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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Campursalam dan SDN 

Wanutengah yang mewakili SDN yang ada di gugus Kartini kecamatan Parakan 

Kabupaten Temangung. Jumlah setiap kelasnya adalah 19 siswa untuk SDN 

Campursalam dan 21 siswa untuk SDN Wanutengah. SDN Campursalam sebagai 

kelas eksperimen 1 dan SDN Wanutengah sebagai kelas eksperimen 2 pada 

penelitian ini.  

Pada umumnya pembelajaran di SDN Campursalam dan SDN 

Wanutengah cenderung guru ceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Pembelajaran yang terpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan penjelasan 

guru dan siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun kadang 

setelah menyampaikan materi pembelajaran guru membagi siswa ke dalam 

kelompok. Namun tidak semua kerja kelompok itu bisa dikatakan kooperatif 

karena pembelajaran kooperatif sendiri mempunyai karakteristik dan ciri masing-

masing. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) seharusnya siswa 

diajak untuk melakukan pengamatan atau percobaan sesuai materi yang 

bersangkutan agar siswa lebih aktif dan pembelajaran tidak hanya berpusat pada 

guru dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Namun dengan 

melakukan pengamatan atau percobaan siswa dapat meningkatkan rasa ingin 

tahunya tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan. 

Keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan suatu materi pelajaran, 

tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menguasai materi yang akan 

disampaikan saja, akan tetapi guru harus terampil menggunakan model 

pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi pelajaran.  

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V yaitu berjumlah 40 siswa 

yang mewakili dari semua kelas V yang ada di Gugus Kartini Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung. Pada penelitian ini SDN Campursalam adalah sebagai 
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kelas eksperimen 1 dengan jumlah siswa 19 siswa dan SDN Wanutengah sebagai 

kelas eksperimen 2 dengan jumlah siswa 21 siswa. Kedua kelas ini sudah diuji 

kesamaan varian, yang menunjukkan bahwa keadaan kelompok tersebut adalah 

homogeny dan berdistribusi normal. Karena memiliki varians yang tidak berbeda 

secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa sebelum diberi perlakuan, kedua 

kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama. 

Pada kelas eksperimen 1 diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT sedangkan pada kelas eksperimen 2 diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD. Pembelajaran dilaksankan sebanyak 3 

kali pertemuan, baik bagi kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Tabel 4.2 

Pelaksanaan Penelitian 

Tanggal Pertemuan Waktu Pelaksanaan 

SDN Campursalam 

(Kelas Eksperimen) 

SDN Wanutengah 

(Kelas Kontrol) 

20 Maret 2016 Pertemuan 

I 

Pukul 07.00 - 09.00 

WIB 

Pukul 09.15 – 11.15 

WIB 

21 Maret 2016 Pertemuan 

II 

Pukul 07.00 – 09.00 

WIB 

Pukul 09.15 – 11.15 

WIB 

 

4.2.1 Proses Pembelajaran IPA dengan Model TGT di Kelas V SDN 

Campursalam sebagai Kelas Eksperimen 1 

Penelitian yang dilakukan di SDN Campursalam sebagai kelas eksperimen 1 

dilaksanakan dalam 2x pertemuan. Hal ini dikarenakan alokasi waktu mata 

pelajaran IPA untuk kelas V yaitu 2 x 35 (2x pertemuan). Perincian dari proses 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Topik pembelajaran 

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pembentukan tanah 

yang didasarkan pada Standar Kompetensi 7.  Memahami perubahan yang terjadi 

di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan 
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Kompetensi Dasar 7.1 Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan 

proses pembentukan tanah karena pelapukan, menyebutkan jenis pelapukan 

(pelapukan fisika, pelapukan kimia, pelapukan biologi), mengidentifikasi bahan 

penyusun tanah, membedakan lapisan-lapisan tanah (lapisan atas, lapisan tengah, 

lapisan bawah, lapisan induk). 

 

Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dilaksanakan 21 Maret 2016 dengan alokasi waktu 2x35 

menit yang diikuti oleh seluruh siswa yang berjumlah 19 siswa terdiri dari 9 siswa 

laki-laki dan 10 siswa perempuan. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan 

pendahuluan yang melputi salam, presensi, pemberian soal pretest, apersepsi, dan 

penyampaian tujuan pembelajaran serta KKM yang harus dicapai. 

Dilanjutkan dengan kegiatan inti proses pembelajaran, guru menampilkan 

video tentang pembentukan tanah melalui proses pelapukan dengan berbantuan 

LCD. Setelah siswa memperhatikan video yang diputarkan tersebut, kemudian 

setelah siswa mengerti dan memahami tentang materi yang akan dipelajari 

selanjunya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-

5 siswa. Guru membagikan lembar pengamatan dan bahan-bahan untuk 

pengamatan kepada kelompok. 

Melalui pengamatan yang dilakukan, siswa dalam kelompok dibimbing 

oleh guru mengidentifikasi bahan-bahan penyusun tanah. Siswa dalam kelompok 

menuliskan hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan yang sudah dibagikan. 

Guru menunjuk beberapa siswa perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan 

untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Guru bersama siswa membahas hasil 

pengamatan. Selanjunya masuk ke dalam sintakmatik permainan dengan 

pembelajaran TGT. Sebelum mulai permainan atau games tournament guru 

membacakan prosedur permaianan. Siswa tetap pada kelompoknya masing-

masing. 

Guru menyampaikan papan nama (pembaca 1 dan 2, penantang 1 dan 2), 

kartu jawaban, kartu nomor dan lembar penilaian. Salah satu siswa mengocok 
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kartu kemudian setiap siswa dalam kelompok mengambil kartu nomor. Siswa 

yang memperoleh angka tertinggi bertugas sebagai pembaca 1, tertinggi kedua 

menjadi penantang 1, dan angka terendah menjadi pembaca 2. Pada putaran 

pertama, pembaca 1 mengocok kartu nomor, mengambil satu kartu nomor 

kemudian mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya. 

Pembaca 1 membaca soal, menjawab soal yang dibaca. Apabila anggota 

kelompok ada yang tidak setuju dengan jawaban 1, maka penantang 1 diberi hak 

untuk menjawab, jika jawaban penantang 1 juga tidak setujui, maka penantang 2 

berhak menjawab. Pembaca 2 membacakan kunci jawaban. Pada putaran kedua, 

posisi pembaca 1 ditempati penantang 1, posisi penantang 1 ditempati penantang 

2, posisi penantang 2 ditempati pembaca 2 dan posisi pembaca 2 ditempati 

pembaca 1. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah 

jarum jam. Permainan selesai apabila kartu nomor soal telah habis dan selesai 

dikerjakan. Karena waktu pembelajaran sudah habis dan akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

Pertemuan 2 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada 22 Maret 2016 dengan alokasi waktu 2x35 

menit yang diikuti oleh seluruh siswa kelas V yang berjumlah 19 siswa dan terdiri 

dari 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Proses pembelajaran diawali 

dengan mengingatkan materi yang sebelumnya telah disampaikan yaitu tentang 

proses pembentukan tanah dan bahan-bahan penyusun tanah. Kemudian 

dilanjutkan dengan sintakmatik dari model TGT yang belum selesai dilaksanakan 

pada pertemuan sebelumnya yaitu menyelesaikan kartu nomor yang berisi soal, 

pembahasan dan pemberian reward pada kelompok terbaik. Guru meminta siswa 

untuk kembali ke kelompoknya masing-masing sama seperti pada pertemuan 

sebelumnya dan melanjutkan mengerjakan kartu nomor yang berisi soal. Setiap 

pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam. 

Turnament selesai setelah seluruh soal telah terambil. Guru bersama siswa 

melakukan pembahasan soal-soal yang telah terjawab dan merekap nilai agar 

mengetahui kelompok terbaik dengan nilai tertinggi. Sebelum mengakhiri 
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pembelajaran guru melakukan refleksi dengan memberikan reward pada 

kelompok terbaik. Proses pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup dengan 

pemberian soal postest untuk mengukur hasil belajar siswa. 

4.2.2 Proses Pembelajaran IPA dengan Model STAD di Kelas V SDN 

Wanutengah sebagai Kelas Eksperimen 2 

Penelitian yang dilakukan di SDN Wanutengah sebagai kelas eksperimen 

2 dilaksanakan dalam 2x pertemuan. Hal ini dikarenakan alokasi waktu mata 

pelajaran IPA untuk kelas V yaitu 2 x 35 (2x pertemuan). Perincian dari proses 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Topik pembelajaran 

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pembentukan tanah 

yang didasarkan pada Standar Kompetensi 7.  Memahami perubahan yang 

terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan 

Kompetensi Dasar 7.1 Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah 

menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan, menyebutkan jenis 

pelapukan (pelapukan fisika, pelapukan kimia, pelapukan biologi), 

mengidentifikasi bahan penyusun tanah, membedakan lapisan-lapisan tanah 

(lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, lapisan induk). 

 

Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dilaksanakan 21 Maret 2016 dengan alokasi waktu 2x35 

menit pada jam pelajaran kedua yaitu setelah istirahat pertama yang diikuti oleh 

siswa yang berjumlah 20 siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan karena ada salah satu siswa yang tidak masuk jadi hanya diikuti oleh 

20 siswa. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang melputi 

salam, presensi, pemberian soal pretest, apersepsi, dan penyampaian tujuan 

pembelajaran serta KKM yang harus dicapai. 

Dilanjutkan dengan kegiatan inti proses pembelajaran, guru menampilkan 

video tentang pembentukan tanah melalui proses pelapukan dengan berbantuan 
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LCD. Setelah siswa memperhatikan video yang diputarkan tersebut, kemudian 

setelah siswa mengerti dan memahami tentang materi yang akan dipelajari 

selanjunya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-

5 siswa. Guru membagikan lembar pengamatan dan bahan-bahan untuk 

pengamatan kepada kelompok. 

Melalui pengamatan yang dilakukan, siswa dalam kelompok dibimbing 

oleh guru mengidentifikasi bahan-bahan penyusun tanah. Siswa dalam kelompok 

menuliskan hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan yang sudah dibagikan. 

Guru menunjuk beberapa siswa perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan 

untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Guru bersama siswa membahas hasil 

pengamatan. Selanjunya masuk ke dalam sintakmatik permainan dengan 

pembelajaran STAD. Sebelum mulai permainan guru membacakan prosedur 

permaianan. Siswa tetap pada kelompoknya masing-masing.  

Siswa belajar dalam kelompok/tim untuk menguasai materi. Siswa 

menjawab kuis dari materi yang relevan dengan materi yang telah disajikan untuk 

menguji pengetahuan masing-masing siswa secara individu. (Kuis) Kuis selesai 

apabila seluruh soal telah terjawab. Guru bersama siswa merekap hasil skor yang 

diperoleh masing-masing individu/siswa. (Skor kemajuan Individual). 

Guru menjelaskan jenis-jenis pelapukan dan proses pelapukan (pelapukan 

fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi). Guru membagikan lembar 

pengamatan dan bahan-bahan untuk pengamatan (kegiatan mengidentifikasi 

bahan-bahan penyusun tanah) kepada kelompok. Melalui pengamatan yang 

dilakukan, siswa dalam kelompok dibimbing oleh guru mengidentifikasi bahan-

bahan penyusun tanah. Siswa dalam kelompok mengamati jenis-jenis tanah 

melalui bebrapa tanah yang diberikan oleh guru. Siswa dalam kelompok 

menuliskan hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan yang dibagikan. 

Guru menunjuk beberapa siswa (perwakilan dari kelompok) maju  ke 

depan untuk membacakan hasil pengamatan. Siswa bersama guru membahas hasil 

pegamatan yang telah dilakukan. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur permainan dengan menggunakan pembelaaran STAD. Siswa belajar 

dalam kelompok/tim untuk menguasai materi. Siswa menjawab kuis dari materi 
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yang relevan dengan materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan 

masing-masing siswa secara individu. (Kuis) Kuis selesai apabila seluruh soal 

telah terjawab. Guru bersama siswa merekap hasil skor yang diperoleh masing-

masing individu/siswa. (Skor kemajuan Individual).Guru memberikan 

penghargaan pada siswa atau individu yang memperoleh skor tertinggi. 

Gru memberikan umpan balik dalam bentuk lisan, tulisan. Guru 

mengkonfirmasi bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan siswa dari menganalisis 

masalah sampai pemaparan sudah bagus tapi perlu ditingkatkan dan jangan takut 

salah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. Pada kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran hari ini. Guru menyampaikan kegiatan pertemuan 

selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi (posttest). 

Pertemuan ke 2 

Pada pertemuan 1 dilaksanakan 22 Maret 2016 dengan alokasi waktu 2x35 

menit pada jam pelajaran kedua yaitu setelah istirahat pertama yang diikuti oleh 

siswa yang berjumlah 20 siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan karena ada salah satu siswa yang tidak masuk jadi hanya diikuti oleh 

20 siswa. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang melputi 

salam, presensi, apersepsi. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai pelajaran 

pada pertemuan sebelumnya. 

Guru menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini siswa akan mengerjakan 

soal evaluasi (postest) berdasarkan materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. Guru membagikan soal evaluasi (postest). Siswa mengerjakan soal 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai mengerjakan guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. Pada kegiatan penutup guru bersama guru menyimpulkan kegiatan pada 

hari ini. Apakah ada soal yang belum bisa dikerjakan. 

4.3 Hasil Analisis Item Soal Tes 

Pada bab III telah dibahas tentang lokasi penelitian yang dilaksanakan di 

wilayah SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, 

dengan mengambil sampel kelas V SDN Campursalam dan SDN Wanutengah 
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sebagai perwakilan dari SD Negeri yang sekaligus dijadikan subjek penelitian dari 

populasi seluruh siswa kelas V SD Negeri yang ada di wilayah Gugus Kartini, 

kemudian juga dibahas mengenai pengujian instrumen tes berupa pilihan ganda 

sebagai indikator ketercapaian hasil belajar yang menunjukkan bahwa terdapat 20 

item soal valid dengan tingkat reliabilitas (Cronbach’s alpha) sebesar 0,787. 

Selain itu pada bab II juga telah dibahas mengenai teknik analisis data yang 

meliputi uji prasyarat dan uji hipotesis, uji prasyarat ini terdiri dari uji normalitas 

dan uji homogenitas yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji t (uji beda rata-

rata). Uji normalitas dengan acuan pada Kolmogrov-Smirnov dan uji homogenitas 

dengan Levene Statistic dengan ketentuan apabila nilai probabilitas/signifikansi 

>0,05 maka dapat dinyatakan data-data tersebut homogen dan berdistribusi 

normal sehingga dapat dilakukan uji t (uji beda rata-rata) sebagai acuan untuk 

menguji hipotesis. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Metode pengambilan keputusan uji normalitas menurut Duwi Priyatno 

dalam Purbaningtyas (2012 : 40) yaitu jika signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka 

data berdistribusi normal dan jika signifikansi (Asym.sig) < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov 

Test. 

4.3.1.1 Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

Uji normalitas data awal kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

dilakukan pada nilai pretest sebelum dilaksanakan pembelajaran baik pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Analisis uji normalitas menggunakan SPSS 

for Windows Version 16.0 pada data awal kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. 
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Tabel 4.3.1.1 

Hasil Uji Normalitas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 1 

dan Kelas Eksperimen 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest 

Eksperimen 

Pretest 

Kontrol 

Posttest 

Eksperimen 

Posttest 

Kontrol 

N 19 20 19 20 

Normal Parameters
a
 Mean 67.1053 65.5000 81.5789 79.5000 

Std. Deviation 
1.42708E1 

1.25551E

1 
1.09358E1 

1.09904E

1 

Most Extreme Differences Absolute .178 .140 .127 .182 

Positive .105 .099 .114 .182 

Negative -.178 -.140 -.127 -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .777 .626 .553 .813 

Asymp. Sig. (2-tailed) .582 .828 .920 .523 

a. Test distribution is Normal. 
    

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai asymp.Sig (2-tailed) 

hasil pretes-posttest kelompok eksperimen 1 adalah 0,582 dan 0,920. Sedangkan 

hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 2 adalah 0,828 dan 0,523. Karena nilai 

signifikansi/probabilitas data-data >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi 

data hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

berdistribusi normal. 

4.3.1.2 Uji Homogenitas  

Setelah syarat uji normalitas berupa berupa distribusi kenormalan data 

terpenuhi, kemudian dilanjutkan syarat kedua yaitu tentang homogenitas atau 

tingkat kesetaraan data dengan melakukan uji homogenitas menggunakan Levene 

Test dengan ketentuan apabila nilai probabilitas/signifikansi > 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa populasi data memiliki varian yang sama atau dengan kata lain 

data homogen. 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS16 

for Windows yang langkah-langkahnya adalah masukkan data-analyze-descriptive 
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statistic-explore- masukkan X (nilai pretes/posttest) ke dependent list dan K ke 

factor-klik tombol plots hingga muncul kotak dialog explore:plots-klik power 

estimation lalu continue pada tombol display pilih both dan ok. Hasil uji 

homogenitas data kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 untuk nilai 

pretest adalah sebagai berikut . 

Tabel 4.3.1.2 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2  SDN Campursalam dan SDN Wanutengah 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean .134 1 37 .716 

Based on Median .084 1 37 .774 

Based on Median and with 

adjusted df 
.084 1 35.182 .774 

Based on trimmed mean .121 1 37 .730 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil output test of homogeneity 

of variance nilai pretest menunjukkan angka signifikansi yang ada adalah untuk 

probabilitas based on mean= 0,716, untuk based on median= 0,774 dan 

probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,774 untuk based on 

trimmed mean = 0,730. Sehingga dapat dikatakan bahwa data nilai pretest 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 SDN Campursalam dan 

SDN Wanutengah memiliki varian yang sama atau homogeny, karena nilai 

probabilitas populasi data > 0,05.  

Hasil uji homogenitas data kelompok eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2 untuk nilai posttest adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3.1.2 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2 SDN Campursalam dan SDN Wanutengah 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean .731 1 37 .398 

Based on Median .263 1 37 .611 

Based on Median and with 

adjusted df 
.263 1 35.769 .611 

Based on trimmed mean .702 1 37 .407 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil output test of homogeneity 

of variance nilai posttest menunjukkan angka signifikansi yang ada adalah untuk 

probabilitas based on mean= 0,731, untuk based on median= 0,263 dan 

probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,263 untuk based on 

trimmed mean = 0,702. Sehingga dapat dikatakan bahwa data nilai posttest 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 SDN Campursalam dan 

SDN Wanutengah memiliki varian yang sama atau homogeny, karena nilai 

probabilitas populasi data > 0,05. Maka H0 diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa kedua varian sama (varian kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2) adalah homogeny. 

Berdasarkan hasil dari uji normalitas yang menunjukkan bahwa persebaran 

data posttest berdistribusi normal dan uji homogenitas yang menunjukkan bahwa 

data posttest homogen, maka dengan demikian uji prasyarat  telah terpenuhi 

sehingga populasi data posttest tersebut dapat dikenakan untuk uji t (uji beda rata-

rata) sebagai acuan menguji hipotesis yaitu ada/tidak perbedaan rata-rata nilai 

posttest yang signifikan antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 

2. Di bawah ini disajikan hasil uji t (uji beda rata-rata) kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2. 
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Tabel 4.3.1.2 

Hasil Uji T Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelompok Eksperimen 2 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

Lower Upper 

NILAI Equal variances 
assumed 

.731 .398 .582 37 .564 2.07895 3.57114 -5.15687 9.31476 

Equal variances 
not assumed 

  .580 35.721 .566 2.07895 3.58405 -5.19181 9.34971 

 

Analisis uji beda t-test menggunakan equal variances assumed (asumsi 

varian sama). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t-test adalah 0,582 

dengan sig. (2-tailed) 0,564. Karena nilai probabilitas > 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil posttest 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. 

 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji t (uji beda rata-rata) terhadap nilai posttest kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2 dapat dijadikan acuan untuk menguji hipotesis. 

Hipotesis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. H0: Tidak ada perbedaan efektivitas hasil belajar yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD ditinjau 

dari hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Kartini. 

2. Ha: Ada perbedaan efektivitas hasil belajar yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD ditinjau 

dari belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Kartini. 

Berdasarkan uji t (uji beda rata-rata) yang telah dilakukan terhadap nilai 

posttest kelompok eksperimen 1 dankelompok  eksperimen 2 di SDN Gugus 
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Kartini , maka diperoleh hasil yaitu nilai t-test sebesar 0,582, dengan sig. (2-

tailed) 0,564. Karena angka signifikansi/probabilitas menunjukkan nilainya > 0,05 

maka Ho diterima yaitu tidak ada perbedaan  hasil belajar yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD  ditinjau dari hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung 

4.5  Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

4.5.1 Analisis Deskriptif Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 1 

Tingkat hasil belajar ini berisi mengenai pemaparan statistik deskriptif dari 

hasil pretest dan posttest yang terdiri dari rata-rata nilai (mean), nilai tertinggi 

(max), nilai terendah (min), standar deviasi. 

Table 4.5.1 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 1 

SDN Campursalam 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

nilai 19 35.00 85.00 67.1053 14.84324 

kelompok 19 60.00 100.00 81.5789 11.90852 

Valid N (listwise) 19     

 

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen 1 (nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan 

model pembelajaran TGT sebesar 67,10 dengan Standar deviasi 14,84324. 

Sedangkan setelah diberikan proses pembelajaran dengan perlakuan model TGT 

didapatkan nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat menjadi 81,57 dengan 

Standart Deviasi 11,90852. Hal lain yang tampak adalah nilai tertinggi yang 

dicapai pada pretest dan posttest adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 35. 

Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest adalah 19 siswa. Berikut adalah 

daftar beberapa hasil nilai pretest dan posttest SDN Campursalam sebagai kelas 

eksperimen 1. 
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Jumlah data disusun menggunakan tabel distribusi frekuensi agar 

penyajiannya lebih efisien dan komunikatif. Penyajian tabel distribusi frekuensi 

menggunakan kelas interval yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi 

skor minimal dibagi jumlah kelas. Dalam menentukan jumlah kelas, 

menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 2013 : 35) yaitu K= 1 + 3,3 log n. K 

merupakan jumlah kelas dan n adalah banyaknya siswa/data. Dengan rumus 

tersebut maka dapat dihitung data yang diperoleh K= 1 + 3,3 log 19 = 1+3.3 . 1,27 

= 5,1 atau dibulatkan 5. Sedangkan interval kelas didapatkan dari hasil rentang 

(skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas yaitu
      

 
  = 13. Untuk 

melihat hasil distribusi frekuensi nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen 1 

SDN Campursalam dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5.1 

Distribusi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 1 

SDN Campursalam 

No. 

Kelas 

Kelas Interval Frekuensi Nilai 

Pretest 

Frekuensi Nilai 

Posttest 

1. 35 – 48 3 0 

2. 49 – 62 2 1 

3. 63 – 75 9 5 

4. 76 – 86 5 7 

5. 87 – 100 0 6 

Jumlah 19 19 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada nilai pretest terdapat 3 siswa 

yang mendapatkan nilai anatara 35-48, terdapat 2 siswa yang mendapatkan nilai 

anatara 49-62, 9 siswa mendapatkan nilai 63-75, 5 siswa yang mendapatkan nilai 

antara 76-86, dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai anatara 87-100. 

Hasil dari nilai posttest mengalami peningkatan yaitu tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai antara 35-48. Kemudian yang mendapatkan nilai antara 49-62 
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sebanyak 1 siswa, yang mendapatkan nilai antara 63-75 adalah 1 siswa, 7 siswa 

mendapatkan nilai antara 76-86, dan 6 siswa mendapatkan nilai antara 87-100.  

Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi nilai pretest dan 

posttest di atas maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

Grafik 4.5.1 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest 

Kelompok  Eksperimen 1 SDN Campursalam 

4.5.2 Analisis Deskriptif Pretest dan Posttest  Kelas Eksperimen 2 

Tingkat hasil belajar ini berisi mengenai pemaparan statistik deskriptif dari 

hasil pretest dan posttest yang terdiri dari rata-rata nilai (mean), nilai tertinggi 

(max), nilai terendah (min), standar deviasi. 

Table 4.5.2 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 2 

SDN Wanutengah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X 20 35.00 85.00 65.5000 14.50045 

K 20 65.00 100.00 79.5000 10.37456 

Valid N (listwise) 20     
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Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen 2 (nilai pretest) sebelum proses pembelajaran dengan perlakuan 

model pembelajaran STAD sebesar 65,50 dengan Standar deviasi 14,50045. 

Sedangkan setelah diberikan proses pembelajaran dengan perlakuan model STAD 

didapatkan nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat menjadi 79,50 dengan 

Standart Deviasi 10,37456. Hal lain yang tampak adalah nilai tertinggi yang 

dicapai pada pretest adalah 85,00 dan nilai terendahnya adalah 35,00 sedangkan 

pada posttest adalah nilai tertingginya mencapai 100 dan nilai terendahnya adalah 

65,00. Sebenarnya jumlah siswa pada kelas eksperimen 2 ini adalah 21 namun 

karena ada yang tidak masuk dikarenakan sakit jadi jumlah siswa yang mengikuti 

pretest dan posttest adalah 20 siswa . Berikut adalah daftar beberapa hasil nilai 

pretest dan posttest SDN Wanutengah sebagai kelas eksperimen 2. 

Jumlah data disusun menggunakan tabel distribusi frekuensi agar 

penyajiannya lebih efisien dan komunikatif. Penyajian tabel distribusi frekuensi 

menggunakan kelas interval yang diperoleh dari selisih skor maksimal dikurangi 

skor minimal dibagi jumlah kelas. Dalam menentukan jumlah kelas, 

menggunakan rumus Sturges (Sugiyono, 2013 : 35) yaitu K= 1 + 3,3 log n. K 

merupakan jumlah kelas dan n adalah banyaknya siswa/data. Dengan rumus 

tersebut maka dapat dihitung data yang diperoleh K= 1 + 3,3 log 20 = 1+3.3 . 1,30 

= 5,6 atau dibulatkan 6. Sedangkan interval kelas didapatkan dari hasil rentang 

(skor maksimal-skor minimal) dibagi jumlah kelas yaitu
      

 
  = 10,8 atau 

dibulatkan 11. Untuk melihat hasil distribusi frekuensi nilai pretest dan posttest 

kelompok eksperimen 2 SDN Wanutengah dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5.2 

Distribusi Nilai Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 2 

SDN Wanutengah 

No. 

Kelas 

Kelas Interval Frekuensi Nilai 

Pretest 

Frekuensi Nilai 

Posttest 

1. 29 – 41 1 0 

2. 41 – 52 2 0 

3. 53 - 64 5 0 

4. 65 - 76 11 10 

5. 77 - 88 3 6 

6. 89 - 100 0 4 

Jumlah 20 20 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada nilai pretest tidak terdapat 

siswa yang mendapatkan nilai anatara 29-41, tidak terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai anatara 41-52, 5 siswa yang mendapatkan nilai antara 53-64, 

11 siswa mendapatkan nilai 65-76, 3 siswa yang mendapatkan nilai antara 77-88, 

dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai anatara 89-100. 

Hasil dari nilai posttest mengalami peningkatan yaitu tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai antara 29-41, tidak ada siswa yang mendapatkan nilai antara 

41-52, tidak ada yang mendapatkan nilai antara 53-64, kemudian yang 

mendapatkan nilai antara 65-76 sebanyak 10 siswa, yang mendapatkan nilai 

antara 77-88 adalah 6 siswa, dan 4 siswa mendapatkan nilai antara 89-100. 

Untuk lebih memperjelas daftar distribusi frekuensi nilai pretest dan 

posttest di atas maka disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 
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Grafik 4.5.2 

Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Pretest dan Posttest 

Kelompok Eksperimen 2 SDN Wanutengah 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Gugus Kartini pada SDN Campursalam 

sebagai kelas eksperimen 1 dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TGT berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan 

pada SDN Wanutengah sebagai kelas eksperimen 2 yang melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Pada kedua 

kelompok penelitian yang terdiri dari dua kelas ini guru sudah melaksanakan 

sintak pembelajaran dengan sistematis. Seperti yang tercantum pada bab 1 yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 

belajar IPA yang signifikan dalam pembelajaran menggunakan model  

pembelajaran TGT dan model pembelajaran STAD. Pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TGT dan STAD yang ditinjau 

dari hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Kartini dalam pembelajaran IPA 

materi pembentukan tanah. Setelah dilakukan pembelajaran pada kedua kelas 
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yang terdiri dari kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, kemudian kedua 

kelas diberikan tes (pretest dan posttest) yang nantinya nilai hasil tersebut 

digunakan untuk kepentingan analisa serta pengujian hipotesis. 

Hasil analisis prasyarat kedua kelas adalah homogeny karena nilai 

signifikansi dari kedua kelas adalah menunjukkan angka signifikan untuk 

probabilitas based on mean= 0,716, untuk based on median= 0,774 dan 

probabilitas based on median ang with adjusted df = 0,774 untuk based on 

trimmed mean = 0,730. Sehingga dapat dikatakan bahwa data nilai pretest 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 SDN Campursalam dan 

SDN Wanutengah memiliki varian yang sama atau homogeny, karena nilai 

probabilitas populasi data > 0,05. Sedangkan untuk nilai posttestnya menunjukkan 

bahwa angka signifikansi yang diperoleh adalah untuk probabilitas based on 

mean= 0,731, untuk based on median= 0,263 dan probabilitas based on median 

ang with adjusted df = 0,263 untuk based on trimmed mean = 0,702. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa data nilai Posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 SDN Campursalam dan SDN Wanutengah memiliki varian yang 

sama atau homogeny, karena nilai probabilitas populasi data > 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa populasi data nilai pretest-posttest kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2 SDN Campursalam dan SDN Wanutengah memiliki 

varian yang sama atau homogeny. 

Kedua kelompok varian (kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2) dari 

SDN Campursalam dan SDN Wanutengah homogen, sehingga kelompok tersebut 

dapat dilakukan untuk penelitian. Dapat dilihat bahwa asymp. Sig. (2-tailed) hasil 

pretest-posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 nilai 

asymp.Sig (2-tailed) hasil pretes-posttest kelompok eksperimen 1 adalah 0,582 

dan 0,920. Sedangkan hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 2 adalah 0,828 

dan 0,523. Karena nilai signifikansi/probabilitas data-data >0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa populasi data hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2 berdistribusi normal. 

Analisis uji-t hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Kartini pada kolom F 

test (Levenes Test) bernilai 0,731. Sedangkan hasil uji-t pada table tersebut bahwa 
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diperoleh nilai t hitung adalah 0582 dan nilai probabilitas/signifikansi (2-tailed) 

adalah 0,564. Jadi nilai signifikan 0,564 adalah lebih dari  0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 di SDN yang ada di Gugus Kartini yaitu model pembelajaran TGT 

dan STAD tidak terdapat perbedaan antara model pembelajaran TGT dan STAD  

terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas V SDN Gugus Kartini.  

Analisis deskriptif dari hasil belajar siswa setelah pembelajaran dari SDN 

Campursalam nilai rata-rata kelas eksperimen  1 (nilai pretest) sebelum proses 

pembelajaran dengan perlakuan model pembelajaran TGT sebesar 67,10 dengan 

Standar deviasi 14,84324. Sedangkan setelah diberikan proses pembelajaran 

dengan perlakuan model TGT didapatkan nilai rata-rata (nilai posttest) meningkat 

menjadi 81,57 dengan Standart Deviasi 11,90852. Hal lain yang tampak adalah 

nilai tertinggi yang dicapai pada pretest dan posttest adalah 100 dan nilai 

terendahnya adalah 35. Jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest adalah 

19 siswa. 

Analisis deskriptif dari hasil belajar siswa setelah pembelajaran dari SDN 

Wanutengah nilai rata-rata kelas eksperimen 2 (nilai pretest) sebelum proses 

pembelajaran dengan perlakuan model pembelajaran STAD sebesar 65,50 dengan 

Standar deviasi 14,50045. Sedangkan setelah diberikan proses pembelajaran 

dengan perlakuan model STAD didapatkan nilai rata-rata (nilai posttest) 

meningkat menjadi 79,50 dengan Standart Deviasi 10,37456. Hal lain yang 

tampak adalah nilai tertinggi yang dicapai pada pretest adalah 85,00 dan nilai 

terendahnya adalah 35,00 sedangkan pada posttest adalah nilai tertingginya 

mencapai 100 dan nilai terendahnya adalah 65,00. Sebenarnya jumlah siswa pada 

kelas kontrol ini adalah 21 namun karena ada yang tidak masuk dikarenakan sakit 

jadi jumlah siswa yang mengikuti pretest dan posttest adalah 20 siswa . 

Dari hasil analisis uji beda t di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

hasil belajar IPA kelas V pada SDN Gugus Kartini yang menggunakan model 

pembelajaran TGT dan STAD. Hal ini sejalan dengan yang telah diungkapkan 

Slavin, 2008:175 tentang kelemahan dari TGT yaitu penggunaan waktu yang 
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relatif lama dan biaya yang besar dan apabila sportifitas siswa kurang, maka 

keterampilan berkompetisi siswa yang terbentuk bukanlah yang diharapkan.  

Ada beberapa hal yang dapat dianalisis dalam penelitian ini yang 

menyebabkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran IPA 

SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yaitu sama 

halnya seperti yang telah diungkapkan oleh Shoimin (2013 : 189) tentang 

kelemahan model pembelajaran STAD yaitu membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum, dan juga 

membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada umumnya guru tidak mau 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Hal ini dapat dilihat pada waktu 

penelitian karena keterbatasan waktu dalam penelitian ini mungkin menyebabkan 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh : Luh 

Juwita(2010), yang menjelaskan bahwa pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TGT sangat efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeni Selvia 

(2012) yang menggunakan model kooperatif tipe STAD dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa dan menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Peneitian 

ini sama-sama mampu meningkatkan hasil belajar siswa meskipun hasil belajar 

pada penelitian ini tidak berbeda secara signifikan dan hasilnya hampir seimbang.  

Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran TGT dan STAD 

bisa diungkapkan bahwa sintagmatik dari kedua model tersebut relatif sama yaitu 

menekankan pada pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran kerjasama antar 

teman yang membuat menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran karena 

pembelajaran akan lebih  menyenangkan. Kemudian terdapat sintagmatik kedua 

model TGT dan STAD relative sama yaitu berdiskusi dan ada tournament atau 

kuis. Pada fase tersebut siswa dituntut harus berfikir kritis supaya bisa mencapai 

tujuan dalam pembelajaran tersebut. Hanya saja pada model pembelajaran TGT 

untuk sintak Turnament/Kuis siswa bersama kelompoknya dituntut kerjasama 

dalam mengikuti turnamen/kuis, namun pada model pembelajaran STAD untuk 
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sintak kuis siswa mengikuti kuis secara individual. Dari penjabaran diatas 

membuktikan mengapa tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena 

sintakmatik anatara model TGT dan STAD relative sama. 

Selain terdapat kelemahan adapula kelebihan dari kedua model tersebut, 

sejalan dengan yang diungkapkan kelebihan model pembelajaran TGT  yaitu 

melalui interaksi dengan anggota kelompok, semua memiliki kesempatan untuk 

belajar mengemukakan pendapatnya atau memperoleh pengetahuan dari hasil 

diskusi dengan anggota kelompoknya. Dengan diadakan turnamen, diharapkan 

dapat membangkitkan motivasi siswa untuk berusaha lebih baik bagi diri sendiri 

maupun kelompok. Dengan turnament dapat membentuk siswa bersaing sportif 

dan selanjutnya membuktikan keberanian dalam berkompetensi, akibatnya siswa 

selalu dalam posisi unggul. 

Dalam prosess pembelajaran IPA tentang pembentukan tanah 

menggunakan model pembelajaran TGT dan STAD di SDN Gugus Kartini 

Kecamatan Parakan pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran juga berjalan 

dengan baik menggunakan media audio visual. Dengan menggunakan media 

audio visual dalam penyampaian materi di awal pembelajaran siswa akan lebih 

tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena dengan menggunakan 

media audio visual penyampaian materi dikemas secara menarik yang 

menimbulkan siswa dapat dengan mudah isi materi yang akan disampaikan. 

Pada pembelajaran IPA materi pembentukan tanah dengan menggunakan 

model pembelajaran TGT dan STAD berdampak positif bagi siswa yaitu siswa 

lebih aktif, siswa lebih bisa mandiri dan tanggung jawab dalam belajar, 

bekerjasama dengan baik secara tidak langsung dapat mempererat pertemanan 

karena berdampak baik apabila antar sesama teman saling membantu apabila 

temannya mengalami kesulitan dalam belajar. 

4.7 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan 

berjalan secara lancar. Meskipun demikian selama melakukan penelitian, peneliti 

mengalami beberapa kendala selama proses penelitian berlangsung. Adapun yang 

menjadi kendala dalam penelitian ini diantaranya yaitu peneliti yang berlangsung 
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mengajar dan menerapkan model pembelajaran TGT dan STAD. Alangkah lebih 

baiknya bila guru kelasnya langsung yang menerapkan model pembelajaran TGT 

dan STAD karena guru kelas pasti lebih mengetahui karakter setiap anak didiknya 

yang menyebabkan proses pembelajaran dengan model TGT dan STAD lebih 

efektif. Selain itu tidak tersedianya peralatan penunjang pembelajaran yaitu LCD 

di beberapa kelas sebagai sampel yang mengakibatkan waktu penelitian diundur 

untuk memasang peralatan yang dibutuhkan. Kelengkapan peralatan juga kurang 

memadai karena tidak adanya speaker aktif sehingga saat pemutaran video 

pembelajaran tidak ada audio yang didengarkan. 

 


