas 

13 Muh.Husnul Alfiqram 86 Tuntas 

14 Muh.Reza Parlevi 86 Tuntas 

15 Muh.Syawal 86 Tuntas 

16 Muhajirin 100 Tuntas 

17 Muhammad Yusuf 93 Tuntas 

18 Nayla Natasya 100 Tuntas 

19 Nurul Abda Saputri 93 Tuntas 

20 Nurul Fajria Ramadhani 93 Tuntas 

21 Ririn Anriany Rahman 93 Tuntas 

22 Salsabila Pertiwi 100 Tuntas 

23 Sariana Aurelia Ramadina 76 Tuntas 

24 Siti Fatima Zahra 100 Tuntas 

25 ST.Khumaira Khairunisya A 100 Tuntas 

26 Syahratul Jannah 100 Tuntas 

27 Syarifah Nur Inayah 100 Tuntas 

28 Waode Anisha Widya Ningrum 93 Tuntas 

29 Muh.Akhsam Alkaffi 93 Tuntas 

30 Zafwa Gasi Afla 86 Tuntas 

Keterangan :  Tuntas  : 29 

   Tidak Tuntas : 1 
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Perbandingan Hasil Belajar Dari Pretest ke Postest 

No Kode Nama Nilai  Pretest 

(X) 

Nilai  Postest 

(Y) 
1 ABD.Ainu Ripaldi 53 80 

2 Aisya Putri Pratama 66 80 

3 Almirayanti 86 100 

4 Alwan Abdillah 46 93 

5 Amanda Putri Rusmana 86 100 

6 Aulia Syafira 70 86 

7 Elsa Damayanti 86 100 

8 Jihan Setiawan 86 86 

9 M.Nawir Saputra Sunardi 46 73 

10 Muh.Abdi Saputra 60 86 

11 Muh.Alfin Dio Gusti Saputra 53 100 

12 Muh.Dwi Febriawan Hadi Saputra 60 93 

13 Muh.Husnul Alfiqram 60 86 

14 Muh.Reza Parlevi 40 86 

15 Muh.Syawal 60 86 

16 Muhajirin 86 100 

17 Muhammad Yusuf 86 93 

18 Nayla Natasya 80 100 

19 Nurul Abda Saputri 66 93 

20 Nurul Fajria Ramadhani 80 93 

21 Ririn Anriany Rahman 80 93 

22 Salsabila Pertiwi 73 100 

23 Sariana Aurelia Ramadina 33 76 

24 Siti Fatima Zahra 66 100 

25 ST.Khumaira Khairunisya A 80 100 

26 Syahratul Jannah 80 100 

27 Syarifah Nur Inayah 66 100 

28 Waode Anisha Widya Ningrum 80 93 

29 Muh.Akhsam Alkaffi 60 93 

30 Zafwa Gasi Afla 60 86 

 Jumlah 2.034 2.755 

 Rata-Rata 67,8 91,83 
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Titik Persentase Distribusi t (df=1.30) 

one-tail p 0.001 0.002 
5 

0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.25 

df = 1 318.3 127.3 63.66 31.82 12.71 6.314 3.078 1.000 

2 22.33 14.09 9.925 6.965 4.303 2.920 1.886 0.816 

3 10.21 7.453 5.841 4.541 3.182 2.353 1.638 0.765 

4 7.173 5.598 4.604 3.747 2.776 2.132 1.533 0.741 

5 5.893 4.773 4.032 3.365 2.571 2.015 1.476 0.727 

6 5.208 4.317 3.707 3.143 2.447 1.943 1.440 0.718 

7 4.785 4.029 3.499 2.998 2.365 1.895 1.415 0.711 

8 4.501 3.833 3.355 2.896 2.306 1.860 1.397 0.706 

9 4.297 3.690 3.250 2.821 2.262 1.833 1.383 0.703 

10 4.144 3.581 3.169 2.764 2.228 1.812 1.372 0.700 

11 4.025 3.497 3.106 2.718 2.201 1.796 1.363 0.697 

12 3.930 3.428 3.055 2.681 2.179 1.782 1.356 0.695 

13 3.852 3.372 3.012 2.650 2.160 1.771 1.350 0.694 

14 3.787 3.326 2.977 2.624 2.145 1.761 1.345 0.692 

15 3.733 3.286 2.947 2.602 2.131 1.753 1.341 0.691 

16 3.686 3.252 2.921 2.583 2.120 1.746 1.337 0.690 

17 3.646 3.222 2.898 2.567 2.110 1.740 1.333 0.689 

18 3.610 3.197 2.878 2.552 2.101 1.734 1.330 0.688 

19 3.579 3.174 2.861 2.539 2.093 1.729 1.328 0.688 

20 3.552 3.153 2.845 2.528 2.086 1.725 1.325 0.687 

21 3.527 3.135 2.831 2.518 2.080 1.721 1.323 0.686 

22 3.505 3.119 2.819 2.508 2.074 1.717 1.321 0.686 

23 3.485 3.104 2.807 2.500 2.069 1.714 1.319 0.685 

24 3.467 3.091 2.797 2.492 2.064 1.711 1.318 0.685 

25 3.450 3.078 2.787 2.485 2.060 1.708 1.316 0.684 

26 3.435 3.067 2.779 2.479 2.056 1.706 1.315 0.684 

27 3.421 3.057 2.771 2.473 2.052 1.703 1.314 0.684 

28 3.408 3.047 2.763 2.467 2.048 1.701 1.313 0.683 

29 3.396 3.038 2.756 2.462 2.045 1.699 1.311 0.683 
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30 3.385 3.030 2.750 2.457 2.042 1.697 1.310 0.683 
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Dokumentasi bersama guru mata pelajaran IPA 

 

Dokumentasi penjelasan materi pelajaran 



98 
 

 

 

Dokumentasi proses evaluasi Pretest 

   

Dokumentasi proses pembelajaran 
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Dokumentasi proses pembelajaran postest  



102 
 

 

  

  

 

Proses evaluasi Postest 
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Dokumentasi Foto Bersama Siswa 
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