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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian  

      Penelitian diadakan di SD Negeri Candirejo 02, dengan alamat di jalan 

Mertokusumo  No 32 Desa Candirejo dan SD Negeri Sraten 01, dengan alamat di jalan 

Sraten RT 01/RW II Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah. Jumlah murid kedua SD tidak berbeda jauh (SD Negeri Candirejo 02 

berjumlah 18 siswa dan SD Negeri Sraten 01 berjumlah 17 siswa). 

      Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan pada mata 

pelajaran IPA kelas III (SD Negeri Candirejo 02) dan kelas III (SD Negeri Sraten 01). 

Dalam penelitian peneliti membagi menjadi dua kelas yaitu: kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas III SD Negeri Candirejo 02 yang 

berjumlah 18 siswa dan kelas kontrol adalah kelas III SD Negeri Sraten 01 yang 

berjumlah 17 siswa. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan data secara umum, antara lain mengenai nilai maksimal, nilai minimal, 

nilai rata-rata dan standar deviasi.  Alat untuk menyajikan data dalam analisis deskriptif 

ini biasanya menggunakan diagram atau grafik. Untuk mencari interval nilai, maka 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Interval = 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 

 

4.2.1.1. Deskriptif Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

Hasil pretest di kelas eksperimen menunjukan hasil belajar sebagaimana 

tergambar pada tabel 4.1 di bawah ini:  
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Tabel 4.1 
Analisis Deskriptif Nilai Pretest di Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Pretest 

Eksperimen  
15 40.00 70.00 60.6667 8.42332 

Valid N (listwise) 15     

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas nilai maksimum pretest di kelas eksperimen adalah 

70, sedangkan nilai minimum sebesar 40 dengan rata-rata 60,67. Standar deviasi nilai 

pretest di kelas eksperimen sebesar 8,42. Setelah dilakukan analisis deskriptif data, 

maka kurva normal nilai pretest kelas eksperimen pada gambar 4.1 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Kurva Normal nilai Pretest Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan analisis nilai deskriptif pretest di kelas eksperimen seperti terlihat 

pada tabel 4.1 di atas, maka disusunlah penyebaran frekuensi hasil pretest di kelas 

eksperimen pada tabel 4.2 di bawah ini: 
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 Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

No Interval Frekuensi Prosentase 
1. 65-70 7 46,66 % 
2. 59-64 5 33.33 % 
3. 53-58 0       0 % 
4. 47-52 2 13,33 % 
5. 40-46 1   6,66 % 

 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka penyebaran frekuensi di kelas eksperimen 

berada pada nilai 40-70 dengan rincian nilai 40-46 sebanyak 1 siswa dengan 

prosentase 66,66%, nilai 47-52 sebanyak 2 siswa dengan prosentase 13,33%, nilai 59-

64 sebanyak 5 siswa dengan prosentase 33,33% dan nilai 65-70 sebanyak 7 siswa 

dengan prosentase 46,66%. Untuk menggambarkan distribusi frekuensi data tersebut, 

maka disajikan diagram lingkaran 4.1 di bawah ini: 

 

Diagram Lingkaran 4.1 
Pretest Kelas Eksperimen 

 
 

4.2.1.2. Deskriptif Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

Hasil posttest di kelas eksperimen menunjukan hasil belajar sebagaimana 

tergambar pada tabel 4.3 di bawah ini:  

 

 



46 
 

 
 

 

Tabel 4.3 
Analisis Deskriptif Nilai Posttest di Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Posttest 
Eksperimen  

15 70.00 100.00 82.3333 9.23245 

Valid N (listwise) 15     

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai maksimum posttest di kelas eksperimen adalah 

100, sedangkan nilai minimum sebesar 70 dengan rata-rata 82,33. Standar deviasi nilai 

posttest di kelas eksperimen sebesar 9,23. Setelah dilakukan analisis deskriptif data, 

maka kurva normal nilai posttest kelas eksperimen pada gambar 4.2 di bawah ini: 

 

Gambar 4.2 Kurva Normal nilai Posttest  Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan analisis nilai deskriptif postest di kelas eksperimen seperti terlihat 

pada tabel 4.3 di atas, maka disusunlah penyebaran frekuensi hasil posttest di kelas 

eksperimen pada tabel 4.4 di bawah ini: 

 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

No Interval Frekuensi Prosentase 
1. 95-100 2 13, 33 % 

2. 89-94 2 13, 33 % 
3. 83-88 1   6, 66 % 
4. 77-82 6 40,00 % 
5. 70-76 4 26, 66 % 

 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas maka penyebaran frekuensi di kelas eksperimen 

berada pada nilai 70-100 dengan rincian nilai 70-76 sebanyak 4 siswa dengan 

prosentase 26,66%, disusul 77-82 sebanyak 6 siswa dengan prosentase 40,00%, nilai 

83-88 sebanyak 1 siswa dengan prosentase 6,66% dan nilai 89-94 sebanyak 2 siswa 

dengan prosentase 13,33% dan nilai 95-100 sebanyak 2 siswa dengan porsentase 

13,33%. Untuk menggambarkan distribusi frekuensi data tersebut, maka disajikan 

diagram lingkaran 4.2 di bawah ini: 

 

 

 
 
 
 

Diagram Lingkaran 4.2 
Posttest Kelas Eksperimen 
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4.2.1.3. Deskriptif Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Hasil pretest di kelas kontrol menunjukan hasil belajar sebagaimana tergambar 

pada tabel 4.5 di bawah ini:  

 

Tabel 4.5 
Analisis Deskriptif Nilai Pretest di Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Pretest 
Kontrol 

17 40.00 70.00 55.2941 8.37977 

Valid N (listwise) 17     

 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas nilai maksimum pretest di kelas kontrol adalah 70, 

sedangkan nilai minimum sebesar 40 dengan rata-rata 55,29. Standar deviasi nilai 

pretest di kelas kontrol sebesar 8,37. Setelah dilakukan analisis deskriptif data, maka 

kurva normal nilai pretest kelas kontrol pada gambar 4.3 di bawah ini: 

 

Gambar 4.3 Kurva Normal nilai Pretest  Kelas kontrol 
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Berdasarkan analisis deskriptif nilai pretest di kelas kontrol seperti terlihat pada 

tabel 4.5 di atas, maka disusunlah penyebaran frekuensi hasil pretest di kelas kontrol 

pada tabel 4.6 di bawah ini: 

 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

No Interval Frekuensi Porsentase 

1. 65-70 3 17,64 % 
2. 59-64 5 29,41 % 

3. 53-58 2 11,76 % 
4. 47-52 5 29,41 % 
5. 40-46 2 11,76 % 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka penyebaran frekuensi di kelas kontrol berada 

pada nilai 40-70 dengan rincian nilai 40-46 sebanyak 2 siswa dengan prosentase 

11,76%, disusul 47-52 sebanyak 5 siswa dengan prosentase 29,41%, nilai 53-58 

sebanyak 2 siswa dengan prosentase 11,76% dan nilai 59-64 sebanyak 5 siswa 

dengan prosentase 29,41% dan nilai 65-70 sebanyak 3 siswa dengan prosentase 

17,64%. Untuk menggambarkan distribusi frekuensi data tersebut, maka disajikan 

gambar diagram lingkaran 4.3 di bawah ini: 

 

 
Gambar Diagram Lingkaran 4.3 

Pretest Kelas Kontrol 
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4.2.1.4. Deskriptif Nilai Posttest Kelas Kontrol 

Hasil posttest di kelas kontrol menunjukan hasil belajar sebagaimana tergambar 

pada tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7 
Analisis Deskriptif Nilai Posttest di Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Posttest 
Kontrol 

17 40.00 75.00 61.7647 8.82843 

Valid N (listwise) 17     

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas nilai maksimum posttest di kelas kontrol adalah 75, 

sedangkan nilai minimum sebesar 40 dengan rata-rata 61,76. Standar deviasi nilai 

posttest di kelas kontrol sebesar 8,82. Setelah dilakukan analisis deskriptif data, , maka 

kurva normal nilai pretest kelas kontrol pada gambar 4.4 di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Kurva Normal nilai Posttest  Kelas kontrol 
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Berdasarkan analisis deskriptif nilai posttest kelas kontrol seperti terlihat pada 

tabel 4.7 di atas, maka disusunlah penyebaran frekuensi hasil posttest di kelas kontrol 

pada tabel 4.8 di bawah ini:  

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol 

No  Interval  Frekuensi  Porsentase  

1. 69-75 4 23,52 % 
2. 62-68 4 23,52 % 

3. 55-61 7 41,17 % 
4. 48-54 1   5,89 % 
5. 40-47 1    5, 89 % 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka penyebaran frekuensi di kelas kontrol berada 

pada nilai 40-75 dengan rincian nilai 40-47 sebanyak 1 siswa dengan prosentase 

5,89%, nilai 48-54 sebanyak 1 siswa dengan prosentase 5,89%, nilai 55-61 sebanyak 7 

siswa dengan prosentase 41,17% dan nilai 62-68 sebanyak 4 siswa dengan prosentase 

23,52% dan nilai 69-75% sebanyak 4 siswa dengan porsentase 23,52%. Untuk 

menggambarkan distribusi frekuensi data tersebut, maka disajikan diagram lingkaran 

4.4 di bawah ini: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram Lingkaran 4.4 
Posttest Kelas Kontrol 

 
 
 



52 
 

 
 

4.2.2 Pengujian Hipotesis  

Dari hasil pembelajaran yang dilakukan setelah treatment, nilai tes untuk kedua 

kelompok tersebut dianalisis menggunakan T-Test. T-Test digunakan untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran di luar kelas (Outdoor Activities) dalam mata 

pelajaran IPA kelas III SD Negeri Candirejo 02 (kelas eksperimen). Hasil T-Test 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Hipotesis 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai eksperime
n 

15 82.3333 9.23245 2.38381 

kontrol 17 61.7647 8.82843 2.14121 

 

      Berdasarkan tabel 4.9 di atas hasil rata-rata (mean) menunjukan bahwa hasil 

belajar siswa kelas eksperimen sebesar 82, 33, sedangkan siswa kelas kontrol sebesar 

61,76. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Hipotesis 

Independent Samples Test 

   nilai 

   Equal 
variances 
assumed 

Equal variances not 
assumed 

Levene'
s Test 
for 
Equality 
of 
Varianc
es 

F .073  

Sig. 

.789 

 

t-test for 
Equality 
of 
Means 

t 6.438 6.419 

df 30 29.119 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 20.56863 20.56863 

Std. Error Difference 3.19502 3.20427 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower 14.04352 14.01633 

Upper 27.09374 27.12093 

 

Dari hasil tabel 4.10 dii atas dapat dilihat bahwa hasil nilai t sebesar  6, 438, df 30 

dan tingkat signifikansi (Sig. (2-tailed)) 0,000 yang berarti pembelajaran di luar kelas 

(outdoor activities) di kelas eksperimen sangat signifikan. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol terdapat perbedaan 

hasil belajar. Hal itu dapat dilihat pada tabel Independent Samples Test  di atas 

dengan nilai signifikansi (0,000) > 0,05, jadi hipotesis yang menyatakan ada perbedaan 

efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran di luar kelas (outdoor 

activities) dan pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran IPA kelas IIISD Negeri 

Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012 diterima. 

Uji normalitas dan homogenitas data merupakan syarat untuk menggunakan 

stastistik parametrik, dalam hal ini adalah syarat penggunaan uji-t untuk pengujian 
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hipotesis. Uji-t dalam penelitian ini menggunakan stastistik parametrik, sehingga syarat 

normalitas dan homogenitas data yang akan di uji harus terpenuhi.   

 

4.2.2.1 Uji Normalitas Data 

Data dari hasil tes homogenitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data sebelum data dianalisis. Uji prasyarat 

analisis yang digunakan adalah uji normalitas dengan teknik One-Sample Kolmogrov-

SmirnovTest menggunakan SPSS 16.0 For Windows hasil uji normalitas tes 

homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini: 

 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

pretesteks

perimen 

posttest

eksperi

men pretestkontrol 

posttestkontr

ol 

N 15 15 17 17 

Normal Parametersa Mean 60.6667 82.3333 55.2941 61.7647 

Std. 

Deviation 
8.42332 9.23245 8.37977 8.82843 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .268 .266 .183 .185 

Positive .134 .266 .148 .122 

Negative -.268 -.134 -.183 -.185 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.040 1.032 .756 .765 

Asymp. Sig. (2-tailed) .230 .237 .617 .602 

a. Test distribution is Normal.     

      

Tabel 4.11 mendeskripsikan hasil uji normalitas jika hasilnya p < 0,05 data dikatakan 

tidak signifikan atau tidak normal, dan jika hasilnya p > 0,05 maka data dikatakan 

signifikan atau data normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:  

1. Nilai pretest kelas eksperimen tingkat signifikansi yaitu 0,230 yang artinya 0,230 > 

0,05, maka data dari nilai pretest kelas eksperimen adalah berdistribusi normal. 
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2. Nilai postest kelas eksperimen tingkat signifikansi yaitu 0,237 yang artinya 0,237 > 

0,05 maka data dari nilai posttest kelas eksperimen adalah berdistribusi normal. 

3. Nilai pretest kelas kontrol tingkat signifikansi yaitu 0,617 yang artinya 0,617 > 0,05 

maka data dari nilai pretest kelas kontrol adalah berdistribusi normal. 

4. Nilai postest kelas kontrol tingkat signifikansi yaitu 0,602 yang artinya 0,602 > 0,05 

maka data dari nilai posttest kelas kontrol adalah berdistribusi normal. 

 

4.2.2.2 Uji Homogenitas  
 

Tabel 4.12 
Uji Homogenitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 Test of Homogeneity of Variances 

nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.073 1 30 .789 

 

 Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat pada tabel 4.10Test of 

Homogeneityof Variances menunjukan nilai Sig (0,789) lebih besar dari 0,05. Hal 

tersebut mengindikasikan varian antara kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai 

kemampuan yang sama. Dengan hasil ini maka penelitian dapat dilakukan. 

 

4.2.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Pembelajaran di luar kelas (Outdoor 

Activities) 

Langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran terdiri 

dari tahap pelaksanaan perencanaan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. Proses ini diharapkan bermanfaat bagi guru maupun siswa. Manfaat 

bagi guru adalah dapat meningkatkan kreativitas guru untuk menciptakan pembelajaran 

yang menarik serta dapat digunakan sebagai masukan bagi guru sekolah dasar untuk 

memperoleh model pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran IPA. Sehingga guru 

lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, 

sehingga materi pelajaran akan lebih menarik. Sedangkan manfaat bagi siswa adalah 

untuk meningkatkan prestasi belajar serta kerja sama dalam kelompok untuk 

memotivasi siswa dalam pembelajaran yang menyenangkan.  
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Observasi yang akan dilakukan pada treatment penggunaan pembelajaran di luar 

kelas (Outdoor Activities) ini peneliti menggunakan teknik observasi tentang langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Observasi digunakan untuk mengetahui tindakan atau kegiatan yang dilakukan guru 

maupun siswa dalam proses pembelajaran.  

 

4.2.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Hasil Belajar 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tes pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kedua SD diberikan soal pretest terlebih dahuludan 

setelahpelaksanaan pembelajaran baru diberikan soal posttest. Kelas kontrol yang 

dalam pembelajaran diberikan perlakuan dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional sedangkan kelas eksperimen diberi perlakuan dengan pembelajaran di 

luar kelas (Outdoor Activities). Posttest digunakan untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran di luar kelas (Outdoor Activities) terhadap hasil belajar siswa. Hasil rata-

rata nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tabel 4.11 dibawah ini: 

 

Tabel 4.13 
Rata-rata Nilai Pretest dan Posttest  

Kelas Rata-rata nilai  

Pretest  Posttest  
Eksperimen  60,67 82,33 

Kontrol                   55,3 61,76 

 
Dari tabel 4.13 di atas dilihat adanya kenaikan nilai siswa antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Kelas eksperimen dengan nilai rata-rata pretest 60,67, kemudian 

dengan perlakuan menggunakan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dalam 

pembelajaran IPA dengan hasil rata-rata nilai posttest 82,33. Sedangkan kelas kontrol 

dengan nilai rata-rata pretest 55,3 dengan menggunakan pembelajaran konvensional 

dalam pembelajaran rata-rata nilai posttest yaitu 61,76. Hal tersebut menunjukan 

bahwa dengan penggunaan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) efektif 

terhadap hasil belajar siswa kelas eksperimen dari pada kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen karena adanya pemberian 

perlakuan. Dalam penelitian ini terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol, kedua 

kelas tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas III SD Negeri Candirejo 02 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas III SD 

Negeri Sraten 01 sebagai kelas kontrol. Peneliti juga menggunakan siswa kelas III SD 

Negeri Dukuh 02 untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen.  

Dalam pelaksanaan penelitian, pokok bahasan yang disampaikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama. Perlakuan yang berbeda hanya terletak pada 

pembelajaran yang digunakan. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) sedangkan kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional. 

Hasil analisis persyaratan kedua kelas adalah homogen, karena nilai sig adalah 

0,789 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua varian tersebut (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) homogen, sehingga kelompok tersebut dapat dilakukan penelitian.  

Dari uji normalitas untuk nilai pretest kelas eksperimen yaitu 0,230 > 0,05, sedangkan 

pretest kelas kontrol 0,617 > 0,05 maka diambil kesimpulan nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Nilai rata-rata petest dari kedua 

kelas tersebut yaitu kelas eksperimen sebesar 60,67 dan kelas kontrol sebesar 55,3. 

Perhitungan nilai pretest kelas eksperimen dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 

100, sedangkan kelas kontrol nillai terendah 40 dan nilai tertinggi 70. 

Setelah itu peneliti memberikan posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan pembelajaran yang berbeda. Dari hasil uji normalitas untuk nilai posttest kelas 

eksperimen yaitu 0,237 > 0,05 sedangkan kelas kontrol yaitu 0,602 > 0,05 maka kedua 

kelas tersebut berdistribusi normal. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 82,33 dan 

kelas kontrol 61,76. Perhitungan nilai posttest kelas eksperimen dengan nilai terendah 

70 dan nilai tertinggi 100, sedangkan kelas kontrol nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 

75. Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan hasil belajar yang 

menggunakan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dengan pembelajaran 

konvensional.  
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Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan teknik uji t-tes 

diketahui bahwa nilai t adalah 6,438 dengan signifikan sebesar 0,000 > 0,05 maka 

terdapat perbedaan signifikan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran di luar 

kelas (outdoor activities) dengan pembelajaran konvensional. Bahwa ada efektivitas 

dalam mata pelajaran IPA dengan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) pada 

siswa kelas III SD Negeri Candirejo 02 semester genap Tahun pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan efektivitas pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran di luar 

kelas (outdoor activities) dan pembelajaran konvensional. Selain itu, pada aspek non 

akademik pembelajaran pada kelas eksperimen lebih mendorong siswa untuk bekerja 

sama dalam kelompoknya serta lebih dapat bersahabat dengan alam dan peduli 

terhadap lingkungan sekitar, jika dibandingkan pembelajaran konvensional di kelas 

kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


