
i 
 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PENERAPAN TEORI PEMROSESAN INFORMASI SETTING 

KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 

PADA SISWA KELAS IX SMP PGRI SUNGGUMINASA  

KABUPATEN GOWA 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 
Oleh 

MIFTAHUL JANNAH 

NIM 10536 4208 12 

 

 

 

 

 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

2016 
 



 

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

     FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
        Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-860132, 90221 Makassar 

 

\ 
 

iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Judul Skripsi : Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) pada Siswa Kelas IX SMP PGRI 

Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 

Mahasiswa yang bersangkutan: 

 

Nama : MIFTAHUL JANNAH 

NIM : 10536 4208 12 

Jurusan : Pendidikan Matematika 

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

 

 

Telah diperiksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan 

untuk diujikan.   

                                                                                 Makassar,  Agustus 2016 

 

Disetujui Oleh: 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Suradi, M.Si.                           

Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Andi Alim Syahri, S.Pd., M.Pd. 
 

Mengetahui, 

 

Dekan FKIP 

Unismuh Makassar 

 

 

 

 

Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum. 

NBM: 858 625 

Ketua  Prodi 

Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

Mukhlis, S.Pd., M.Pd. 

NBM: 955732 
  

                                 



 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

ii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Skripsi atas nama Ahmad Farham Majid, NIM: 10536 3054 09 diterima dan disahkan oleh 

Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah 

Makassar Nomor: 169/Tahun 1435 H/2013 M pada Tanggal 21Muharram 1435 

H/25November 2013 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas MuhammadiyahMakassar pada hari Senin Tanggal 30 November 2013 

M. 

          29 Muharram 1435  H 

Makassar, ----------------------------- 

3Desember 2013  M 

 

PANITIA UJIAN 

 

1. Pengawas Umum  : Dr. H. Irwan Akib, M. Pd. (…………………….) 

2. Ketua  : Dr. A. Sukri Syamsuri, M. Hum. (…………………….) 

3. Sekretaris  : Khaeruddin, S. Pd., M. Pd. (…………………….) 

4. Dosen Penguji  :  1. Dr. H. Usman Mulbar, M. Pd.   (…………………….) 

  2. Nasrun, S. Pd., M. Pd. (…………………….) 

  3. Ikhbariaty Kautsar Qadry, S. Pd., M. Pd. (…………………….) 

  4. H. Sukarna, S. Pd., M. Si. (…………………….) 

 

Disahkan oleh: 

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 

  

Dr. A. Sukri Syamsuri, M.Hum. 

NBM. 858 625 

 



 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama :  Miftahul Jannah 

Nim :  10536 4208 12 

Program Studi :  Pendidikan Matematika 

Judul Skripsi : Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) pada Siswa Kelas IX 

SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

Skripsi yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya saya 

sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuatkan oleh siapapun. 

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia 

menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. 

 

              Makassar,  September 2016 

  Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

        Miftahul Jannah 

 

 



 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

v 
 

SURAT PERJANJIAN 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama :  Miftahul Jannah 

Nim :  10536 4208 12 

Program Studi :  Pendidikan Matematika 

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut: 

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan 

menyusun sendiri skripsi ini (tidak dibuatkan oleh siapapun). 

2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan 

pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. 

3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran. 

 

Makassar, September 2016 

Yang Membuat Perjanjian 

 

 

 

 

Miftahul Jannah 

 



vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Untuk menjadi seorang juara,  

kita harus percaya pada diri sendiri  

ketika tak seorang pun yang percaya. 

 

Setiap kekurangan memiliki benih  

yang sepadan dengan manfaat yang lebih besar. 

 

Jadikan hidup sebuah misi, bukan waktu istirahat. 

 

 

 

 

 

 

Karya Ini Ku Persembahkan buat: 

Kedua Orang Tuaku Tercinta yang Selalu memberi Dukungan, 

Semangat dan Doa Restunya demi Keberhasilanku. 

Untuk Keluargaku, Sahabatku,  

serta Orang-Orang yang Menyayangiku. 

Terima Kasih telah Hadir dalam Hidupku  

dan Mewarnai Keseharianku. 



vii 

 

ABSTRAK 

 

Miftahul Jannah, 2016. Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) pada Siswa Kelas IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Suradi Tahmir dan Andi Alim 

Syahri. 

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen yang melibatkan satu 

kelas sebagai kelas eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori pemrosesan informasi setting 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IX SMP PGRI 

Sungguminasa tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini mengacu pada kriteria 

keefektifan pembelajaran, yaitu: (1) hasil belajar matematika siswa (2) aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran, dan (3) respons siswa terhadap proses 

pembelajaran. Desain penelitian yang digunakan adalah The One Group Pretest 

Posttest. Satuan eksperimennya adalah siswa Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa. 

Penelitian dilaksanakan selama 7 kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas siswa dan 

keterlaksanaan pembelajaran, serta angket respons siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) skor rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum 

diterapkan teori pemrosesan informasi setting kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) adalah 11,81 dan berada pada kategori sangat rendah dengan 

deviasi standar 11,214 dimana skor terendah yang diperoleh adalah 0 dan skor 

tertinggi adalah 39 dari skor ideal 100. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa 26 siswa 

atau 100% tidak mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa ketuntasan 

secara klasikal tidak tercapai, sedangkan skor rata-rata hasil belajar matematika 

siswa setelah diterapkan teori pemrosesan informasi setting kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) adalah 80,96 dan berada pada kategori tinggi dengan 

deviasi standar 9,141 dimana skor terendah adalah 65 dan skor tertinggi adalah 98 

dari skor ideal 100. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa 23 siswa atau 88,46% 

mencapai ketuntasan individu, 3 siswa atau 11,54% tidak mencapai ketuntasan 

individu dan ini berarti ketuntasan secara klasikal tercapai dengan nilai gain 

ternormalisasi yaitu 0,78 berada pada kategori tinggi. (2) ratarata aktivitas positif 

siswa sebanyak 85,84% berada pada kategori aktif. (3) rata-rata keterlaksanaan 

pembelajaran yaitu 3,85 dan ini berarti berada pada kategori terlaksana dengan baik. 

(4) angket respons siswa menunjukkan bahwa respons siswa terhadap pembelajaran 

melalui penerapan teori pemrosesan informasi setting kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) positif. Dari hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa skor 

rata-rata hasil belajar siswa menunjukkan bahwa nilai Sig. (2–tailed) yaitu 0,000 < 

0,05 berarti hasil belajar matematika siswa bisa mencapai KKM 70, ketuntasan hasil 

belajar secara klasikal menunjukkan bahwa nilai Zhit < Ztabel yaitu 0,52 < 1,645 

artinya secara inferensial ketuntasan hasil belajar secara klasikal tidak signifikan, hal 

ini disebabkan jumlah sampel yang kecil, rata-rata gain ternormalisasi menunjukkan 

bahwa nilai Sig. (2–tailed) yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya berada pada kategori 

minimal sedang,. Dengan demikian pembelajaran matematika efektif melalui 

penerapan teori pemrosesan informasi setting kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten 

Gowa. 
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ABSTRACT 

 

Miftahul Jannah. 2016. The Effectiveness of Learning Mathemathics Through The 

Application of Information Processing Theory of Cooperative setting Teams Games 

Tournament (TGT) in class IX SMP PGRI Sungguminasa District Gowa, Thesis. 

Under the suvervisor of Suradi Tahmir and Andi Alim Syahri. Mathemathics 

Education Department. Faculty of Teachers Training and Education, 

Muhammadiyah University of Makassar. 

 

 This research used Pre-Experimental research that consisted of one class 

experiment. The aims of this research is to know the effectiveness of learning 

mathemathics through the application of information processing theory of 

cooperative setting Teams Games Tournament (TGT) in class IX SMP PGRI 

Sungguminasa the academic year 2016/2017. This study refers to the learning 

effectiveness criteria, namely: (1) the results of mathematics learning (2) the activity 

of students in the learning process, and (3) the response of students to the learning 

process. The study design used is the one group pretest posttest. Unit class student 

experiments are IXA SMP PGRI Sungguminasa. Research was conducted during 7 

meetings. The data collection technique used is the achievement test, student activity 

observation sheet and enforceability of learning, and students' questionnaire 

responses. The results showed that: (1) the average score of students' mathematics 

learning outcomes prior to implementation of information processing theory of 

cooperative setting Teams Games Tournament (TGT) is 11.81 and are on very low 

category with a standard deviation of 11,214 where the lowest score obtained is 0 

and the highest score of the ideal score is 39 100. from these results showed that 26 

students or 100% do not achieve mastery of individual and this means that in the 

classical completeness is not reached, while the average score of students' 

mathematics learning outcomes after application of the theory of information 

processing settings cooperative Teams Games Tournament (TGT) was 80,96 and at 

high category with a standard deviation of 9,141 where the lowest score was 65 and 

the highest score was 98 of the ideal score 100. From these results showed that 23 

students or 88,46% achieve mastery individual, 3 students or 11,54% does not 

achieve mastery of individual and this means in classical completeness achieved 

normalized gain value is 0,78 at the high category. (2) the activity of students that 

are in the active category. (3) Average enforceability of learning is 3,85 and this 

means that are in the category of performing well. (4) The students' questionnaire 

responses showed that the response of the students towards learning through the 

application of information processing theory of cooperative setting Teams Games 

Tournament (TGT) is positive. Inferential analysis of the results showed that the 

average score of student learning outcomes through the application of information 

processing theory of cooperative setting teams tournament games (TGT) showed that 

the Sig. (2-tailed) ie 0.000 < 0.05 then H0 and H1 accepted, the average gain is 

normalized shows that the Sig. (2-tailed) was 0.000 < 0.05, which means that are in 

the category of minimal medium, the classical mastery learning outcomes indicate 

that the value zcount < Ztables namely 0.52 < 1.645 means inferentially classical 

mastery learning outcomes is not significant, this is due the small sample size. Thus 

the effective learning of mathematics through the application of information 

processing theory of cooperative setting Teams Games Tournament (TGT) in class 

IXA SMP PGRI Sungguminasa District Gowa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting, karena pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Oleh 

karena itu, pelaksanaan pendidikan harus diperhatikan sehingga menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi, hasil yang dicapai pendidikan 

dewasa ini masih belum seluruhnya memenuhi harapan, hal ini terjadi karena 

masih adanya permasalahan yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan, bermula 

dari perencanaan maupun penyelenggaraan. 

Pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, hasil belajar yang baik dan 

memuaskan merupakan harapan orang tua siswa dan seluruh pihak yang terkait. 

Namun harapan tersebut seringkali tidak terwujud, hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain siswa itu sendiri, materi pelajaran, guru, orang tua, dan 

strategi belajar mengajar yang disiapkan guru. Setidaknya guru harus menguasai 

materi yang diajarkan dan terampil dalam mengajarkan. 

Kegiatan belajar mengajar khususnya mata pelajaran matematika sangat 

ditentukan oleh interaksi antara guru dengan siswa sehingga siswa dapat 

menerima materi pelajaran dengan optimal. Kenyataannya, sebagian besar 

masyarakat Indonesia menganggap bahwa matematika adalah ilmu yang tidak 

mudah. Fakta telah menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menganggap 

matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan menegangkan. Pandangan 

yang demikian itulah yang menyebabkan sebagian siswa tidak berminat 
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mempelajari matematika yang akhirnya berimplikasi pada rendahnya hasil belajar 

matematika mereka. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015 

terhadap kegiatan pembelajaran siswa di kelas dan wawancara dengan salah satu 

guru matematika kelas IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa, hasil 

belajar matematika yang diperoleh siswa masih dalam kategori rendah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas IX pada 

ulangan tengah semester TA. 2015/2016 hanya mencapai 64,6 sedangkan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah adalah 70. Sementara 

dalam proses pembelajaran beberapa siswa kurang serius serta malas dalam 

mengerjakan tugas, bahkan sangat jarang siswa mengajukan pertanyaan jika 

mengalami kesulitan. Di samping itu, guru mata pelajaran matematika Kelas IX 

menyatakan bahwa sebagian besar siswa kurang serius dalam menerima pelajaran 

karena siswa masih menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak 

mengasyikkan serta membosankan sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar 

matematika. Oleh karena itu, hasil belajarnya pun tergolong rendah.  

Selain itu, pembelajaran matematika di sekolah ini hanya berfokus pada 

guru. Dimana, peran guru lebih banyak dan kurang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran yang berlangsung. Apabila guru monoton dalam menggunakan 

metode, maka akan menimbulkan rasa bosan bagi siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

mencoba menawarkan salah satu teori pembelajaran yang digunakan untuk 
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mengurangi atau mengatasi permasalahan yang ada, yaitu menggunakan Teori 

Pemrosesan Informasi. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi 

antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal 

yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar 

dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal 

adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses 

pembelajaran. 

Teori Pemrosesan Informasi menjelaskan tentang pemrosesan, 

penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Kita pahami 

bahwa anak-anak mempunyai kemampuan yang lebih terbatas dan berbeda 

dengan orang dewasa. Anak-anak tidak dapat menyerap banyak informasi, kurang 

sistematis dalam hal informasi apa yang diserap, tidak banyak mempunyai strategi 

untuk mengatasi masalah, tidak mempunyai banyak pengetahuan mengenai dunia 

yang diperlukan untuk memahami masalah, dan kurang mampu memonitor kerja 

proses kognitifnya. 

Adapun alasan mengapa memilih menerapkan Teori Pemrosesan Informasi 

dengan Setting model pembelajaran Kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT) karena dengan manggunakan teori pemprosesan informasi akan membantu 

meningkatkan keaktifan siswa untuk berfikir dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

akan berusaha mengaitkan suatu kejadian atau proses pembelajaran yang menarik 

dengan materi yang disampaikan, karena dalam teori pemrosesan informasi guru 

atau pendidik dituntut untuk kreatif dalam memberikan pengajaran terhadap 

peserta didik. Guru kreatif yang dimaksud adalah guru mampu menyajikan materi 
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pembelajaran dengan menggunakan model atau metode penyampaian yang 

menarik sehingga siswa akan mudah mengingat dan memahami materi yang 

disampaikan.  

Salah satu model pembelajaran yang menarik dan dapat membantu siswa 

dalam pemrosesan informasi yang disampaikan oleh guru adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT).  

Perspektif motivasi pada pembelajaran Kooperatif terutama memfokuskan 

pada penghargaan atau tujuan di mana para siswa bekerja sama dalam suatu 

kelompok. Dalam pembelajaran Kooperatif, pembelajaran bisa membuat para 

siswa lebih unggul di antara teman-temannya. Siswa dalam kelompok Kooperatif 

yang berhasil meraih prestasi membuktikan status sosial mereka di dalam kelas, 

perubahan ini akan sangat penting artinya dalam kesuksesan akademis. 

Metode Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu metode 

pembelajaran Kooperatif. Metode ini menuntut semua siswa untuk aktif dan 

antusias karena semua siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (Teams) dan di 

dalamnya terdapat permainan (Games) dan Kompetisi (Turnamen). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada Siswa Kelas IX SMP PGRI Sungguminasa 

Kabupaten Gowa”. 
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B. Rumusan Masalah 

Hasil belajar matematika yang diperoleh siswa kelas IX SMP PGRI 

Sungguminasa Kabupaten Gowa masih dalam kategori rendah. Sementara dalam 

proses pembelajaran beberapa siswa kurang serius serta malas dalam mengerjakan 

tugas, bahkan sangat jarang  siswa mengajukan pertanyaan jika mengalami 

kesulitan. Selain itu, siswa masih menganggap matematika adalah pelajaran yang 

sulit dan tidak mengasyikkan serta membosankan sehingga siswa kurang tertarik 

untuk belajar matematika. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan dalam 

penelitian ini yaitu: Apakah pembelajaran matematika dengan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) efektif 

digunakan pada siswa kelas IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa? 

Ditinjau dari 3 aspek: 

1. Hasil belajar matematika siswa. 

2. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Respons siswa dalam pembelajaran. 

Secara operasional untuk mengetahui keefektifan tersebut, terlebih dahulu 

harus diketahui: Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran matematika siswa kelas 

IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran matematika siswa kelas IX 

SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

2. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika dengan penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IX SMP PGRI Sungguminasa 

Kabupaten Gowa. Ditinjau dari 3 aspek: 

a. Hasil belajar matematika siswa. 

b. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Respons siswa dalam pembelajaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa: Memotivasi siswa dalam belajar dan memahami matematika serta 

meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa sehingga kualitas pembelajaran 

meningkat. 

2. Bagi guru: Dapat mengembangkan profesionalnya dalam meningkatkan 

pembelajaran di kelas dengan mengoptimalkan proses belajar mengajar 

dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi dengan Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT) yang membangkitkan minat dan 

semangat belajar siswa. 
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3. Bagi sekolah: Memberikan sumbangan yang sangat berharga yaitu berupa 

informasi untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan agar Teori Pemrosesan 

Informasi dengan Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

ini dapat diterapkan pada mata pelajaran yang sesuai. 

4. Bagi peneliti: Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan Teori 

Pemrosesan Informasi dengan Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran matematika dan memberi dorongan 

kepada peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian sejenis.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas berasal dari kata “efektif”. Menurut  Sadiman (Trianto, 2014: 

21) “Keefektifan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah 

pelaksanaan proses belajar mengajar”. Efesiensi dan keefektifan mengajar dalam 

proses interaksi belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu 

para siswa agar bisa belajar dengan baik (Trianto, 2014: 22). 

Menurut Sumarina (2013: 199) pengertian efektivitas secara umum 

menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 

ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat 

yang menjelaskan bahwa : Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada umumnya 

menyangkut satu atau letak harapan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan 

sedangkan efektivitas suatu kegiatan tergantung terlaksana atau tidak perencanaan 

atau sasaran yang telah ditargetkan secara khusus dalam konteks pengajaran di 

sekolah lanjutan. Sasaran yang dimaksud dapat ditunjukkan melalui sejumlah 

indikator. Misalnya penguasaan siswa serta hasil akademik lainnya setelah proses 

pelajaran selesai. 
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Untuk mengetahui keefektifan suatu pembelajaran, ada beberapa aspek 

yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Hasil Belajar 

Hal pokok yang mendasari sukses pelaksanaan pendidikan adalah merubah 

pandangan atau persepsi setiap individu yang terlibat langsung dalam pendidikan. 

Dari berbagai definisi belajar maka perubahan tingkah laku itu bisa saja dari tidak 

tahu menjadi tahu, perubahan dalam sikap dan kebiasaan, perubahan pandangan, 

kegemaran dan lain-lain. Kegiatan dan usaha untuk mencapai tingkah laku 

merupakan proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri 

merupakan hasil belajar.  

Dalam pengertian sehari-hari hasil belajar atau prestasi belajar 

disinonimkan dengan pengertian belajar. Dengan mengukur prestasi belajar maka 

seseorang akan dapat diketahui tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Prestasi 

belajar mempunyai peranan penting dalam pendidikan, hal ini dapat dicerminkan 

oleh prestasi belajar yang dicapai dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Bloom (Suprijono, 2015: 6) menyatakan: 

Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menulai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respon), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. 
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Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai akhir 

yang diperoleh setelah melakukan tes hasil belajar yang diberikan setelah 

mendapatkan pengajaran materi dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT). Hasil belajar siswa 

diarahkan pada pencapaian hasil belajar secara individual dan klasikal. Ketuntasan 

belajar dapat dicapai jika nilai yang diperoleh siswa minimal sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah yang 

bersangkutan, sedangkan ketuntasan klasikal tercapai minimal 85% siswa 

mencapai skor minimal 70. Selanjutnya untuk mengetahui selisih antara nilai 

posttest dan pretest digunakan skor gain ternormalisasi. Hasil belajar siswa 

dikatakan efektif jika rata-rata gain ternormalisasi siswa minimal berada dalam 

kategori sedang atau lebih dari 0,29. 

b. Aktivitas Siswa 

Menurut Anton M. Mulyono (Damanic, 2013) aktivitas artinya “kegiatan 

atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang 

terjadi baik fisik maupun non-fisik merupakan suatu aktivitas.  

Sriyono (Zuhair, 2014: 10) mengemukakan: 

 

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-

kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

pembelajaran seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan 

tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta bertanggungjawab terhadap 

tugas yang diberikan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) 
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dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dimaksudkan disini 

penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran akan berdampak terciptanya situasi belajar aktif.  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran bisa positif maupun negatif. Aktivitas 

siswa yang positif misalnya; mengajukan pendapat atau gagasan, mengerjakan 

tugas atau soal, komunikasi dengan guru secara aktif dalam pembelajaran dan 

komunikasi dengan sesama siswa sehingga dapat memecahkan suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan aktivitas siswa yang negatif, 

misalnya menganggu sesama siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas, 

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang 

diajarkan oleh guru. 

Kriteria keberhasilan aktivitas siswa  dalam penelitian ini ditunjukkan 

dengan sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

baik aktivitas yang bersifat fisik ataupun mental. 

c. Respons siswa terhadap proses pembelajaran  

Respons berasal dari kata response yang berarti balasan atau tanggapan. 

Menurut Susanto (Damanic, 2015) bahwa respons merupakan reaksi, artinya 

penerimaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang 

disampaikan oleh komunikator dalam pesannya. Sedangkan, menurut Abidin 

(Damanic, 2015) respons adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap 

rangsangan, atau perilaku yang dihadirkan rangsangan. 

Dari uraian di atas, maka disimpulkan respons siswa adalah tanggapan 

siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran menyangkut suasana kelas, minat 
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mengikuti pembelajaran berikutnya, cara-cara guru mengajar dan saran-saran 

yang membangun. Respons siswa digunakan untuk menjawab pertanyaan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan angket respons siswa.  

Pada penelitian ini, angket respons siswa digunakan untuk menjawab 

pertanyaan mengenai pembelajaran yang digunakan. Respons siswa adalah 

tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika melalui 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT). Model pembelajaran yang baik dapat memberi respons yang 

positif bagi siswa setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Kriteria yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah minimal 75% siswa yang memberi respon 

positif terhadap jumlah aspek yang ditanyakan. 

2. Pembelajaran Matematika 

Trianto (2014: 19) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi 

dua arah dari seorang guru dan siswa, dimana antara keduanya terjadi komunikasi 

(transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Rusman (2013: 1) pembelajaran merupakan suatu sistem, 

yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 

lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 

Kosasih dan Dede Sumarna (Zuhair, 2014: 14) mengartikan pembelajaran 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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Pola pembelajaran matematika saat ini masih bersifat transmisif, pengajar 

mentransfer  dan mengajarkan konsep-konsep secara langsung pada peserta didik. 

Dalam pandangan ini, siswa secara pasif “menyerap” struktur matematika yang 

diberikan guru atau yang terdapat dalam buku pelajaran. Pembelajaran hanya 

sekedar penyampaian fakta, konsep, prinsip dan keterampilan kepada siswa 

(Clements & Battista). Senada dengan itu Soedjadi menyatakan bahwa dalam 

kurikulum matematika sekolah di Indonesia dan dalam pengajarannya selama ini 

terpatri kebiasaan dengan urutan sajian pembelajaran sebagai berikut: (1) 

diajarkan teori/teorema/definisi, (2) diberikan contoh-contoh dan (3) diberikan 

latihan soal-soal (Midempelan, 2010). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik dan sumber belajar guna 

membangun konsep-konsep/prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya 

sendiri sehingga dari proses belajar tersebut dapat diperoleh ilmu pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan. 

3. Teori Pemrosesan Informasi 

Menurut Ibrahim (2015: 11) Informasi adalah pengetahuan yang didapat 

dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi. Dalam beberapa hal pengetahuan 

tentang situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, 

pengumpulan intelijen dan didapatkan dari berita, juga disebut informasi. 

Informasi yang berupa koleksi data dan fakta dinamakan informasi statistik. 

Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses atau 
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ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai 

pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, dan instruksi. 

Yudhawati & Haryanto, D. (2011: 45) menyatakan: 

 

Teori pemrosesan informasi ini didasari oleh asumsi bahwa 

pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam 

perkembangan. Perkembangan merupakan hasil komulatif dari 

pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses informasi, untuk 

diolah sehingga menghasilkan bentuk hasil belajar. Dalam 

pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-

kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal 

yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai 

hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. 

Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan 

yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Menurut 

Gagne tahapan proses pembelajaran meliputi delapan fase:1) 

Motivasi, 2) Pemahaman, 3) Pemerolehan, 4) Penyimpanan, 5) 

Ingatan kembali, 6) Generalisasi, 7) Perlakuan, 8) Umpan Teori 

Pemrosesan Informasi. 

 

Teori Pemrosesan Informasi menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan 

pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Peristiwa-peristiwa mental diuraikan 

sebagai transformasi-transformasi informasi dari input (stimulus) ke output 

(respon). Dahar (Trianto, 2014: 33). 

a. Pentingnya Pengetahuan Awal 

Seorang pelajar sering mengalami kesulitan dalam memahami suatu 

pengetahuan tertentu, yang salah satu penyebabnya karena pengetahuan baru yang 

diterima tidak terjadi hubungan dengan pengetahuan sebelumnya, atau mungkin 

pengetahuan sebelumnya belum dimiliki. Dalam hal ini maka pengetahuan awal 

menjadi syarat utama dan menjadi sangat penting bagi pelajar untuk dimilikinya 

(Trianto, 2014: 33). 
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Menurut Nur (Trianto, 2014: 34) bahwa “Pengetahuan awal (prior 

knowledge) adalah sekumpulan pengetahuan dan pengalaman individu yang 

diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka, dan apa yang ia bawa kepada suatu 

pengalaman belajar baru”. 

b. Register Pengindraan 

Register pengindraan menerima sejumlah besar informasi dari indra 

(penglihatan, pendengaran, peraba, pembau, dan pengecap).  Informasi pada 

register pengindraan disimpan dalam waktu yang sangat singkat (tidak lebih dari 

dua detik). Bila tidak terjadi proses terhadap informasi yang disimpan dalam 

register pengindraan itu, maka dengan cepat informasi itu akan hilang.  

Keberadaan register pengindraan mempunyai dua implikasi yang penting 

dalam pendidikan. Pertama, orang harus menaruh perhatian pada suatu informasi 

bila informasi itu harus diingat. Kedua, seseorang membutuhkan waktu untuk 

membawa semua informasi yang dilihat dalam waktu singkat masuk ke dalam 

kesadaran. 

c. Memori Jangka Pendek 

Sistem penyimpanan memori jangka pendek, dalam jumlah yang terbatas 

dan dalam waktu yang terbatas (beberapa detik). 

Proses mempertahankan suatu butir informasi dalam memori jangka 

pendek dengan cara mengulang-ulang, menghafal (rehearshal). Menghafal sangat 

penting dalam belajar, karena semakin lama butir tinggal di dalam memori jangka 

pendek, semakin besar kesempatan butir itu akan di transfer  ke memori jangka 

panjang. 
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d. Memori Jangka Panjang 

Menurut Arends (Trianto, 2014: 35) memori jangka panjang adalah tempat 

di mana pengetahuan disimpan secara permanen untuk dipanggil lagi kemudian, 

apabila ingin digunakan. Memori ini mempunyai kapasitas yang sangat besar 

untuk menyimpan sejumlah informasi. Memori jangka panjang merupakan bagian 

dari sistem memori di otak, sebagai tempat menyimpan informasi untuk periode 

waktu yang panjang. 

Tulving seperti yang di kutip oleh Trianto (2014: 36), membagi memori 

jangka panjang menjadi tiga bagian, yaitu : 

1) Memori Episodik 

Memori yang menyimpan gambaran atau banyangan mental yang dilihat 

atau didengar dari pengalaman-pengalaman pribadi. Informasi disimpan dalam 

bentuk gambaran atau bayangan yang diorganisasikan berdasarkan waktu 

peristiwa itu terjadi. Memori episodik sering sulit untuk dipanggil kembali, karena 

sebagian besar episode dalam kehidupan sering berulang-ulang. 

2) Memori semantik 

Memori yang mempunyai fakta-fakta dan pengetahuan umum atau 

generalisasi informasi yang diketahui yaitu konsep, prinsip, atau aturan dan 

bagaimana menggunakannya, serta keterampilan memecahkan masalah. 

3) Memori Prosedural 

Kemampuan untuk mengingat bagaimana melakukan sesuatu, khususnya 

tugas-tugas fisik. Memori ini disimpan dalam sederetan pasangan stimulus-
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respons yang kompleks. Memori jangka panjang ini dapat diperkuat dengan 

beberapa cara : 

a) Tingkat Pemrosesan 

Semakin menarik perhatian secara detail suatu stimulus, maka semakin 

banyak pemrosesan mental yang harus dilakukan terhadap stimulus sehingga 

semakin banyak mengingat stimulus itu. 

b) Kode ganda 

Informasi yang disajikan baik secara visual maupun verbal diingat lebih 

baik daripada informasi yang hanya disajikan dengan salah satu cara. 

c) Pemrosesan transfer-cocok 

Memori lebih kuat dan bertahan lebih lama jika kondisi kerjanya serupa 

dengan kondisi saat informasi itu dipelajari. Kekuatan dan keawetan memori tidak 

hanya tergantung  pada kedalaman pemrosesan, tetapi juga kesamaan antara 

kondisi materi itu dipelajari dan kondisi-kondisi materi itu diperlukan. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Isjoni (2014: 15) mengemukakan: 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling 

membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. 

Slavin mengemukakan “In cooperative learning methods, students 

work Tournament in four member teams to master material initially 

presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran 

dimana dalam sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

 

Pada hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja kelompok. 

Walaupun sebenarnya tidak semua belajar kelompok dikatakan cooperative 
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learning, seperti dijelaskan Abdulhak (Rusman, 2013: 203) bahwa “pembelajaran 

cooperative dilaksanakan melalui sharing proses antara peserta belajar, sehingga 

dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar itu sendiri”. 

Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu 

interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan guru. Terdapat enam langkah utama atau tahapan di 

dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah 

itu ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1   Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajarantersebut 

dan memotivasi siswa belajar. 

Fase-2 

Menyajikan Informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mengerjakan tugas mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencapai cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 

dan kelompok. 

Sumber: Ibrahim, dkk. (Trianto, 2014: 117) 
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5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), 

atau Pertandingan Permainan Tim dikembangkan secara asli oleh David De Vries 

dan Keath Edward. Pada model ini siswa memainkan permainan dengan anggota-

anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka 

(Trianto, 2014: 131). 

Menurut Slavin (Rusman, 2013: 225) ada lima komponen utama dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) yaitu: 

a. Penyajian Kelas (Class Pressentation) 

Penyajian kelas dalam pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) tidak berbeda dengan pengajaran biasa atau pengajaran 

klasikal oleh guru, hanya pengajaran lebih difokuskan pada materi yang 

sedang dibahas saja. 

b. Kelompok (Teams) 

Kelompok disusun dengan beranggotakan 4-5 orang yang mewakili 

percampuran dari berbagai keragaman dalam kelas seperti kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. 

c. Permainan (Games) 

Pertanyaan dalam games disusun dan dirancang dari materi yang relevan 

dengan materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang 

diperoleh mewakili masing-masing kelompok. Sebagian besar pertanyaan 

pada kuis adalah bentuk sederhana. Setiap siswa mengambil sebuah kartu 

yang diberi nomor pada kartu tersebut. 
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d. Kompetisi (Tournament) 

Turnamen adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan. Biasanya  

dilaksanakan pada akhir minggu atau akhir unit pokok bahasan.  

e. Pengakuan Kelompok (Teams Recognition) 

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa hadiah 

atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar 

sehingga mencapai kriteria yang telah disepakati bersama. 

Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah 

menghitung rerata skor kelompok. Untuk menghitung rerata skor kelompok 

dilakukan dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-

masing anggota kelompok dibagi dengan banyaknya anggota kelompok. 

Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata poin yang diperoleh oleh 

kelompok tersebut.  

 

6. Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Teori Pemrosesan Informasi dengan Setting model pembelajaran 

Kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) akan membantu meningkatkan 

keaktifan siswa untuk berfikir dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan berusaha 

mengaitkan suatu kejadian atau proses pembelajaran yang menarik dengan materi 

yang disampaikan, karena dalam teori pemprosesan informasi guru atau pendidik 

dituntut untuk kreatif dalam memberikan pengajaran terhadap peserta didik. Guru 

kreatif yang dimaksud adalah guru mampu menyajikan materi pembelajaran 
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dengan menggunakan model atau metode penyampaian yang menarik sehingga 

siswa akan mudah mengingat dan memahami materi yang disampaikan. 

Langkah-langkah penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) yang lebih jelas dapat 

diperhatikan Tabel (Lampiran A). 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN 

1. Bangun-bangun yang Sebangun 

a. Syarat Dua Bangun Datar Sebangun 

Bagaimana dua bangun datar dikatakan sebangun? 

Apakah segiempat ABCD dan segiempat EFGH di bawah ini sebangun? 

 

 

    Gambar 2.1 

Sudut-sudut yang bersesuaian dari ABCD dan EFGH sama besar yaitu: 

                         

Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama yaitu: 
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Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama dan sisi-sisi yang seletak 

sebanding, maka segiempat ABCD sebangun dengan segiempat EFGH atau 

ditulis ABCD   EFGH. 

Sekarang menurut kamu, apakah syarat dari dua bangun datar yang 

sebangun? Apakah sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar dan sisi-

sisi yang bersesuaian sebanding? 

 

 

b. Menghitung Panjang Salah Satu Sisi yang Belum Diketahui dari Dua Bangun 

yang Sebangun 

Segibanyak ABCDE sebangun dengan segibanyak RSTUV dengan panjang 

sisi seperti gambar 2.2 berikut. 

 

 

Gambar 2.2 

a. Hitunglah faktor skala dari segibanyak ABCDE terhadap segibanyak 

RSTUV 

b. Hitunglah nilai dari x dan y. 
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Jawab: 

Untuk memecahkan masalah ingatlah langkahnya, yaitu memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. 

Memahami Masalah 

Diketahui:  Segibanyak ABCDE sebangun dengan segibanyak RSTUV. 

Panjang sisi-sisi kedua bangun itu seperti pada gambar di atas. 

Ditanya :    a. Faktor skala 

b. Nilai x dan y 

Merencanakan penyelesaian 

Sudahkah kalian pahami arti faktor skala? 

Faktor skala adalah perbandingan panjang dua sisi yang bersesuaian. Jadi bisa 

diketahui dari perbandingan AE:RV atau AB:RS atau ED:VU atau DC : UT 

atau CB : TS. 

Perbandingan mana yang dipilih? Strateginya adalah pilih panjang kedua sisi 

yang diketahui panjang, yaitu AE dan RV. 

Nilai x dan y akan diketahui, jika faktor skala sudah didapat. Untuk mencari x 

dapat membandingkan AB dan RS. Untuk mencari y dapat membandingkan 

DC dan UT. 

Melaksanakan Penyelesaian 

a. Faktor skala adalah perbandingan panjang dua sisi yang bersesuaian yaitu : 
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b. Gunakan perbandingan sisi berikut. 

  

  
 

  

  
  

 

 
 

 

 
             

  

  
 

  

  
  

 

 
 

 

 
               

Memeriksa Kembali 

Periksa kembali hasil yang sudah diperoleh. Misalkan karena x = 6, maka 

faktor skala  
  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
. Jadi sama dengan jawaban a. 

Buatlah simpulan dengan mengembalikan pada pertanyaan yang dicari. 

a. Faktor skala dari segibanyak ABCDE terhadap segibanyak RSTUV 

adalah 
 

 
. 

b. Nilai x = 6 dan nilai y = 7,5. 

Langkah menyelesaikan masalah itu harus kalian ingat dan perhatikan. Kalian 

tidak harus menuliskan langkah seperti memahami masalah, merencanakan, 

melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali. 

2. Segitiga-segitiga yang Sebangun 

Pemodelan Matematika 

Dengan bantuan penggaris dan busur derajat: 

1) Gambarlah      dengan besar    35 , besar   =80 , dan      cm. 

2) Gambarlah      dengan besar    35 , besar    80 , dan      cm. 

3) Ukurlah panjang       ,       ,       , dan        . 

4) Hitunglah perbandingan 
  

  
 
  

  
     

  

  
. 



25 
 

Apakah      dan      sebangun? 

Apakah hasil yang kamu peroleh menunjukkan bahwa jika pada dua segitiga, 

sudut-sudut yang bersesuaian sama besar maka sisi-sisi yang bersesuaian 

sebanding? Jika kamu setuju berarti bahwa : 

 

 

Gunakanlah penggaris dan busur derajat. 

1) Gambarlah      dengan       cm,      cm, dan      cm. 

2) Gambarlah      dengan       cm,      cm, dan        cm. 

3) Ukurlah besar   ,   ,   ,   ,   ,     

4) Apakah besar                      

Apakah      dan      sebangun? 

Apakah hasil yang kamu peroleh menunjukkan bahwa jika pada dua segitiga 

sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka sudut-sudut yang bersesuaian 

sama besar? 

Karena pada dua segitiga, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 

mengakibatkan dua segitiga itu sebangun, maka berarti bahwa: 
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3. Segitiga-segitiga yang Kongruen 

a. Syarat Dua Bangun Datar Kongruen 

Amati permukaan dua lembar uang seribu rupiah bergambar Kapitan Patimura 

maka akan tampak permukaan kedua uang itu sama bentuk maupun 

ukurannya. Kedua permukaan uang itu dikatakan sama dan sebangun atau 

sering disebut kongruen. Sekarang perhatikan bangun segiempat di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 2.3 

a. Bagaimana ukuran sisi-sisi segiempat ABCD dan segiempat PQRS? 

Periksalah dengan cara mengukur sisi-sisi yang bersesuaian dengan 

menggunakan penggaris. 

b.  Bagaimana ukuran sudut-sudut segiempat ABCD dan segiempat PQRS? 

Periksalah dengan cara mengukur sudutsudut yang bersesuaian dengan 

menggunakan busur derajat. 

c. Apakah kedua bangun itu kongruen? Jelaskan! 

d. Menurut kamu, apakah syarat dua poligon (segibanyak) kongruen? 

Jelaskan. 

e. Carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya menurutmu 

kongruen. Apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun 

kongruen terpenuhi? 
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Dengan menggunakan syarat dua bangun kongruen yang telah kamu tetapkan, 

carilah pasangan-pasangan bangun berikut yang kongruen. 

 

 

  

Gambar 2.4 

Perhatikan Gambar 2.5. 

 

 

1) Salinlah persegipanjang pada Gambar 2.5 di atas. 

2) Jika persegipanjang ABCD digeser ke kanan sepanjang AK , sedemikian 

hingga titik A berimpit dengan K, maka apa yang terjadi dengan titik-titik 

lain? 

3) Apakah persegipanjang ABCD tepat menempati (menutupi) 

persegipanjang KLMN? 

Jika benar setiap titik tepat menempati titik-titik persegipanjang lain, maka 

dikatakan bahwa persegipanjang ABCD kongruen dengan persegipanjang 

KLMN dan disimbolkan dengan ABCD   KLMN. Perhatikan gambar 2.6: 

 

 

Gambar 2.6 
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4) Jiplaklah bangun PQRS pada kertasmu dan gunting. Jika model trapesium 

yang kamu buat dan kamu balik kemudian digeser, maka apakah akan 

menempati EFGH? 

Jika benar, maka PQRS   EFGH. 

 

 

Gambar 2.7 

5) Jiplaklah  ABC pada kertasmu dan gunting. Jika model segitiga yang 

kamu buat dan dibalikkan, kemudian digeser, maka apakah akan 

menempati  PQR? 

Jika benar, maka  ABC kongruen dengan  PQR ditulis  ABC    PQR. 

Berikut ini adalah beberapa contoh segitiga-segitiga yang kongruen. 
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Apakah  ACP    AMP? (Jelaskan) 

Jawab: 

 ACP    AMP, karena  ACP dapat tepat menempati 

 AMP dengan cara mencerminkan  ACP terhadap       . 

 

b. Sifat Dua Segitiga yang Kongruen 

Perhatikan gambar jembatan (Gambar 2.8) di 

samping. 

Supaya kuat, jembatan itu diberi besi yang bagian-

bagiannya membentuk segitiga. Perhatikan      

dan     . Jika digambar kembali dan diperbesar, 

akan tampak seperti gambar berikut ini. 

Jika  MPO digeser sepanjang dan searah dengan 

       , maka  MPO tepat menempati  NQK. Oleh 

karena itu, dua segitiga pada adalah kongruen. Jika 

 MPO digeser sepanjang dan searah        , maka 

       berimpit dengan sisi        , sisi         berimpit 

dengan sisi        dan sisi         berimpit dengan sisi 

        .  

Sisi-sisi yang berimpit itu disebut sisi yang bersesuaian (seletak). Jadi, sisi 

       bersesuaian (seletak) dengan sisi        ,         bersesuaian (seletak) dengan 

       dan         bersesuaian (seletak) dengan         . 

Hal itu menunjukkan bahwa : 

Gambar 2.8 

Gambar 2.9 
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Karena titik P berimpit dengan Q, titik O berimpit dengan K dan titik M 

berimpit dengan N, maka besar  MPO = besar  NQK, besar  POM = besar 

 QKN dan besar  PMO = besar  QNK. Sehingga  MPO bersesuaian 

(seletak) dengan  NQK,  POM bersesuaian (seletak) dengan  QKN dan 

 PMO bersesuaian (seletak) dengan  QNK. 

Hal itu menunjukkan bahwa: 

 

 

 

c. Syarat Dua Segitiga yang Kongruen dan Akibatnya 

Perhatikan gambar 2.10 berikut. 

            dan      . Jika 

     digeser sepanjang dan searah       , 

maka: titik A berimpit dengan P, titik B 

berimpit dengan Q, titik C berimpit dengan 

R, sehingga      tepat menutup     . 

Dengan demikian          . 

Kesimpulannya adalah: 

 

 

Untuk mempermudah mengingatnya, maka syarat itu hanya ditulis (s, s, s) 

yang artinya bahwa dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang 

bersesuaian sama panjang. 

Gambar 2.10 
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Selanjutnya perhatikan gambar 2.11 di bawah. 

 

 

 

 

    Gambar 2.11 

     dan      mempunyai dua sisi yang sama panjang dan sudut yang 

diapitnya adalah sama besar, yaitu:            , dan      . 

Jika  ABC digeser sepanjang dan searah        , maka titik A akan berimpit 

dengan P. Karena besar  A = besar  P, maka  A berimpit dengan  P. 

Karena AC = PR, maka titik C berimpit dengan R dan karena AB = PQ, maka 

titik B berimpit dengan Q. Sehingga  ABC tepat menempati (berimpit) 

dengan  PQR. Oleh karena itu,  ABC kongruen dengan  PQR. 

Kesimpulannya adalah: 

 

 

Untuk mempermudah mengingatnya, maka syarat itu hanya ditulis (s, sd, s) 

yang artinya bahwa dua segitiga akan kongruen jika panjang dua sisi dan 

sudut yang diapitnya sama besar. Apakah akibatnya jika kedua segitiga itu 

kongruen menurut (s, sd, s)? 

Kita sudah mendapatkan dua syarat dari dua segitiga yang kongruen. 

Berikutnya, kita akan mengamati dua segitiga yang mempunyai satu sisi yang 

bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian yang terletak 



32 
 

pada sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Untuk jelasnya, perhatikan 

gambar 2.12 di bawah. 

 

 

 

               Gambar 2.12 

Besar  A = besar  P, AB = PQ dan besar  B= besar  Q.  

       adalah sisi pada  A dan  B.         adalah sisi pada  P dan  Q. 

Karena jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180°, maka: 

Besar  A + besar  B + besar  C = 180° dan 

Besar  P + besar  Q + besar  R = 180°. 

Sehingga diperoleh : 

Besar  C = 180° - besar  A – besar  B dan besar  R = 180° - besar  P – 

besar  Q. 

Karena besar  A =besar  P dan besar  B= besar  Q,  

maka besar  R = 180° - besar  A - besar  B. 

Akibatnya besar  C = besar  R, sehingga diperoleh hubungan: 

Besar  A = besar  P, besar  B = besar  Q, dan besar  C = besar  R. 

Dengan demikian ketiga sudut dua segitiga itu sama besar. Karena itu, dua 

segitiga itu sebangun. Karena dua segitiga itu sebangun, maka akibatnya 

perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama, yaitu: 
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Diketahui bahwa AB = PQ, maka akibatnya adalah: 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

Dengan demikian diperoleh hubungan AB = PQ, BC = QR dan AC = PR. Hal 

itu berarti ketiga sisi pada kedua segitiga tersebut adalah sama panjang. 

Berdasarkan syarat (s,s,s) seperti yang telah kita bahas, maka      

    . Apakah akibatnya? 

Kesimpulannya adalah: 

 

 

 

4. Perbandingan Sisi-sisi Dua Segitiga yang Sebangun 

Perhatikan gambar 2.13 di samping. 

                 

Kamu sudah dapat membuktikan bahwa      

sebangun dengan     . 

Misal panjang AD = p dan DE = q. Karena      sebangun dengan      

maka: 

 
  

  
 

  

  
  

 

   
 

 

   
  

               

Gambar 2.13 
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Jadi, perbandingan ruas garis pada kedua kaki      adalah: 

 
 

 
 

 

 
  

Ini menunjukkan bahwa: 

 

 

Sumber: Sulaiman, dkk. (2008: 2-27) 

C. PENELITIAN RELEVAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim tahun 2015 dengan 

judul penelitian “Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Pada Siswa Kelas VIII MTs Guppi Samata” diperoleh hasil bahwa pembelajaran 

matematika efektif melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dilihat dari ketuntasan belajar 

secara klasikal mencapai 80% (KKM Klasikal  75%), persentase rata-rata 

aktivitas positif siswa yaitu 82,03%, respon positif siswa terhadap pembelajaran 

86,5%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika efektif 

melalui Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 
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D. KERANGKA PIKIR 

Secara umum hasil belajar matematika dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika masih sangat rendah.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas 

belum berlangsung secara efektif. Hal ini nampak pada hasil belajar matematika 

siswa yang masih dalam kategori rendah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang selama ini dilaksanakan belum mampu untuk memaksimalkan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan indikator 

pencapaian kompetensi pada setiap materi pelajaran. 

Salah satu langkah  yang bisa ditempuh guna mengatasi permasalahan 

ketidakefektifan pembelajaran matematika adalah dengan menerapkan Teori 

Pemrosesan Informasi setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Dengan penerapan teori pemrosesan informasi maka daya ingat siswa terhadap 

materi pelajaran lebih meningkat sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tulving 

(Trianto, 2014: 36) bahwa semakin menarik perhatian secara detail suatu stimulus, 

maka semakin banyak pemrosesan mental yang harus dilakukan terhadap stimulus 

sehingga semakin banyak mengingat stimulus itu, dan apabila dipadukan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 

membuat siswa mudah mengingat dan memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan teori pendukung dan penelitian terdahulu yang relevan 

sebagaimana telah diuraikan, bahwa dengan menerapkan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT), hasil belajar 
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matematika siswa tercapai (tuntas secara klasikal dan terjadi peningkatan), 

aktivitas siswa sesuai yang dikehendaki (aktif), dan respon siswa terhadap 

pembelajaran positif. Memperhatikan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT), pembelajaran matematika akan efektif. 

Skema Kerangka Pikir dapat dilihat dalam Gambar 2.14 berikut: 

Gambar 2.14. Skema Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran Matematika 

Teori Pemrosesan Informasi Kooperatif tipe TGT 

 

Tuntas dan 

Terjadi 

Peningkatan 

Pembelajaran Matematika Efektif 

Indikator Keefektifan 

Hasil 

Belajar 

Aktivitas 

Siswa 

Analisis 

Respon 

Siswa 

Analisis 

Aktif Positif 

Keterlaksanaan Pembelajaran 

Aktivitas 

Guru 

Analisis 

Terlaksana 

Analisis 
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E. HIPOTESIS PENELITAN 

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri atas hipotesis mayor dan hipotesis 

minor sebagai berikut: 

Hipotesis Mayor  

“Teori Pemrosesan Informasi setting Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IX 

SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa”. 

Hipotesis Minor  

a. Hasil Belajar Matematika 

1. Rata-rata skor hasil belajar matematika siswa kelas IX SMP PGRI 

Sungguminasa setelah diterapkan Teori Pemrosesan Informasi setting 

Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) > 69,9 (KKM 70). 

Untuk keperluan pengujian secara statistik, maka dirumuskan hipotesis 

kerja sebagai berikut 

H0 : µ ≤ 69,9, melawan H1 : µ > 69,9 

  Keterangan : µ = rata-rata skor hasil belajar matematika siswa 

2. Ketuntasan belajar matematika siswa kelas IX SMP PGRI Sungguminasa 

setelah diterapkan Teori Pemrosesan Informasi setting Kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) secara klasikal lebih besar dari 84,9%. 

Untuk keperluan pengujian secara statistik, maka dirumuskan hipotesis 

kerja sebagai berikut 

H0 : π ≤ 84,9, melawan H1 : π > 84,9 

       Keterangan: π = parameter ketuntasan klasikal 
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3. Rata-rata gain (peningkatan) ternormalisasi matematika siswa kelas IX 

SMP PGRI Sungguminasa setelah diterapkan Teori Pemrosesan Informasi 

setting Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) lebih besar dari 

0,29. Untuk keperluan pengujian secara statistik, maka dirumuskan 

hipotesis kerja sebagai berikut: 

H0 : µg ≤ 0,29, melawan H1 : µg  > 0,29 

Keterangan: µg = parameter skor rata-rata gain ternormalisasi 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Aktivitas siswa kelas  IX SMP PGRI Sungguminasa dengan menerapkan 

Teori Pemrosesan Informasi setting Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) meningkat dengan ditunjukkan sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Respons siswa terhadap proses pembelajaran 

Persentase respons positif siswa setelah diterapkan Teori Pemrosesan 

Informasi setting Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) minimal 75%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pra eksperimen (pre-

experimental) dengan melibatkan satu kelompok atau satu kelas tanpa adanya 

kelompok pembanding. Dengan tujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas 

pembelajaran matematika melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IX SMP 

PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

 

B. Populasi dan Satuan Eksperimen 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP PGRI 

Sungguminasa yang terdiri dari lima kelas paralel. 

2. Satuan Eksperimen 

Menurut Sugiyono (Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, 2014: 66) “sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Cluster 

Random Sampling. Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan 

sampel berdasarkan kelompok. Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling 

unit, dimana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok (cluster). Tiap item 
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(individu) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Adapun 

langkah-langkah pengambilan sampel sebagai berikut: 

a. Dari lima kelas yang ada, diambil satu kelas secara acak untuk dijadikan 

sampel. Teknik ini digunakan karena di SMP PGRI Sungguminasa kelima 

kelasnya merupakan kelas pararel yang homogen, penempatan siswa yang 

menempati kelas IXA sampai IXE tidak diurut menurut rangking atau tidak 

ada diantaranya kelas unggulan.  

b. Setelah diambil satu kelas secara acak, terpilihlah kelas IXA sebagai kelas 

eksperimen yang diajar dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah “one group pretest-posttest design” Model 

desainnya adalah: 

Tabel 3.1 One Group Pretest-Posttest Design 

Pretest Perlakuan Postest 

O1 X O2 

    (Sumber: Sugiyono, 2015:111) 

Keterangan: X : Perlakuan yang diberikan kepada siswa dengan 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi setting 

koperatif tipe TGT 

 O1 :   Pretest pada kelompok eksperimen  

 O2 :   Posttest pada kelompok eksperimen  

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang dimaksud adalah nilai akhir yang diperoleh setelah 

melakukan tes hasil belajar yang diberikan setelah mendapatkan pengajaran 

materi dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT). 

2. Aktivitas siswa adalah perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran 

matematika dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi setting 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) yang akan diamati dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

3. Respons siswa adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

menyangkut suasana kelas, minat mengikuti pembelajaran berikutnya, cara-

cara guru mengajar dan saran-saran yang membangun tentang proses 

pembelajaran matematika dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi 

setting kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan 

menggunakan angket respon siswa.  

E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Konsultasi dengan dosen pembimbing, guru, dan kepala sekolah sebelum 

peneliti melakukan penelitian di sekolah 
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b. Menyusun dan menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran matematika melalui penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

c. Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Memberikan pretest dalam bentuk essai untuk mengetahui pengetahuan 

awal siswa dikelas secara keseluruhan diawal pembelajaran (pertemuan 

pertama). 

b. Memberikan perlakuan yaitu menerapkan Teori Pemrosesan Informasi 

setting kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Melakukan observasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran disetiap 

pertemuan 

d. Melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran disetiap pertemuan 

e. Membagikan angket respons siswa setelah mengikuti pembelajaran yang 

berisi pertanyaan tentang proses pembelajaran matematika melalui 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) 



43 
 

f. Memberikan tes dalam bentuk essay untuk melakukan evaluasi (posttest) 

setelah penerapan Teori Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT). 

3. Tahap Akhir 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menganalisis data 

yang telah diperoleh yaitu data berupa hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

respons siswa. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tes Hasil Belajar 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan 

awal siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest) serta tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi setelah diberi perlakuan (posttest) dengan menerapkan Teori 

Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Bentuk tes yang digunakan adalah soal essay. 

2. Lembar Observasi  

a. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menenerapkan Teori Pemrosesan Informasi setting 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 
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b. Aktivitas Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran matematika berlangsung dengan menerapkan Teori 

Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 

3. Angket Respons Siswa 

Angket respons siswa digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

memperoleh data, yaitu sebagai berikut: 

1. Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan menggunakan tes hasil 

belajar. 

2. Data tentang keterlaksanaan pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan 

lembar observasi. 

3. Data tentang aktivitas siswa selama penelitian berlangsung diambil dengan 

menggunakan lembar observasi. 

4. Data tentang respons siswa diambil dari angket. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif. 

Sugiyono (2015:207) menyatakan bahwa “statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. 

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui 

tabel, grafik, mean, median, modus, standar deviasi, dan perhitungan persentase.  

a. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Teknik analisis data terhadap keterlaksanaan model pembelajaran 

digunakan analisis rata-rata. Artinya keterlaksanaan model pembelajaran dihitung 

dengan cara menjumlah nilai tiap aspek kemudian membaginya dengan banyak 

aspek yang dinilai. Adapun pengkategorian keterlaksanaan model pembelajaran 

digunakan kategori pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.2 Konversi Nilai Tingkat Keterlaksanaan Pembelajaran 

Interval Skor Kategori 

3,00 <    ≤ 4,00 Sangat Terlaksana 

2,00 <    ≤ 3,00 Terlaksana 

1,00 <    ≤ 2,00 Kurang Terlaksana 

   ≤ 1,00 Tidak Terlaksana 

Sumber: Khomriyah (Ibrahim, 2015: 35) 

Keterangan: 

  = rata-rata skor keterlaksanaan pembelajaran 
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Kriteria keterlakasaan pembelajaran dikatakan penerapannya baik apabila 

konversi nilai rata-rata setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat 

pada setiap pertemuan berada pada kategori terlaksana atau sangat terlaksana. 

b. Analisis Hasil Belajar Siswa 

Data yang dianalisis untuk mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa 

adalah data pretest dan posttest. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila 

telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah yaitu 

70. Sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal tercapai paling sedikit 85% 

siswa di kelas tersebut telah tuntas belajar. 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar 

matematika berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 

dinyatakan dalam tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.3  Kategorisasi Standar yang ditetapkan Departemen Pendidikan  

                  Nasional 

 

Nilai Kategori  Hasil Belajar 

     

      

      

      

       

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

      Sumber : Arafah (Ibrahim, 2015:35).  

Tabel 3.4 Kategorisasi Standar Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa  

                 Kelas IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

Skor Kategori Ketuntasan Belajar 

0  69 Tidak tuntas 

70 – 100 Tuntas 

(Sumber: Hasil Wawancara) 
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Disamping itu hasil belajar siswa juga diarahkan pada pencapaian hasil 

belajar secara individual dan klasikal. Ketuntasan belajar dapat dicapai jika nilai 

yang diperoleh siswa minimal sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, sedangkan ketuntasan klasikal 

tercapai minimal 75% siswa mencapai skor minimal 70. 

 

 

Selanjutnya untuk mengetahui selisih antara nilai posttest dan pretest 

digunakan skor gain ternormalisasi. Menurut Prichard (Ibrahim, 2015: 36) skor 

gain ternormalisasi yaitu perbandingan dari skor gain aktual dan skor gain 

maksimal. Skor gain aktual yaitu skor gain yang diperoleh siswa sedangkan skor 

gain maksimal yaitu skor gain tertinggi yang mungkin diperoleh siswa. Gain 

menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah 

pembelajaran dilakukan guru. Rumus indeks gain ternormalisasi menurut Meltzer 

(Ibrahim, 2015: 36) yaitu : 

 

Keterangan : 

<g> = skor gain ternomalisasi 

T1 = skor pretest 

T’1 = skor posttest 

Tmax= skor maksimum ideal 

 

Tabel 3.5 Klasifikasi Normalisasi Gain 

Koefisien Normalisasi Gain Klasifikasi 

g < 0,3 Rendah 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g ≥ 0,7 Tinggi 

     Sumber: Jusmawati (Ibrahim, 2015:37) 

Ketuntasan belajar klasikal = 
                            

            
       

 

<g> = 
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Hasil belajar siswa dikatakan efektif jika rata-rata gain ternormalisasi 

siswa minimal berada dalam kategori sedang atau lebih dari 0,29. 

c. Analisis Data Aktivitas Siswa 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dianalisis dengan menggunakan persentase. Persentase pengamatan 

aktivitas siswa yaitu: 

 

 

Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini dikatakan efektif 

apabila minimal 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

d. Analisis Data Respons Siswa      

Data tentang respons siswa yang diperoleh melalui angket dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. Persentase dari setiap 

respons siswa dihitung dengan rumus:  

  

Respons siswa dikatakan positif jika rata-rata jawaban siswa terhadap 

pernyataan aspek positif diperoleh persentase ≥ 75%. 

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Sugiyono (2015:209) menyatakan bahwa “Statistik Inferensial adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi”. Teknik ini dimaksudkan untuk pengujian hipotesis 
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penelitian. Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan uji Anderson Darly atau 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05, 

dengan syarat :  

JikaPvalue  = 0,05 maka distribusinya adalah normal.  

JikaPvalue  = 0,05 maka distribusinya adalah  tidak normal. 

b. Pengujian Hipotesis  

1. Pengujian hipotesis minor berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

menggunakan uji kesamaan rata-rata yaitu dengan menerapkan teknik uji-t 

satu sampel (One Sample t-test). 

One Sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan 

satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai 

tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. 

Pada uji hipotesis ini, diambil satu sampel yang kemudian dianalisis apakah 

ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut.  

Uji hipotesis dibuat dalam situasi ini, yaitu: 

  H0= µ ≤ 69,9 melawan H1= µ > 69,9 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 
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H0 ditolak jika P-Value < α dan H0 diterima jika P-Value ≤ α, dimana α = 5%. 

Jika P-Value < α berarti hasil belajar matematika siswa bisa mencapai KKM 

70. 

2. Pengujian Hipotesis Minor berdasarkan Ketuntasan Klasikal menggunakan 

uji proporsi. 

Pengujian hipotesis proporsi adalah pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah proporsi yang dihipotesiskan didukung informasi dari 

data sampel (apakah proporsi sampel berbeda dengan proporsi yang 

dihipotesiskan). Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan pengujian 

hipotesis satu populasi. 

Uji hipotesis dibuat dalam situasi ini, yaitu 

 H0 : π ≤ 84,9 melawan H1 : π > 84,9 

Dengan rumus (Tiro, 2008:263): 

 

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

H0 ditolak jika z > z(0,5-α) dan H0 diterima jika z ≤ z(0,5-α), dimana α = 5%. Jika 

z > z (0,5-α) berarti hasil belajar matematika siswa bisa mencapai 85%. 

3. Pengujian hipotesis berdasarkan Gain (peningkatan) menggunakan uji-t satu 

sampel (One Sample t-test). 

Pengujian Gain digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 

belajar matematika yang terjadi pada siswa kelas eksperimen, diperoleh 

dengan membandingkan skor rata-rata pretest dan posttest. 
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Uji hipotesis dibuat dalam situasi ini, yaitu: 

  H0: µg ≤ 0,29 melawan H1 : µg > 0,29 

Dengan rumus (Tiro, 2008:249):  

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

H0 ditolak jika thit > ttab dan H0 diterima jika thit ≤ ttab dimana α = 5%. Jika thit 

> ttab  berarti hasil belajar matematika siswa bisa mencapai 0,30. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis inferensial. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan 

karakteristik subjek penelitian sebelum dan sesudah pembelajaran matematika, 

keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa, aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran, serta respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. Deskripsi 

masing-masing hasil analisis tersebut di uraikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Menerapkan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) Pada Siswa Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten 

Gowa 

Aspek yang diamati pada keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten 

Gowa meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diamati langsung oleh 
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observer selama proses pembelajaran berlangsung yang diamati dari pertemuan II, 

III, IV, dan V. 

Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran matematika 

melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) diperlihatkan pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Deskripsi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika melalui 

Penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

No. Aspek Pengamatan 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 7 8 

1 

Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan dilanjutkan doa. 

P 

R 

E 

T 

E 

S 

T 

4 4 4 4 

T 

U 

R 

N 

A

M

E 

N 

P 

O 

S 

T 

T 

E 

S 

T 

2 
Guru mengecek kehadiran 

siswa. 
4 4 4 4 

3 
Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
4 4 4 4 

4 

Guru memotivasi siswa dengan 

memberi penjelasan tentang 

pentingnya mempelajari materi 

ini. 

4 4 4 4 

5 

Guru menyajikan materi 

(Penyajian Kelas/Class 

Presentation) 

3 4 3 4 

6 

Guru membagi siswa dalam 

kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 orang yang 

mewakili percampuran dari 

berbagai keragaman dalam 

kelas seperti kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, 

atau etnik. (Kelompok/Teams) 

4 4 4 4 

7 
Guru memberikan pertanyaan 

yang relevan dengan materi 

yang telah disajikan untuk 

4 4 4 4 
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menguji pengetahuan yang 

diperoleh mewakili masing-

masing kelompok. 

(Permainan/Games) 

8 
Guru mengawasi setiap 

kelompok secara bergiliran. 
4 4 4 4 

9 

Guru memberi bimbingan dan 

bantuan kepada 

kelompok/individu yang 

mengalami kesulitan. 

4 3 3 4 

10 

Guru membimbing siswa 

menghitung skor permainan 

yang diperoleh. 

4 4 4 4 

11 

Guru mengarahkan siswa 

merangkum materi yang telah 

dipelajari. 

3 3 4 3 

12 
Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 
4 4 4 4 

Jumlah  46 46 46 47   

Rata-rata  3.83 3.83 3.83 3.91   

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, keterlaksanaan pembelajaran matematika 

dengan penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) untuk setiap pertemuan mengalami peningkatan. Jika 

dirata-ratakan skor kemampuan guru selama empat kali pertemuan adalah 3,85 

(Lampiran C) dari skor ideal 4 (berada pada kategori terlaksana). Menurut kriteria 

pada Bab III, keterlaksanaan pembelajaran dengan penerapan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) berada pada 

kategori sangat terlaksana. 
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b. Deskripsi Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

1) Deskripsi Ketuntasan Hasil Tes Kemampuan Awal (Pretest) 

Untuk memberikan gambaran awal tentang hasil tes kemampuan awal 

matematika siswa pada kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa yang dipilih sebagai 

unit penelitian, Berikut disajikan skor hasil tes kemampuan awal matematika 

siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa: 

Tabel 4.2 Statistik Skor Hasil Tes Kemampuan Awal Matematika Siswa 

Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa 

Statistik Nilai Statistik 

Ukuran Sampel 

Skor Ideal 

Skor Maksimum 

Skor Minimum 

Rentang Skor 

Skor Rata-rata 

Standar deviasi 

26 

100 

39 

0 

39 

11,81 

11,214 

        Sumber: data olah lampiran B 

Pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa skor rata-rata hasil belajar siswa 

Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa sebelum proses pembelajaran melalui 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) adalah 11,81 dari skor ideal 100 yang mungkin dicapai oleh 

siswa dengan deviasi standar 11,214. Skor yang dicapai oleh siswa tersebut dari 

skor terendah 0, sampai dengan skor tertinggi 39 dengan rentang skor 39. Jika 

hasil belajar matematika siswa dikelompokkan kedalam 5 kategori maka 

diperoleh distribusi frekuensi dan persentase sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Tes Kemampuan Awal   

Matematika Siswa Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa 

Kabupaten Gowa 
 

No. Kriteria Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

  

  

  

  

     

     

      

      

      

       

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

JUMLAH        

      Sumber: data olah lampiran B 

Pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 26 siswa kelas IXA siswa 

yang memperoleh skor pada kategori sangat rendah  ada 26 siswa (100%), siswa 

yang memperoleh skor pada kategori rendah ada 0 siswa (0%), siswa yang 

memperoleh skor pada kategori sedang ada 0 siswa (0%) dan tidak ada siswa 

(0%) yang memperoleh skor pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Setelah skor 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 11,81 dikonversi ke dalam 5 kategori di atas, 

maka skor rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas IXA SMP PGRI 

Sungguminasa sebelum diajar melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) tergolong sangat 

rendah. 

 Selanjutnya, data hasil belajar sebelum pembelajaran melalui penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) (pretest) dikategorikan berdasarkan kriteria ketuntasan dapat dilihat pada 

tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Deskripsi Pencapaian Ketuntasan Belajar matematika pada Siswa 

Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa Sebelum 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

     

       

Tidak Tuntas 

Tuntas 

   

  

    

  

Jumlah        

        Sumber: data olah lampiran B 

Seorang siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai paling sedikit 

70. Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tidak 

memenuhi kriteria ketuntasan individu adalah sebanyak 26 orang atau 100% dari 

jumlah siswa, sedangkan siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan individu dari 

jumlah seluruh siswa tidak ada atau 0%. Dari deskripsi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa 

sebelum penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) tergolong sangat rendah. 

 

2) Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Setelah Diberikan Perlakuan 

(Posttest) 

Berikut disajikan deskripsi dan persentase hasil belajar matematika siswa 

kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa setelah diberikan 

perlakuan. 
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Tabel 4.5 Statistik Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IXA SMP 

PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa Setelah Diberikan 

Perlakuan 

Statistik Nilai Statistik 

Ukuran Sampel 

Skor Ideal 

Skor Maksimum 

Skor Minimum 

Rentang Skor 

Skor Rata-rata 

Standar deviasi 

26 

100 

98 

65 

33 

80,96 

9,141 

 

           Sumber: data olah lampiran B 

Pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa skor rata-rata hasil belajar siswa 

Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa setelah proses 

pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT) adalah 80,96 dari skor ideal 100 yang 

mungkin dicapai oleh siswa dengan deviasi standar 9,141. Skor yang dicapai oleh 

siswa tersebut dari skor terendah 65, sampai dengan skor tertinggi 98 dengan 

rentang skor 33. Jika hasil belajar matematika siswa dikelompokkan kedalam 5 

kategori maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Belajar Matematika Siswa 

IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa Setelah 

Diberikan Perlakuan 

No. Kriteria Kategori Frekuensi Persentase (%) 

  

  

  

  

  

     

      

      

      

       

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

  

  

  

   

  

  

      

      

      

      

JUMLAH        

           Sumber: data olah lampiran B 
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Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 26 siswa kelas IXA SMP 

PGRI Sungguminasa, siswa yang memperoleh skor pada kategori sangat rendah 0 

siswa (0%), siswa yang memperoleh skor pada kategori rendah ada 3 siswa 

(11,54%), siswa yang memperoleh skor pada kategori sedang ada 7 siswa 

(26,92%), siswa yang memperoleh skor pada kategori tinggi ada 11 siswa 

(42,31%) dan siswa yang memperoleh skor pada kategori sangat tinggi ada 5 

siswa (19,23%). Setelah skor rata-rata hasil belajar siswa sebesar 80,96 dikonversi 

ke dalam 5 kategori di atas, maka skor rata-rata hasil belajar matematika siswa 

kelas IXA  SMP PGRI Sungguminasa setelah diajar melalui penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

berada pada kategori tinggi. 

Selanjutnya, data hasil belajar setelah pembelajaran melalui penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(posttest) dikategorikan berdasarkan kriteria ketuntasan dapat dilihat pada tabel 

4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Deskripsi Pencapaian Ketuntasan Belajar matematika pada Siswa 

Kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa 

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

     

       

Tidak Tuntas 

Tuntas 
  

   

      

      

Jumlah        
 

           Sumber: data olah lampiran B 

 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa siswa yang tidak tuntas sebanyak 3 siswa 

(11,54%) sedangkan siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan individu sebanyak 

23 siswa (88,46%). Apabila tabel 4.7 dikaitkan dengan indikator ketuntasan hasil 

belajar siswa maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika kelas IXA 
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SMP PGRI Sungguminasa setelah diterapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) telah memenuhi indikator 

ketuntasan hasil belajar secara klasikal. 

3) Deskripsi Peningkatan Hasil Belajar Matematika setelah diterapkan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

Data pretest dan postest siswa selanjutnya dihitung dengan menggunakan 

rumus normalized gain. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten 

Gowa setelah diterapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) pada pembelajaran matematika. Hasil 

pengolaan data yang telah dilakukan (Lampiran B) menunjukkan bahwa hasil 

normalized gain atau rata-rata gain ternormalisasi siswa setelah diajar dengan 

menggunakan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) adalah 0,78. Maka rata-rata gain ternormalisasi siswa kelas 

IXA  SMP PGRI Sungguminasa berada pada kategori tinggi. 

Untuk melihat persentase peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Kriteria Tingkat Gain Ternormalisasi 

Batasan Kategori Frekuensi Persentase (%) 

g < 0,3 

0,3 ≤ g < 0,7 

g ≥ 0,7 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

  

  

   

  

      

      

Jumlah        
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa ada 21 atau 80,77% siswa 

yang nilai gainnya   0,70  yang artinya peningkatan hasil belajarnya berada pada 

kategori tinggi dan 5 atau 19,23% siswa yang nilai gainnya berada pada interval 

0,30   g    0,70 yang artinya peningkatan hasil belajarnya berada pada kategori 

sedang. 

 

c. Deskripsi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika 

setelah diterapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

Lembar pengamatan ini dibuat untuk memperoleh salah satu jenis data 

pendukung kriteria keefektifan pembelajaran. Instrumen ini memuat petunjuk dan 

sepuluh indikator aktivitas siswa yang diamati. Pengamatan dilaksanakan dengan 

cara observer mengamati aktivitas siswa yang dilakukan selama empat kali 

pertemuan. Data yang diperoleh dari instrumen tersebut dirangkum pada setiap 

akhir pertemuan. Hasil rangkuman setiap pengamatan disajikan pada tabel 4.9 

berikut ini. 

Tabel 4.9 Deskripsi Aktivitas Siswa selama Mengikuti Pembelajaran 

Matematika melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

No. Aktivitas Siswa 

Pertemuan 

   

Persen 

tase 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 

Aktivitas Positif 

1 Hadir pada saat 

proses pembelajaran 

berlangsung 

P

R

E

T

E 

S 

25 25 24 26 

T 

U 

R

N

A

M

P 

O 

S 

T 

T 

E 

25 96.15 

2 Menyimak 

penjelasan materi 

yang disampaikan 

23 24 22 25 23.5 90.38 
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oleh guru T E 

N 

S 

T 3 Menempati 

kelompok-kelompok 

yang telah ditentukan 

25 25 24 26 25 96.15 

4 Mengerjakan soal 

permainan (games) 

secara berkelompok 

25 25 24 26 25 96.15 

5 Memberikan bantuan 

pada temannya yang 

mengalami kesulitan 

7 7 8 9 7.75 29.81 

6 Menghitung skor 

permainan (games) 
25 25 24 26 25 96.15 

7 Merangkum isi 

pembelajaran 
25 25 24 26 25 96.15 

Jumlah 600,94 

Rata-rata Persentase 85,84 

Aktivitas Negatif 

1 Melakukan aktivitas 

lain di luar kegiatan 

pembelajaran (tidak 

memperhatikan 

penjelasan guru, 

mengantuk, tidur, 

mengganggu teman, 

dan keluar masuk 

ruangan). 

P 

R 

E 

T 

E 

S 

T 

2 1 2 1 

T 

U 

R 

N 

A 

M 

E 

N 

P 

O 

S 

T 

T 

E 

S 

T 

1.5 5.76 

Jumlah 5,76 

Rata-rata Persentase 5,76 

          
 Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini dikatakan efektif 

apabila minimal 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

tabel 4.9, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dalam penelitian ini sudah 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentasi aktivitas positif siswa yaitu 

sebanyak 85,84% aktif dalam pembelajaran matematika. Dari tabel juga dapat 

dilihat bahwa dari empat pertemuan yang diamati hanya sebanyak 5,76% siswa 

yang melakukan aktivitas lain selama pembelajaran berlangsung. 
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d. Deskripsi Respon Siswa terhadap Pembelajaran Matematika Melalui 

melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

Hasil analisis data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) yang diisi 

oleh 26 siswa secara singkat ditunjukkan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 Deskripsi Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika 

melalui Penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

No. 
Aspek yang ditanyakan Frekuensi Persentase (%) 

Kategori Ya Tidak  Ya Tidak 

1 

Apakah anda senang belajar 

matematika dengan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT)? 

26 0 100 0 

2 

Apakah anda senang jika guru 

menyampaikan tujuan dari 

materi yang dipelajari? 

26 0 100 0 

3 

Apakah anda senang berdiskusi 

dengan rekan kerja saat 

pembelajaran berlangsung? 

24 2 92.31 7.69 

4 
Apakah anda senang belajar 

kelompok? 
25 1 96.15 3.85 

5 

Apakah anda senang 

mengerjakan soal permainan 

secara berkelompok? 

26 0 100 0 

6 

Apakah anda senang 

memberikan bantuan kepada 

teman yang mengalami kesulitan 

menyelesaikan soal?  

26 0 100 0 

7 

Apakah anda senang belajar 

dengan berkompetisi dengan 

kelompok lain? 

23 3 88.46 11.54 

8 

Apakah anda merasakan ada 

kemajuan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan 

menggunakan Teori Pemrosesan 

25 1 96.15 3.85 
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Informasi Setting Kooperatif 

tipe Teams Games Tournament 

(TGT)? 

9 

Apakah anda senang 

diberikannya penghargaan 

kelompok? 

26 0 100 0 

10 

Apakah anda senang jika 

diterapkan cara pembelajaran 

seperti ini pada pembelajaran 

berikutnya? 

24 2 92.31 7.69 

Jumlah   965,38  

Rata-rata   96,53  
 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, Respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika dengan penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT) untuk semua pertemuan bernilai positif. 

jika dirata-ratakan skor jawaban aspek positif siswa mencapai 96,53%. Menurut 

kriteria pada Bab III, respon siswa dikatakan positif jika rata-rata jawaban siswa 

terhadap pernyataan aspek positif diperoleh persentase ≥ 75%. Dengan demikian, 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) mendapat respon yang positif dari siswa. 

2. Analisis Statistika Inferensial 

Analisis statistik inferensial pada bagian ini digunakan untuk pengujian 

hipotesis yang telah dikemukakan pada bab III. Sebelum dilakukan uji hipotesis 

maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata skor hasil 

belajar siswa (pretest-posttest) berdistribusi normal. Kriteria pengujiannya adalah: 

Jika Pvalue ≥ α = 0,05 maka distribusinya adalah normal. 
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Jika Pvalue < α = 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. 

Dengan menggunakan bantuan program komputer dengan program 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 20 dengan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis skor rata-rata untuk pretest menunjukkan  

nilai Pvalue > α yaitu 0,177 > 0,05 dan skor rata-rata untuk posttest menunjukkan 

nilai Pvalue  > α yaitu 0,200 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata 

pretest dan posttest termasuk kategori normal. Untuk data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran B. 

b. Pengujian Hipotesis 

1) Rata-rata hasil belajar siswa setelah diajar dengan diterapkan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dihitung dengan menggunakan uji-t one sample test yang dirumuskan 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

          melawan           

Keterangan:   = skor rata-rata hasil  belajar siswa 

Berdasarkan hasil analisis SPSS (lampiran B) dengan menggunakan taraf 

signifikan 5%, tampak bahwa Nilai p (sig.(2-tailed)) adalah  0,000 < 0,05 

rata-rata hasil belajar siswa setelah  diajar melalui penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) lebih dari 69,9. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yakni 

rata-rata hasil belajar posttest siswa kelas IX.A SMP PGRI Sungguminasa 

lebih dari nilai KKM. 
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2) Ketuntasan belajar siswa setelah diajar dengan penerapan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) secara 

klasikal dihitung dengan menggunakan uji proporsi yang dirumuskan dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

           melawan            

Keterangan :   = parameter ketuntasan belajar secara klasikal 

Pengujian ketuntasan klasikal siswa dilakukan dengan menggunakan uji 

proporsi (Lampiran B). Untuk uji proporsi dengan menggunakan taraf 

signifikan 5% diperoleh Z tabel = 1,645 berarti H0 diterima jika Z hitung < 

1,645. Karena diperoleh nilai Z hitung = 0,52   Z tabel = 1,645  maka H0 

diterima, artinya proporsi siswa yang mencapai kriteria ketuntasan secara 

klasikal (KKM=70)       . 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat proporsi siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan 70 (KKM) kurang dari 85%. Walaupun demikian masih dapat 

disimpulkan bahwa secara inferensial hasil belajar matematika siswa setelah 

diajar dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT) memenuhi kriteria keefektifan. Hal 

ini disebabkan karena pada uji proporsi yang dilakukan memiliki jumlah 

sampel yang kecil jadi kemungkinan untuk menolak H0 sangat kecil. 

3) Rata-rata gain ternormalisasi siswa setelah diajar dengan menggunakan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dihitung dengan menggunakan uji-t one sample test yang dirumuskan 

dengan hipotesis sebagai berikut: 
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           melawan            

Keterangan :    = skor rata-rata gain ternormalisasi 

Berdasarkan hasil analisis (Lampiran B) tampak bahwa dengan menggunakan 

taraf signifikan 5% diperoleh nilai       = 1,71 dan             , karena 

diperoleh                     = 1,71 maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya rata-rata gain ternormalisasi pada siswa kelas IXA SMP PGRI 

Sungguminasa   0,29. 

 Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran melalui metode penemuan terbimbing telah memenuhi 

kriteria keefektifan. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, 

maka pada bagian  ini akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

pembahasan hasil analisis deskriptif serta pembahasan hasil analisis inferensial. 

a. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif 

Pembahasan hasil analisis deskriptif tentang (1) keterlaksanaan pembelajaran, 

(2) hasil belajar siswa, (3) aktivitas siswa selama pembelajaran, serta (4) 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika melalui penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT). Keempat aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
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1. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Hasil observasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran dari pertemuan II, 

III, IV, dan V menunjukkan peningkatan skor rata-rata, hal ini disebabkan karena 

pada setiap akhir pertemuan peneliti berdiskusi dengan observer dalam melihat 

hasil pengamatan selama 2 × 40 menit. Dengan demikian penampilan guru pada 

pertemuan berikutnya dapat diperbaiki dengan memperhatikan aspek-aspek yang 

dinilai rendah pada pertemuan sebelumnya. Hasil analisis data pengamatan 

terhadap keterlaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran matematika melalui 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) selama 4 kali pertemuan menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran mencapai rata-rata skor 3,85 

(berada pada kategori sangat terlaksana). 

 

2. Hasil Belajar 

a) Hasil Belajar Matematika Siswa Sebelum Pembelajaran melalui 

Penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) 

Hasil analisis data hasil belajar matematika siswa sebelum pembelajaran 

melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau 100% siswa tidak mencapai KKM. 

Dengan kata lain, hasil belajar siswa sebelum pembelajaran melalui penerapan 
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Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) sangat rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan klasikal. 

b) Hasil Belajar Matematika Siswa Setelah Pembelajaran melalui Penerapan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Hasil analisis data hasil belajar matematika siswa setelah diterapkan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

berada pada kategori tinggi yaitu dengan skor rata-rata  80,96 dari 25 siswa, 

terdapat 3 siswa yang tidak mencapai ketuntasan individu atau 11,54% dan 

terdapat 23 siswa yang telah mencapai ketuntasan individu atau 88,46%. Ini 

berarti siswa di kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa mencapai ketuntasan secara 

klasikal karena ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal 75% siswa di kelas 

tersebut telah mencapai skor ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah 

tersebut. 

c) Peningkatan Hasil Belajar Matematika Setelah diterapkan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat dikatakan bahwa dari 26 orang 

siswa kelas IX.A SMP PGRI Sungguminasa yang dijadikan sampel penelitian 

pada Pretest-Posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar matematika 

dalam kategori rendah dengan frekuensi 0 atau 0%, kategori sedang dengan 

frekuensi 5 atau 19,23%, dan kategori tinggi dengan frekuensi 21 atau 80,77%. 
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Dengan demikian pencapaian peningkatan rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 

0,78 berada pada kategori tinggi. 

3. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa menunjukkan 

bahwa perolehan rata-rata persentasi aktivitas siswa yaitu sebanyak 85,84% aktif 

dalam pembelajaran matematika. Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam 

penelitian ini dikatakan efektif apabila minimal 75% siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

4. Respons Siswa 

Berdasarkan hasil analisis respons siswa diperoleh bahwa 96,53% siswa 

memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika 

melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT). Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT) telah mencapai indikator efektivitas yang 

dijadikan tolak ukur, dimana respons positif minimal 75% dari keseluruhan 

responden. 

Dengan demikian, dari hasil analisis data yang diperoleh  menunjukkan 

bahwa keterlaksanaan metode pembelajaran berada pada kategori terlaksana 
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dengan baik, hasil belajar matematika siswa tuntas secara klasikal, aktivitas siswa 

mencapai kriteria berhasil, serta respons siwa terhadap proses pembelajaran 

melalui Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) positif. Berdasarkan hal tersebut pembelajaran dikatakan 

efektif karena ketiga indikator keefektifan (Hasil belajar siswa, Aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dan respons siswa terhadap proses pembelajaran) serta 

terpenuhinya keterlaksanaan metode pembelajaran maka dapat disimpulkan 

bahwa “Pembelajaran matematika efektif melalui penerapan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT)”. 

 

b. Pembahasan Hasil Analisis Inferensial 

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa data pretest dan posttest 

telah memenuhi uji normalitas yang merupakan uji prasyarat sebelum melakukan 

uji hipotesis. Data pretest dan posttest telah terdistribusi dengan normal karena 

nilai p >   = 0,05 (lampiran B).  

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) tampak Nilai p (sig.(2-

tailed)) adalah  0,000 < 0,05 berarti hasil belajar matematika siswa bisa mencapai 

KKM 70. Ketuntasan belajar siswa setelah diajar dengan penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

secara klasikal kurang dari atau sama dengan 84,9%. Walaupun demikian masih 

dapat disimpulkan bahwa ketuntasan klasikal siswa setelah diajar dengan 
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menerapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) lebih dari 84,9%. Hal ini disebabkan karena pada uji proporsi 

yang dilakukan memiliki jumlah sampel yang kecil jadi kemungkinan untuk 

menolak H0 sangat kecil. Hasil analisis inferensial juga menunjukkan bahwa rata-

rata gain ternormalisasi tampak bahwa nilai       = 1,71 dan             , 

karena diperoleh                     = 1,71 menunjukan bahwa rata-rata gain 

ternormalisasi pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa lebih dari 0,29. Ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yakni gain ternormalisasi hasil belajar 

siswa berada pada kategori tinggi. 

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial yang diperoleh, ternyata cukup 

mendukung teori yang telah dikemukakan pada kajian pustaka. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa “Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) efektif diterapkan dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa”. 

Pencapaian keefektifan penerapan Teori Pemrosesan  Informasi  Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat dilihat pada Tabel 4.11 

berikut: 

Tabel 4.11 Pencapaian Keefektifan penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

No. Kriteria Keefektifan Kesimpulan 

1. Hasil Belajar Siswa Tuntas dan Terjadi Peningkatan 

2. Aktivitas Siswa Aktif 

3. Respons Siswa  Positif 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan bahwa: 

1. Keterlaksanaan metode pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan 

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) berada 

pada kategori sangat terlaksana dengan rata-rata 3,85 dari skor ideal 4 (berada 

pada kategori sangat terlaksana). 

2. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

siswa setelah pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) termasuk dalam 

kategori tinggi dengan nilai rata-rata 80,96 dan standar deviasi 9,141. Hasil ini 

juga menunjukkan bahwa terdapat 23 siswa atau 88,462% yang mencapai 

KKM dan 3 siswa atau 11,54% yang tidak mencapai KKM (mendapat skor 

dibawah 70). 

3. Ketuntasan Secara Klasikal tercapai karena dari 26 orang siswa sebagai subjek 

penelitian terdapat 23 (88,46%) siswa yang tuntas dan 3 (11,54%) siswa yang 

tidak tuntas secara perorangan. karena ketuntasan klasikal tercapai apabila 

minimal 75% siswa mencapai skor ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh 

sekolah tersebut. sedangkan berdasarkan hasil analisis inferensial dengan 

menggunakan uji proporsi dengan taraf signifikan 5% diperoleh Z tabel = 

1,645 berarti H0 diterima jika Z hitung < 1,64. Karena diperoleh nilai Z hitung 
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= 0,52   Z tabel = 1,645  maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya proporsi 

siswa yang mencapai kriteria ketuntasan secara klasikal (KKM=70) kurang 

dari 85%. Walaupun demikian masih dapat disimpulkan bahwa secara 

inferensial hasil belajar matematika siswa setelah diajar dengan menerapkan 

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) memenuhi kriteria keefektifan. Hal ini disebabkan karena 

pada uji proporsi yang dilakukan memiliki jumlah sampel yang kecil jadi 

kemungkinan untuk menolak H0 sangat kecil. 

4. Peningkatan hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan yaitu dari 26 orang siswa yang dijadikan sampel penelitian pada 

Pretest-Posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar matematika 

dalam kategori rendah dengan frekuensi 0 atau 0%, kategori sedang dengan 

frekuensi 5 atau 19,23%, dan kategori tinggi dengan frekuensi 21 atau 

80,77%. Dengan demikian pencapaian peningkatan rata-rata hasil belajar 

siswa diperoleh 0,78 berada pada katagori tinggi, sedangkan berdasarkan hasil 

analisis inferensial tampak bahwa dengan menggunakan taraf signifikan 5% 

diperoleh nilai       = 1,71 dan             , karena diperoleh      

               = 1,71. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

rata-rata gain ternormalisasi pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa 

  0,29. 

5. Aktivitas siswa yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dari aspek yang 

diamati secara keseluruhan dikategorikan aktif. Hal ini ditunjukkan dengan 
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perolehan rata-rata persentasi aktivitas siswa yaitu sebanyak 85,84% aktif 

dalam pembelajaran matematika. 

6. Pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IXA SMP 

PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa mendapat respons positif dengan rata-

rata persentase siswa yang memberi respons positif sebesar 96,53% dari 

jumlah keseluruhan siswa. 

7. Berdasarkan kriteria keefektifan pembelajaran yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka pembelajaran matematika efektif melalui penerapan Teori 

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan: 

1. Pembelajaran matematika melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) layak 

dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif  di  

sekolah khususnya di SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui efektif tidaknya pembelajaran matematika pada materi lain 

dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) perlu dilakukan penelitian eksperimen 

yang serupa dengan penelitian ini. Oleh Karena itu, disarankan kepada para 

peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian pada materi-materi yang 

berbeda. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil Observasi

Hasil belajar matematika yang 

diperoleh siswa masih dalam

kategori rendah

Siswa kurang serius serta malas dalam 

mengerjakan tugas, bahkan sangat jarang  

siswa mengajukan pertanyaan jika 

mengalami kesulitan.

Siswa masih menganggap matematika 

adalah pelajaran yang sulit dan tidak 

mengasyikkan serta membosankan 

sehingga siswa kurang tertarik untuk 

belajar matematika
 

B. Rumusan Masalah

Apakah pembelajaran matematika dengan Teori Pemrosesan

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament

(TGT) efektif digunakan pada siswa kelas IX SMP PGRI

Sungguminasa Kabupaten Gowa? Ditinjau dari 3 aspek:

1. Hasil belajar matematika siswa.

2. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.

3. Respons siswa dalam pembelajaran.

Secara operasional untuk mengetahui keefektifan tersebut,

terlebih dahulu harus diketahui: Bagaimana keterlaksanaan

pembelajaran matematika siswa kelas IX SMP PGRI

Sungguminasa Kabupaten Gowa?

 



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran matematika

siswa kelas IX SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa

dengan penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT)

2. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika

dengan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe

Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IX SMP 

PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. Ditinjau dari 3 

aspek:

a. Hasil belajar matematika siswa.

b. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.

c. Respons siswa dalam pembelajaran.

 

D. Manfaat Penelitian

Bagi siswa: 

Memotivasi siswa dalam 

belajar dan memahami 

matematika serta 

meningkatkan keaktifan 

dan kreatifitas siswa 

sehingga kualitas 

pembelajaran 

meningkat.

Bagi guru:

Dapat mengembangkan profesionalnya dalam 

meningkatkan pembelajaran di kelas dengan 

mengoptimalkan proses belajar mengajar dengan 

menerapkan Teori Pemrosesan Informasi dengan 

Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) yang membangkitkan minat 

dan semangat belajar siswa.

Bagi sekolah: 

Memberikan sumbangan yang sangat 

berharga yaitu berupa informasi 

untuk dapat dijadikan bahan 

pertimbangan agar Teori Pemrosesan 

Informasi dengan Setting Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament

(TGT) ini dapat diterapkan pada mata 

pelajaran yang sesuai.

Bagi peneliti: 

Memperoleh pengalaman langsung 

dalam menerapkan Teori 

Pemrosesan Informasi dengan 

Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran matematika dan 

memberi dorongan kepada peneliti 

selanjutnya untuk melaksanakan 

penelitian sejenis.
 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

2. Pembelajaran Matematika

3. Teori Pemrosesan Informasi

4. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT)

6. Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT)

Indikator

Keefektifan

• Hasil belajar

a. Ketuntasan Hasil Belajar

b. Peningkatan Hasil

Belajar

• Aktivitas Siswa

• Respon Siswa

 



B. Materi Pembelajaran

Bangun-bangun yang Sebangun

KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN

Segitiga-segitiga yang Sebangun

Segitiga-segitiga yang Kongruen

Perbandingan Sisi-sisi Dua Segitiga

yang Sebangun

 

C. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim tahun 2015

dengan judul penelitian “Efektivitas Pembelajaran Matematika

Melalui Penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa

Kelas VIII MTs Guppi Samata” diperoleh hasil bahwa

pembelajaran matematika efektif melalui penerapan Teori

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT) dilihat dari ketuntasan belajar secara klasikal

mencapai 80% (KKM Klasikal 75%), persentase rata-rata

aktivitas positif siswa yaitu 82,03%, respon positif siswa

terhadap pembelajaran 86,5%. Sehingga, dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran matematika efektif melalui Teori

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT).

 

D. Kerangka Pikir

Pembelajaran Matematika

Teori Pemrosesan Informasi Kooperatif tipe TGT

Tuntas dan 

Terjadi 

Peningkatan

Pembelajaran Matematika Efektif

Indikator Keefektifan

Hasil 

Belajar

Aktivitas 

Siswa

Analisis

Respon 

Siswa

Analisis

Baik Positif

Keterlaksanaan Pembelajaran

Aktivitas 

Guru

Analisis

Terlaksana

Analisis

 



E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Mayor 

“Teori Pemrosesan Informasi setting Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IX 

SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa”.

Hipotesis Minor 

1. Hasil Belajar Matematika

a. Rata-rata skor hasil belajar matematika siswa

H0 : µ ≤ 69,9, melawan H1 : µ > 69,9

b. Ketuntasan belajar matematika siswa secara klasikal

H0 : π ≤ 84,9, melawan H1 : π > 84,9

c. Rata-rata gain (peningkatan) ternormalisasi matematika

H0 : µg ≤ 0,29, melawan H1 : µg > 0,29

2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran

Aktivitas siswa meningkat dengan ditunjukkan sekurang-kurangnya 75% siswa

terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

3. Respons Siswa terhadap Proses Pembelajaran

Persentase respons positif siswa minimal 75%.

 

BAB III 

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Populasi dan

Satuan Eksperimen

Pra Eksperimen

(Pre-Experimental)

Populasi :

Siswa Kelas IX SMP PGRI 

Sungguminasa

Satuan Eksperimen :

Siswa Kelas IX.A SMP PGRI 

Sungguminasa

 

C. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah “one group pretest-posttest design”

Model desainnya adalah:

(Sumber: Sugiyono, 2015:111)

Keterangan:

X : Perlakuan yang diberikan kepada siswa dengan penerapan Teori

Pemrosesan Informasi setting koperatif tipe TGT

O1 : Pretest pada kelompok eksperimen 

O2 : Posttest pada kelompok eksperimen

Pretest Perlakuan Posttest

O1 X O2 

 



D. Definisi Operasional Variabel

1. Hasil belajar siswa yang dimaksud adalah nilai akhir yang diperoleh

setelah melakukan tes hasil belajar yang diberikan setelah

mendapatkan pengajaran materi dengan menerapkan Teori

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT).

2. Aktivitas siswa adalah perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran

matematika dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi setting

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) yang akan diamati

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.

3. Respons siswa adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan

pembelajaran menyangkut suasana kelas, minat mengikuti

pembelajaran berikutnya, cara-cara guru mengajar dan saran-saran

yang membangun tentang proses pembelajaran matematika dengan

menerapkan Teori Pemrosesan Informasi setting kooperatif tipe

Teams Games Tournament (TGT) dengan menggunakan angket

respon siswa.

 

E. Prosedur Penelitian

F. Instrumen Penelitian

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Akhir

1. Tes Hasil Belajar

2. Lembar Observasi

a. Keterlaksanaan Pembelajaran

b. Aktivitas Siswa

3.    Angket Respons Siswa

1. Tes Hasil Belajar

2. Lembar Observasi

3. Angket

 

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Statistik

Deskriptif

2. Teknik Analisis Statistik

Inferensial

a. Keterlaksanaan Pembelajaran

b. Analisis Hasil Belajar Siswa

c. Analisis Data Aktivitas Siswa

d. Analisis Data Respons Siswa

a. Uji Normalitas

b. Pengujian Hipotesis

• Kesamaan Rata-rata 

(One Sample t-test)

• Ketuntasan Klasikal

(Uji Proporsi)

• Gain (One Sample t-test)

 



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Deskripsi Keterlaksanaan Pembelajaran

Rata-rata Skor Keterlaksanaan

Pembelajaran = 3,85
 

b. Deskripsi Hasil Belajar Siswa

1. Deskripsi Ketuntasan Hasil Tes Kemampuan Awal (Pretest)

 

2. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Setelah Diberikan 

Perlakuan (Posttest)

 



3. Deskripsi Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

 

c. Deskripsi Aktivitas Siswa

Rata-rata 

Persentase

Aktivitas Positif

Siswa = 85,84%

 

d. Deskripsi Respon Siswa

Rata-rata 

Jawaban Aspek

Positif Siswa = 

96,53%

 



2. Analisis Statistik Inferensial

a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata skor hasil

belajar siswa (pretest-posttest) berdistribusi normal. Kriteria

pengujiannya adalah:

Jika Pvalue ≥ α = 0,05 maka distribusinya adalah normal.

Jika Pvalue < α = 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal.

Dengan menggunakan bantuan program komputer dengan program

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 20 dengan Uji

Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis skor rata-rata untuk pretest

menunjukkan nilai Pvalue > α yaitu 0,177 > 0,05 dan skor rata-rata untuk

posttest menunjukkan nilai Pvalue > α yaitu 0,200 > 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa skor rata-rata pretest dan posttest termasuk kategori

normal.

 

b. Pengujian Hipotesis

1. Rata-rata hasil belajar siswa setelah diajar dengan diterapkan

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams

Games Tournament (TGT) dihitung dengan menggunakan uji-t

one sample test yang dirumuskan dengan hipotesis sebagai

berikut:

melawan

Keterangan: μ= skor rata-rata hasil belajar siswa

Berdasarkan hasil analisis SPSS (lampiran B) dengan

menggunakan taraf signifikan 5%, tampak bahwa Nilai p (sig.(2-

tailed)) adalah 0,000 < 0,05 rata-rata hasil belajar siswa setelah

diajar melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) lebih dari 69,9.

Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yakni rata-rata hasil

belajar posttest siswa kelas IX.A SMP PGRI Sungguminasa lebih

dari nilai KKM.

 

Ketuntasan belajar siswa setelah diajar dengan penerapan Teori Pemrosesan

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) secara

klasikal dihitung dengan menggunakan uji proporsi yang dirumuskan

dengan hipotesis sebagai berikut:

melawan

Keterangan : π = parameter ketuntasan belajar secara klasikal

Pengujian ketuntasan klasikal siswa dilakukan dengan menggunakan uji

proporsi (Lampiran B). Untuk uji proporsi dengan menggunakan taraf

signifikan 5% diperoleh Z tabel = 1,645 berarti H0 diterima jika Z hitung <

1,645. Karena diperoleh nilai Z hitung = 0,52 Z tabel = 1,645 maka H0

diterima, artinya proporsi siswa yang mencapai kriteria ketuntasan secara

klasikal (KKM=70) .

Berdasarkan uraian di atas, terlihat proporsi siswa yang mencapai kriteria

ketuntasan 70 (KKM) kurang dari 85%. Walaupun demikian masih dapat

disimpulkan bahwa secara inferensial hasil belajar matematika siswa setelah

diajar dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif

Tipe Teams Games Tournament (TGT) memenuhi kriteria keefektifan. Hal

ini disebabkan karena pada uji proporsi yang dilakukan memiliki jumlah

sampel yang kecil jadi kemungkinan untuk menolak H0 sangat kecil.

2.

 



Rata-rata gain ternormalisasi siswa setelah diajar dengan menggunakan

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT) dihitung dengan menggunakan uji-t one sample test

yang dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

melawan

Keterangan : = skor rata-rata gain ternormalisasi

Berdasarkan hasil analisis (Lampiran B) tampak bahwa dengan

menggunakan taraf signifikan 5% diperoleh nilai = 1,71 dan

karena diperoleh = 27,172 > = 1,71 maka H0 ditolak dan H1

diterima, artinya rata-rata gain ternormalisasi pada siswa kelas IXA SMP

PGRI Sungguminasa 0,29.

3.

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian

a.  Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif

Dari hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa

keterlaksanaan metode pembelajaran berada pada kategori terlaksana

dengan baik, hasil belajar matematika siswa tuntas secara klasikal,

aktivitas siswa mencapai kriteria berhasil, serta respons siwa terhadap

proses pembelajaran melalui Teori Pemrosesan Informasi Setting

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) positif. Berdasarkan

hal tersebut pembelajaran dikatakan efektif karena ketiga indikator

keefektifan (Hasil belajar siswa, Aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran dan respons siswa terhadap proses pembelajaran) serta

terpenuhinya keterlaksanaan metode pembelajaran maka dapat

disimpulkan bahwa “Pembelajaran matematika efektif melalui

penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams

Games Tournament (TGT)”.

 

b.  Pembahasan Hasil Analisis Inferensial

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa data pretest dan posttest telah
memenuhi uji normalitas yang merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji
hipotesis. Data pretest dan posttest telah terdistribusi dengan normal karena nilai
p > = 0,05 (lampiran B).
Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar siswa
setelah pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting
Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) tampak Nilai p (sig.(2-tailed))
adalah 0,000 < 0,05 berarti hasil belajar matematika siswa bisa mencapai KKM 70.
Ketuntasan belajar siswa setelah diajar dengan penerapan Teori Pemrosesan
Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) secara klasikal
kurang dari atau sama dengan 84,9%. Walaupun demikian masih dapat
disimpulkan bahwa ketuntasan klasikal siswa setelah diajar dengan menerapkan
Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament
(TGT) lebih dari 84,9%. Hal ini disebabkan karena pada uji proporsi yang dilakukan
memiliki jumlah sampel yang kecil jadi kemungkinan untuk menolak H0 sangat
kecil. Hasil analisis inferensial juga menunjukkan bahwa rata-rata gain
ternormalisasi tampak bahwa nilai = 1,71 dan , karena diperoleh = 1,71
menunjukan bahwa rata-rata gain ternormalisasi pada siswa kelas IXA SMP PGRI
Sungguminasa lebih dari 0,29. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yakni
gain ternormalisasi hasil belajar siswa berada pada kategori tinggi.

 



Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial yang diperoleh, ternyata cukup

mendukung teori yang telah dikemukakan pada kajian pustaka. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa “Teori Pemrosesan Informasi Setting

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) efektif diterapkan dalam

pembelajaran matematika pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa

Kabupaten Gowa”. Pencapaian keefektifan penerapan Teori Pemrosesan

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat

dilihat pada berikut:

No. Kriteria Keefektifan Kesimpulan

1. Hasil Belajar Siswa Tuntas dan Terjadi Peningkatan

2. Aktivitas Siswa Aktif

3. Respons Siswa Positif

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keterlaksanaan metode pembelajaran melalui penerapan Teori

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT) berada pada kategori sangat terlaksana dengan

rata-rata 3,85 dari skor ideal 4 (berada pada kategori sangat

terlaksana).

2. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa hasil belajar

matematika siswa setelah pembelajaran melalui penerapan Teori

Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT) termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-

rata 80,96 dan standar deviasi 9,141. Hasil ini juga menunjukkan

bahwa terdapat 23 siswa atau 88,462% yang mencapai KKM dan 3

siswa atau 11,54% yang tidak mencapai KKM (mendapat skor

dibawah 70).

 

Ketuntasan Secara Klasikal tercapai karena dari 26 orang siswa sebagai
subjek penelitian terdapat 23 (88,46%) siswa yang tuntas dan 3
(11,54%) siswa yang tidak tuntas secara perorangan. karena ketuntasan
klasikal tercapai apabila minimal 75% siswa mencapai skor ketuntasan
minimal yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. sedangkan berdasarkan
hasil analisis inferensial dengan menggunakan uji proporsi dengan taraf
signifikan 5% diperoleh Z tabel = 1,645 berarti H0 diterima jika Z hitung
< 1,64. Karena diperoleh nilai Z hitung = 0,52 Z tabel = 1,645 maka H0

diterima dan H1 ditolak, artinya proporsi siswa yang mencapai kriteria
ketuntasan secara klasikal (KKM=70) kurang dari 85%. Walaupun
demikian masih dapat disimpulkan bahwa secara inferensial hasil
belajar matematika siswa setelah diajar dengan menerapkan Teori
Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games
Tournament (TGT) memenuhi kriteria keefektifan. Hal ini disebabkan
karena pada uji proporsi yang dilakukan memiliki jumlah sampel yang
kecil jadi kemungkinan untuk menolak H0 sangat kecil.

3.

 



Peningkatan hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah diberikan

perlakuan yaitu dari 26 orang siswa yang dijadikan sampel penelitian pada

Pretest-Posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar matematika

dalam kategori rendah dengan frekuensi 0 atau 0%, kategori sedang

dengan frekuensi 5 atau 19,23%, dan kategori tinggi dengan frekuensi 21

atau 80,77%. Dengan demikian pencapaian peningkatan rata-rata hasil

belajar siswa diperoleh 0,78 berada pada katagori tinggi, sedangkan

berdasarkan hasil analisis inferensial tampak bahwa dengan menggunakan

taraf signifikan 5% diperoleh nilai

= 1,71 dan , karena diperoleh =

1,71. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya rata-rata gain

ternormalisasi pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa 0,29.

Aktivitas siswa yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dari aspek

yang diamati secara keseluruhan dikategorikan aktif. Hal ini ditunjukkan

dengan perolehan rata-rata persentasi aktivitas siswa yaitu sebanyak

85,84% aktif dalam pembelajaran matematika.

4.

5.

 

Pembelajaran melalui penerapan Teori Pemrosesan Informasi Setting 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IXA

SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa mendapat respons positif 

dengan rata-rata persentase siswa yang memberi respons positif sebesar 

96,53% dari jumlah keseluruhan siswa.

Berdasarkan kriteria keefektifan pembelajaran yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka pembelajaran matematika efektif melalui penerapan

Teori Pemrosesan Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas IXA SMP PGRI Sungguminasa 

Kabupaten Gowa.

6.

7.

 

B. Saran

1. Pembelajaran matematika melalui penerapan Teori Pemrosesan

Informasi Setting Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT)

layak dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode

pembelajaran alternatif di sekolah khususnya di SMP PGRI

Sungguminasa Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui efektif tidaknya pembelajaran matematika pada

materi lain dengan menerapkan Teori Pemrosesan Informasi Setting

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) perlu dilakukan

penelitian eksperimen yang serupa dengan penelitian ini. Oleh Karena

itu, disarankan kepada para peneliti yang berminat untuk melakukan

penelitian pada materi-materi yang berbeda.
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