
 
 

 PERBANDINGAN ANTARA STRATEGI TGT ( TEAMS GAMES 

TOURNAMENT ) DAN STRATEGI SNOWBALL THROWING   

TERHADAP HASIL BELAJAR IPA KELAS III  

SD AL FIRDAUS TAHUN AJARAN  

2013/ 2014 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

DENNY NICHO SETIAWAN 

A 510100236 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 

 







 
 

ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN ANTARA STRATEGI TGT ( TEAMS GAMES 
TOURNAMENT ) DAN STRATEGI SNOWBALL THROWING  

TERHADAP HASIL BELAJAR IPA KELAS III SD AL  
FIRDAUS TAHUN AJARAN 2013/ 2014 

 
Denny Nicho Setiawan, A510100236, Program studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, 102 halaman. 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan perbedaan hasil belajar 
pada IPA antara strategi TGT (Teams Games Tournament) dan strategi Snowball 
Throwing pada siswa kelas III SD Al Firdaus Surakarta Tahun 2013/2014. 2) 
Untuk membandingkan manakah strategi yang lebih baik antara strategi TGT 
(Teams Games Tournament) dan strategi Snowball Throwing terhadap hasil 
belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas III SD Al Firdaus Surakarta Tahun 
2013/2014.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen dengan melakukan 
pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III 
SD Al Firdaus Surakarta sebanyak 3 kelas yang berjumlah 90 siswa. Sampel 
diambil 60 siswa dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t. Dari hasil uji t diperoleh nilai t 
hitung > t tabel yaitu 2,64 > 2,000 diterima pada taraf signifikansi 5%.hasil analisis 
tersebut menunjukkan “Terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara penerapan 
strategi TGT (Team Games Tournament) dan strategi Snowball Throwing pada 
siswa kelas III SD Al Firdaus Surakarta tahun 2013/2014” dapat diterima.Hasil 
belajar IPA yang diajarkan dengan strategi Snowball Throwing lebih tinggi dari 
pada yang menggunakan strategi TGT (Teams Games Tournament) yaitu 89,17 > 
81,67. 
 

 

Kata kunci: Strategi; Teams Games Tournament; Snowball Throwing, Hasil 

Belajar 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Pendidikan  

tidak  hanya  diperoleh  di  rumah  pada  saat manusia  tersebut  lahir  sampai  

kanak-kanak,  tetapi  juga  di  sekolah terutama  sekolah  dasar.  Pendidikan  

dalam  arti  luas  merupakan  usaha manusia untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya.  

Pendidikan  pada  hakekatnya  mengandung  3  unsur,  salah  satunya 

adalah  mengajar.  Mengajar  berarti  memberi  pelajaran  tentang  berbagai 

ilmu  yang  bermanfaat  bagi  perkembangan  kemampuan  berpikirnya.  

Dalam  kegiatan mengajar  atau  pembelajaran  terdapat  tiga  kegiatan  yaitu  

kegiatan  awal, kegiatan  inti,  dan  kegiatan  akhir.  Dalam  kegiatan  

pembelajaran  terutama dalam  pendidikan  sekolah  dasar  diperlukan  

pembelajaran  yang menyenangkan  dan  dengan  situasi  kondusif  bagi  

siswa  maupun  guru. Dalam hal ini guru dapat menerapkan kegiatan 

pembelajaran yang bersifat PAKEM.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cabang pengetahuan yang 

berawal dari fenomena alam. Dalam penerapan konsep Ilmu Pengetahuan 

Alam ini guru juga dituntut lebih Kreatif dan inovatif apalagi jika disertai 

dengan kegiatan demonstrasi jika diperlukan. IPA juga digunakan secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengetahui fenomena 

alam yang terjadi disekitar kita. 

Hasil survei yang peneliti dapatkan bahwa hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas III SD Al Firdaus sudah cukup baik 

tetapi masih ada sebagian besar dari siswa yang mengalami kesulitan. 

Berdasarkan pengamatan Peneliti, guru sudah menggunakan berbagai cara 

dan strategi yang cukup bagus, tetapi perbedaan karakteristik siswa kuang 

diperhatikan.  

Maka dari itu menurut Mulyasa (2009: 149) perbaikan pembelajaran 

perlu dimulai dari hal-hal yang kecil dan memerlukan rentang waktu untuk 

dapat merasakan dampaknya. Salah satu cara  untuk meningkatkan hasil  
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belajar siswa  dalam pembelajaran IPA  adalah adalah  strategi pembelajaran 

TGT (Teams Games Tournament)  dan  Snowball  Throwing.  

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournaments) merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang 

menggabungkan kelompok belajar dengan kompetisi kelompok, dan bisa 

digunakan untuk meningkatkan pembelajaran beragam fakta, materi pokok 

atau keterampilan. Sedangkan strategi Snowball Throwing adalah strategi 

yang menggunakan  kertas  yang  dibentuk  seperti  bola  sebagai  media 

pembelajaran.   

Dari  latar  belakang  masalah  yang  ditemukan,  peneliti  ingin 

melakukan  penelitian  dengan  judul  “Perbandingan Antara 

Strategi TGT (Teams Games Tournament) Dan Strategi Snowball Throwing 

Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas III SD Al  Firdaus  Tahun Ajaran 2013/ 

2014”.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Al Firdaus Surakarta tahun ajaran 

2013/2014. Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan pada tahun ajaran 

2013/2014 dimulai dari bulan Oktober 2013 sampai bulan April 2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas III SD Al Firdaus 

Surakarta. Sampel yang diambil adalah 2 kelas untuk kelas eksperimen dan 

kelas control. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cluster random sampling dengan cara undian untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menurut Arikunto (2010: 

177) menjelaskan bahwa “Teknik Cluster Random Sampling yaitu 

mencampur subjek- subjek di dalam populasi sehingga semua subjek 

dianggap sama”.  

Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah dokumentasi dan 

tes. Menurut Arikunto (2010: 274) menyatakan bahwa “Metode 
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dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya”. Sedangkan tes Menurut Arikunto 

(2010: 193) menjelaskan, “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelomok”. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes pilihan ganda. Sebelum tes diujikan, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji coba untuk menapatkan materi tes yang valid dan reliabel. 

Sebelum tes diujikan, maka terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk 

mendapatkan materi tes yang valid dan reliabel untuk itu dilakukan uji 

validitas dengan rumus korelasi product moment  dengan angka kasar 

dari Karl Pearson, yaitu ( )( )
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil survei yang peneliti dapatkan bahwa hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas III SD Al Firdaus sudah cukup baik 

tetapi masih ada sebagian besar dari siswa yang mengalami kesulitan. 

Berdasarkan pengamatan Peneliti, guru sudah menggunakan berbagai cara 

dan strategi yang cukup bagus, tetapi perbedaan karakteristik siswa kuang 

diperhatikan. 

Dalam kegiatan pembelajaran IPA banyak faktor yang mempengaruhi 

faktor belajar siswa diantaranya adalah model pembelajaran, metode 

pembelajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan guru. Strategi 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) dan Snowball Throwing. 

Strategi pembelajaran TGT (Teams Games Tournamaent) adalah strategi 

dalam nuansa permainan tanpa meninggalkan arti penting proses 

pembelajaran yang sesengguhnya atau bermain sambil belajar. Sedangkan 

strategi Snowball Throwing adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

membentuk kelompok belajar yang bisa membuat siswa menjadi lebih 

dinamis, artinya kegiatan siswa tidak hanya berfikir, menulis, bertanya dan 

berbicara, akan tetapi siswa juga melakukan aktivitas fisik yaitu menggulung 

kertas dan melemparkannya pada siswa lain. 

Penelitian dilaksanakan pada kelas IIIB menggunakan strategi 

Snowball Throwing dan IIIC menggunakan strategi TGT (Teams Games 

Tournament). Setelah itu dilakukan uji keseimbangan dengan uji F. Hasil dari 

uji keseimbangan ternyata antara kelas IIIB dan kelas IIIC dalam keadaan 

seimbang. Hal ini ditunjukkan dari F hitung ˂ F tabel, yaitu 3,66˂4,000, maka H0 

diterima. 

Setelah diketahui kelas IIIB dan kelas IIIC seimbang, kemudian 

dilakukan pembelajaran IPA dengan strategi yang berbeda. Kelas IIIB 

menggunakan strategi Snowball Throwing dan kelas IIIC menggunakan 

strategi TGT (Teams Games Tournament), yang keduanya sama-sama 

mempelajari pokok bahasan Gerak Benda. Tahap selanjutnya adalah uji 
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normalitas untuk mengetahui apakah kedua kelas tersebut memiliki data hasil 

belajar yang berdistribusi normal atau tidak dan ternyata kedua kelas 

memiliki data hasil belajar yang berdistribusi normal. 

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan strategi TGT (Teams 

Games Tournament) dan strategi Snowball Throwing. Hasil tes yang 

diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uj t. menurut 

Budiyono (2009: 151), apabila t hitung > t tabel maka hipotesis ditolak, 

sebaliknya apabila t hitung < t table  maka hipotesis diterima. Berdasarkan uji 

analisis tersebut diperoleh t hitung > t tabel , maka hipotesis diterima. 

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh t hitung sebesar 2,64 sedangkan t tabel 

sebesar 2,000 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

antara strategi TGT (Teams Games Tournament) dengan strategi Snowball 

Throwing pada siswa kelas III SD Al Firdaus Surakarta tahun 2013/2014. 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar IPA terdapat perbedaan nilai rata-rata 

hasil belajar kelas IIIB yang menggunakan strategi Snowball Throwing lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas IIIC yang 

menggunakan strategi TGT (Teams Games Tournament), yaitu 89,17 > 81,67. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA dengan 

menerapkan Strategi Snowball Throwing lebih baik dibandingkan dengan 

strategi TGT (Teams Games Tournament) pada siswa kelas III SD Al Firdaus 

Surakarta tahun 2013/2014.  

Pada pembelajaran IPA menggunakan strategi Snowball Throwing 

mempunyai kelebihan dibandingkan strategi yang lainnya. Dan tujuan utama 

dari strategi Snowball Throwing menurut pendapat Miftahul Huda (2013: 

226) bahwa strategi ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan 

dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada satu kelompoknya.  

Selanjutnya kelas yang diajarkan dengan menggunakan strategi TGT 

(Teams Games Tournament). Menurut Tukiran Taniredja, dkk (2012: 73) 

Strategi ini mempunyai ciri khas yang membedakan strategi pembelajaran 
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TGT (Teams Games Tournament) dengan strategi pembelajaran lainnya 

adalah turnamen yang mempertandingkan antar kelompok.  

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara penerapan strategi TGT 

(Teams Games Tournament) dan strategi Snowball Throwing pada siswa 

kelas III SD Al Firdaus Surakarta tahun 2013/2014, dapat diterima. 

Berdasarkan uji t diperoleh t hitung > t tabel yaitu 2,64 > 2,000. 

2. Hasil belajar IPA yang diajarkan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Snowball Throwing lebih baik jika dibandingkan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

pada siswa kelas III SD Al Firdaus Surakarta tahun ajaran 2013/2014 

dengan nilai rata-rata kelas eksperimen > rata-rata kelas kontrol, yaitu 

89,17 > 81,67. 
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