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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen, yaitu jenis Quasi

Experimental Design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi-Experimental design digunakan

karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan

untuk penelitian. (Sugiyono, 2010:114).

3.1.2 Desain Penelitian

Penelitian quasi eksperimen ini menggunakan desain Nonequivalent

Kontrol Group Design. Secara bagan digambarkan sebagai berikut :

O1 X       O2

-------------------------
O3 O4

Gambar 3 Desain penelitian (Sugiyono 2010:116)

Keterangan :

O1 = nilai pretest kelompok eksperimen

O3 = nilai pretest kelompok kontrol

X = treatment / perlakuan berupa penerapan model

O2 = nilai postest kelompok eksperimen

O3 = nilai postest kelompok kontrol

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa kedua kelompok diberi pretest

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Setelah posisi kedua kelompok itu seimbang (O1 tidak

berbeda dengan O3), maka kelompok eksperimen diberi treatment / perlakuan
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untuk diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media puzzle dan kelompok kontrol diajar dengan

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan

media puzzle. O2 berarti nilai posttest kelompok eksperimen setelah diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media puzzle dan O4 adalah nilai posttest kelompok

kontrol yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) tanpa berbantuan media puzzle. Nilai O2 secara signifikan lebih tinggi dari

O4 maka model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT)

dengan berbantuan media puzzle lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle.

Pengaruh treatment adalah bila rata – rata nilai O2 lebih besar dari O4 dan

perbedaannya signifikan (Sugiyono, 2008:443).

Tahap – tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah; (a) melakukan

prasurvei, (b) pembuatan instrument, validasi instrumen dan uji coba instrument,

(c) melakukan survei penelitian, (d) melakukan pretest, (e) mengadakan

koordinasi dengan guru, (f) pemberian perlakuan eksperimental pada kelompok

eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle, (g) memberikan posttest

pada masing – masing kelompok penelitian, dan (h) analisis data.

Peneliti menghubungi kelas untuk menjadi asisten dan pengambil data

penelitian. Guru yang direkrut sebanyak 2 orang guru kelas 4 sesuai dengan

banyaknya kelas yang dipakai dalam kelompok penelitian yaitu guru kelas 4 di

SD Negeri Candigaron 01 dan SD Jubelan 01. Setelah itu, peneliti melakukan

training kepada guru yang telah direkrut untuk menjelaskan tentang prosedur dan

tugas yang harus dilakukan guna terlaksananya penelitian. Guru SD Negeri

Candigaron 01 diajarkan untuk mengajar dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle, sedangkan

Guru SD Negeri Jubelan 01 mengajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle.
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Peneliti menyampaikan rancangan penelitian dan membuat kesepakatan

dengan guru mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan selama

penelitian dalam pertemuan dengan guru. Materi tersebut ditentukan berdasarkan

standar kompetensi dan kompetensi dasar pada Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirancang oleh

peneliti dan dikonsultasikan pada guru kelas 4 di masing – masing SD.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu di SD Negeri Candigaron 01 dan

SD Negeri Jubelan 01 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Semester II

tahun pelajaran 2012/2013.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2013. Treatment atau

pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen dilakukan oleh guru kelas 4

yang sudah direkrut dengan mengikuti jadwal pelajaran di masing – masing kelas

yang bersangkutan. Setiap treatment yang dilaksanakan, peneliti selalu hadir di

kelas untuk memastikan bahwa program dijalankan oleh guru. Kelas kontrol juga

dihadiri oleh peneliti untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan

materi yang ada di kelas eksperimen. Treatment berupa model pembelajaran

kooperatif dengan berbantuan media dipakai guru dalam pembelajaran

menyesuaikan dengan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang telah peneliti buat. Jadwal

pelaksanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Jadwal Pelaksanaan

Kelompok
Pertemuan

Pretest 1 2 Posttest

Eksperiment 25/03/2013 27/03/2013 30/03/2013 30/03/2013

Kontrol 26/03/2013 28/03/2013 02/04/2013 02/04/2013
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3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segela sesuatu yang berbentuk apa saja yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2010:61).

Ada dua variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel terikat dan

variabel bebas. Variabel – variabel tersebut antara lain :

1. Variabel Independen (bebas)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono 2010:61).

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) berbatuan media

puzzle dan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa

berbatuan media puzzle.

2. Variabel Dependen (terikat)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena

adanya variabel bebas (Sugiyono 2010:61). Variabel dependen atau variabel

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA tentang energi alternatif

yang dinyatakan dengan hasil akhir dari pretes dan postest. Hasil belajar

dikatakan efektif apabila nilai tes dari siswa telah mencapai tujuan

pembelajaran.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

1.   Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117).
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Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri Candigaron 01

dan SD Negeri Jubelan 01.

2.   Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono,2010:118). Pada penelitian ini sampelnya adalah:

1. Siswa kelas 4 SD Negeri Candigaron 01

Merupakan kelompok eksperimen yang akan diberikan treatment atau

perlakuan yaitu dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle.

2. Siswa kelas 4 SD Negeri Jubelan 01

Merupakan kelompok kontrol yang tidak diberikan suatu treatment atau

perlakuan apapun. Model pembelajaran menggunakan pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media

puzzle.

3.5 Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah mengadakan pretest pada masing – masing kelompok, memberi

treatment pada kelompok eksperiment dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzlzle

dalam pembelajaran IPA, dan terakhir memberikan postest pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol.

3.5.2 Instrument Pengumpulan Data

Instrumen penelitian (Sugiyono, 2010:148) adalah suatu alat yang

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Data yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah data dari hasil tes. Karena penelitian ini

hanya membatasi hasil belajar dari aspek kognitif siswa.Tes ini merupakan tes

kognitif siswa dengan memberikan soal-soal pilihan ganda dengan empat pilihan.
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Soal tersebut dibuat berdasarkan kisi-kisi Tes sesuai dengan RPP dan silabus

KTSP. Berikut adalah kisi-kisi soal Pre Test dan Post Test hasil belajar.

Tabel 6
Kisi-kisi Soal Pretest dan Postest IPA kelas 4 SD

No

.

Standar

Kompetensi

(SK)

Kompetensi

Dasar (KD)
Indikator Item Soal

1. Memahami

berbagai

bentuk

energi dan

cara

penggunaan

nya dalam

kehidupan

sehari - hari.

Menjelaskan

berbagai

energi

alternatif dan

cara

penggunaan-

nya

Mengidentifikasi berbagai sumber

energi alternatif

1,2,15,

30, 23,28

Menjelaskan cara memanfaatkan

berbagai sumber energi alternatif

(matahari, air, angin, dan bahan

bakar bio)

3,5,7,10,

13,27

Memberi contoh benda – benda

yang menggunakan sumber

energi alternatif

4,12,14,

16,25,29

Menyebutkan keuntungan energi

alternatif

6,9,19,

22,21,18

Menyebutkan kesulitan

penggunaan energi alternatif

8,11,17,

20,24,26

a. Tahap pelaksanaan

Setelah disusun, kemudian diujicobakan pada siswa diluar kelas eksperimen

dan kelas kontrol yaitu kelas 4 di SD Negeri Sumowono 02 dengan jumlah

siswa 25.

b. Tahap Analisis
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Hasil uji coba yang didapat kemudian dianalisis, meliputi validitas dan

raliabilitas soal. Analisis ini digunakan untuk menentukan instrumen yang

akan digunakan dalam penelitian.

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.6.1 Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan  tingkat-tingkat kevaliditas

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2009 : 144). Suatu instrument

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginakan serta dapat

mengungkapkan data variabel yang diteliti. Mengukur validitas digunakan

program komputer SPSS 18 for windows dengan menggunakan Coreected Item-

Total Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total

item (nilai rhitung) di bandingkan dengan nilai r tabel. Kriteria soal dikatakan

valid, jika nilai rhitung >0,3 (Sugiyono, 2010:178).

Tabel 7
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Hasil Validitas Pretest dan Postest

Nomor Soal
Corrected Item-Total

Correlation r Kritis Keputusan

1 0,724 0,30 Valid
2 0,648 0,30 Valid
3 0,467 0,30 Valid
4 0,433 0,30 Valid
5 0,452 0,30 Valid
6 0,297 0,30 Tidak Valid
7 0,185 0,30 Tidak Valid
8 0,724 0,30 Valid
9 0,339 0,30 Valid
10 0,591 0,30 Valid
11 0,648 0,30 Valid
12 0,132 0,30 Tidak Valid
13 0,362 0,30 Valid
14 0,709 0,30 Valid
15 0,378 0,30 Valid
16 0,716 0,30 Valid
17 0,414 0,30 Valid
18 0,591 0,30 Valid
19 0,038 0,30 Tidak Valid
20 0,166 0,30 Tidak Valid
21 0,361 0,30 Valid
22 0,261 0,30 Tidak Valid
23 0,293 0,30 Tidak Valid
24 0,404 0,30 Valid
25 0,724 0,30 Valid
26 0,281 0,30 Tidak Valid
27 0,546 0,30 Valid
28 0,491 0,30 Valid
29 0,285 0,30 Tidak Valid
30 0,281 0,30 Tidak Valid

Uji coba soal pretest dan postest dilaksanakan di SD Negeri Sumowono

02, pada tanggal 3 Maret 2013. Instrumen pretest dan postest berjumlah 30 butir

soal dan jumlah siswanya 25. Setelah dianalis menggunakan SPSS 18 for windows

dengan menggunakan Coreected Item-Total Correlation dan dibandingkan dengan
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r kritis, diketahui soal yang valid adalah 20 butir soal yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, dan 28. Sedangkan yang tidak valid

adalah 10 butir soal yaitu butir 6, 7, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 29, dan 30.

3.6.2 PengujianReliabilitas Instrumen Penelitian

Reliabilias merujuk pada kestabilan respon individu terhadap item alat

ukur yang diperoleh indikasi bahwa skor-skor keseluruhan item dan antar item

yang dihasilkan alat ukur itu tepat, terpercaya, konsisten dan menunjukan pada

taraf tertentu skor-skor yang diperoleh melalui alat ukur yang bebas dari

kesalahan pengukuran.

Suatu instrumen atau tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap (Arikunto,

2009:86). Reliabilitas (Sugiyono, 2010:175) berarti suatu instrumen dipergunakan

untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama (konsisten). Pengujian

reliabilitas menggunakan program komputer SPSS 18 for windows dengan

menggunakan Cronbach’s Alpha. Tingkat reliabilitas instrumen menggunakan

kriteria yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2009:75).

Tabel 8
Kriteria Reliabilitas Soal

Besarnya nilai r Interpretasi

Antara 0,800 sampai dengan 1,00

Antara 0,600 sampai dengan 0,800

Antara 0,400 sampai dengan 0,600

Antara 0,200 sampai dengan 0,400

Antara 0,000 sampai dengan 0,200

Sangat Tinggi

Tinggi

Cukup

Rendah

Sangat rendah
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Hasil uji reliabilitas pada soal pretest dan posttest ditunjukkan pada tabel

9 berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas Pretest dan Postest

Cronbach’s Alpha Keterangan

Pretest dan Postest 0,898 Sangat Tinggi

1.6.3 Uji Tingkat Kesukaran Soal

Suatu tes hasil belajar yang baik memiliki proporsi butir soal yang tingkat

kesukarannya seimbang, artinya berdistribusi secara normal. Ciri soal yang baik

adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah untuk kelompok

tertentu yang di tes. Menurut Arikunto (2009:204) apabila hampir seluruh siswa

memperoleh skor jelek, berarti tes yang di susun mungkin terlalu sukar.

Sebaliknya, jika seluruh siswa memperoleh skor baik, dapat diartikan bahwa

tesnya terlalu mudah.

Jadi, soal yang disusun harus disusun sebaik-baiknya agar memnuhi

persyaratan sebagai tes. Sehingga hasil tes yang kita dapat akan membantu dalam

memperoleh penilaian yang objektif. Indeks kesukaran soal dinyatakan dalam

rumus (Arikunto, 2009:208):

P =

Keterangan rumus:

P : indeks kesukaran

B : banyaknya siswa yang menjawab soal benar

JS : jumlah keseluruhan siswa

Klasifikasi indeks kesukaran soal menurut Arikunto (2009:210) sebagai

berikut:
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Tabel 10
Indeks Kesukaran Soal

Nilai Tingkat kesukaran soal

0 – 0,30 Sukar

0,31 – 0,70 Sedang

0,71 – 1,00 Mudah

Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran item soal dengan menggunakan

rumus di atas, dapat diperoleh hasil perhitungan dari 30 soal pretest dan posttest

seperti pada tabel 11.
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Tabel 11
Hasil Analisis Kesukaran Soal

No
Soal

Jumlah Siswa yang
Menjawab Benar

Analisis Kesukaran
Soal

Kriteria

1 21 0,84 Mudah
2 20 0,80 Mudah
3 17 0,68 Sedang
4 17 0,68 Sedang
5 17 0,68 Sedang
6 16 0,64 Sedang
7 13 0,52 Sedang
8 21 0,84 Mudah
9 7 0,28 Sukar
10 18 0,72 Mudah
11 20 0,80 Mudah
12 12 0,48 Sedang
13 12 0,48 Sedang
14 18 0,72 Mudah
15 7 0,28 Sukar
16 17 0,68 Sedang
17 11 0,44 Sedang
18 18 0,72 Mudah
19 16 0,64 Sedang
20 15 0,60 Sedang
21 9 0,36 Sedang
22 17 0,68 Sedang
23 11 0,44 Sedang
24 14 0,56 Sedang
25 21 0,84 Mudah
26 18 0,72 Sedang
27 7 0,28 Sukar
28 21 0,84 Mudah
29 14 0,56 Sedang
30 18 0,72 Mudah
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3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Data Tahap Awal

Sebelum sampel diberi perlakuan maka perlu dianalisis dahulu hasil pretes

melalui tiga tahap, yaitu tahap deskripsi data, tahap uji normalitas dan tahap uji

homogenitas. Hal ini dilakukan supaya berangkat dari titik awal yang sama.

a. Tahap deskripsi data

Langkah – langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data ini adalah

membuat rangkuman distribusi data kelompok eksperimen dan kontrol dari

hasil statistik deskriptif program computer SPSS 18 for wndows.

b. Tahap uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data

yang akan dianalisis. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov kriterianya adalah signifikansi untuk uji dua sisi hasil perhitungan

lebih besar dari > 0,05 berarti berdistribusi normal dengan menggunakan

program komputer SPSS 18 for windows.

c. Tahap uji homogenitas

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah varian

kedua kelompok homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas varian

digunakan rumus sebagai berikut

(Sugiyono, 2010;140), hasil perhitungan dibandingkan dengan nilaiF pada taraf signifikansi 5%. Kedua varian homogen jika F <F . Uji homogenitas menggunakan uji levene, kriterianya adalah

signifikansi untuk uji dua sisi hasil perhitungan lebih besar dari > 0,05 berarti

variansi pada tiap kelompok sama (homogen) dengan menggunakan program

komputer SPSS 18 for windows.
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3.7.2Analisis Data Tahap Akhir

Data hasil tes baik pretest maupun postest dianalisis melalui tiga tahap,

yaitu tahap deskripsi data, tahap uji persyaratan analisis, dan tahap pengujian

hipotesis.

a. Tahap deskripsi data

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data ini adalah membuat

rangkuman distribusi data postest dari hasil statistik deskriptif program

komputer SPSS 18 for windows.

b. Tahap uji prasarat analisis

Uji prasarat analisis yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data

yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan kelompok data

berasal dari populasi yang homogen. Uji normalitas data menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov kriterianya adalah signifikansi hasil perhitungan lebih

besar dari > 0, 05 berarti berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan

uji levenet, kriterianya adalah signifikansi untuk uji dua sisi hasil perhitungan

lebih besar dari > 0, 05 berarti variansi pada tiap kelompok sama (homogen)

dengan menggunakan program komputer SPSS 18 for windows.

c. Tahap pengujian hipotesis

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rata-rata (Uji t) dilakukan pada

nilai tes dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji hipotesis dilakukan

setelah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis penelitian menggunakan

uji Independen Sample T-Test dengan bantuan SPSS for windows version 18. Uji

ini diperlukan untuk untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata

(mean) antara kelas kontrol dan kelas eksperimen secara signifikan setelah

mendapat perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media Puzzle pada kelas eksperimen, dan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan

media Puzzle pada kelas kontrol.

Penggunaan teknik statistik uji t dalam penelitian ini berdasarkan kepada

kebutuhan dalam melakukan komparasi terhadap dua kelompok sampel penelitian
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ini. Menurut (Riduwan & Sunarto, 2009:126) tujuan uji t dua variabel bebas

adalah untuk membandingkan (membedakan) apakah kedua variabel tersebut

sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikasi

hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel).

Menurut  Riduwan & Sunarto (2009:128), uji t ini dilakukan dengan

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat Alpha 5 %. Jika thitung ≥

t tabel dan sig ≤  0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Atau jika pada uji melalui

Independen Sample T-Test dengan bantuan SPSS for windows version 18 pada sig

(2-tailed), jika signifikansi ≥0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak

terdapat perbedaan. Sebaliknya, jika signifikansi ≤0,05, maka Ho ditolak dan Ha

diterima berarti terdapat perbedaan.

Adapun hipotesis statistik yang diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Ho = µ1 ≤ µ2

Ha = µ1 > µ2

2. Ho = µ1 ≤ µ2

Ha = µ1 > µ2

Dimana:

µ1 = Rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media

puzzle .

µ2 = Rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa berbantuan media puzzle .

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament dengan

berbantuan media puzzle dikatan berpengaruh terhadap hasil belajar IPA,

manakala terjadi peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen. Selain itu,

pengujian hipotesis juga menjadi acuan untuk menentukan adanya pengaruh atau

tidak. Apabila hipotesisnya alternatifnya diterima, maka nilai rata – rata hasil

pembelajaran IPA kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.  Dengan

demikian, model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament dengan

berbantuan media puzzle berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4

SD.


