
EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS V SDN    MARANA 

KABUPATEN MAROS 

 

 
 

SKRIPSI 

 

Oleh 

NUR ILMI HAKIM 

             

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

     



EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS V SDN    MARANA 

KABUPATEN MAROS 

HALAMAN JUDUL 

 
 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  

Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

NUR ILMI HAKIM 

             

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

     

 



 
 

ii 

  

LEMBAR PENGESAHAN 

 

  



 
 

iii 

  

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

  



 
 

iv 

  

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT 
 



 
 

v 

  

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : NUR ILMI HAKIM 

Nim   :              

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD)  

Judul Skripsi  : Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) Terhadap Hasil belajar 

Matematika Pada Siswa Kelas V SDN    Marana 

Kabupaten Maros 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji 

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan 

oleh siapapun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi 

apabila pernyataan ini tidak benar. 

Makassar,    September      

                                                                                     Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

Nur Ilmi Hakim 

  



 
 

vi 

  

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

 

SURAT PERJANJIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : NUR ILMI HAKIM 

Nim   :              

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD)  

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut: 

 . Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya  skripsi ini. Saya yang 

menyusun sendiri skripsi saya ( tidak dibuatkan oleh siapa pun). 

 . Dalam penyusunan skripsi ini,saya selalu melakukan konsultasi dengan 

pembimbing, yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. 

 . Saya tidak akan melakukan penjiplakan ( plagiat )  dalam menyusun 

skripsi saya. 

 . Apabila saya melanggar perjanjian saya seperti butir  ,  , dan  , maka 

saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran. 

 

                                                                                Makassar,    September      

                                                                                     Yang Membuat Perjanjian, 

 

 

Nur Ilmi Hakim 

  



 
 

vii 

  

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

“Aku pikir domino sama seperti kehidupan. Jika kita mengalami kegagalan 

semuanya roboh, tapi kita bisa membangunnya kembali” 

Park Ji-sung NCT Dream 

 

Setiap orang memiliki kemampuan berbeda – beda,  

maka jangan bandingan kemampuanmu dengan orang lain.  

Selagi kamu bisa maka lakukanlah, keluarlah dari zona amanmu  

dan tinggalkan zona nyamanmu, maka kamu akan  

merasakan hebatnya kemampuan yang kau miliki.  

 

Kupersembahkan karya ini untuk: 

Kedua orang tuaku, saudaraku, dan sahabatku, 

 atas do’a dan motivasi dalam mendukung penulis 

  mewujudkan harapan menjadi kenyataan 

  



 
 

viii 

  

ABSTRAK 

Nur Ilmi Hakim.     . Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V 

SDN    Marana Kabupaten Maros. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I A. Husniati dan Pembimbing II 

Kristiawati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros tahun ajaran 

         . Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimen yang melibatkan 

satu kelas sebagai kelas eksperimen tanpa adanya kelas control dengan desain 

penelitian The One Group Pre-test and post-test design. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas V SDN    Marana sebanyak    orang. Sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas V sebanyak    orang siswa yang terdiri dari   

orang laki-laki dan    orang perempuan. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Penelitian dilaksanakan 

selama   pertemuan. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes untuk melihat hasil 

belajar siswa, lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, serta angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : ( ) Skor rata – 

rata tes hasil belajar matematika siswa sebelum diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) adalah   ,   dengan standar 

deviasi   ,    dan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) skor rata – rata tes hasil belajar matematika siswa 

adalah   ,   dengan standar deviasi   ,   . Dari hasil tersebut diperoleh bahwa 

   siswa (  ,   ) telah mencapai ketuntasan  individu dan ini berarti bahwa 

ketuntasan klasikal tidak tercapai. ( ) Rata – rata persentase frekuensi aktivitas 

siswa untuk setiap indikator telah mencapai kriteria aktif dengan rata – rata 

persentase   ,    dan telah memenuhi kriteria keberhasilan aktivitas siswa. ( ) 

Angket respon siswa menunjukkan bahwa respon siswa terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) yaitu   ,    

merespon positif. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

matematika siswa setelah pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) tidak memenuhi kriteria tuntas. Dari hasil 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT)  tidak efektif diterapkan dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros. Penelitian ini 

tidak efektif disebabkan oleh nilai KKM di sekolah sangat tinggi untuk siswa 

kelas V SD sehingga tidak memenuhi syarat keefektifan pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Teams Games Tournament (TGT), Aktivitas Siswa, 

dan Respon Siswa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan muatan pelajaran yang diajarkan di semua 

jenjang pendidikan. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk 

membekali peserta didik agar dapat hidup bermasyarakat dan dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta peserta didik dapat 

menerapkannnya dalam kehidupan sehari-hari. Matematika menjadi syarat 

yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan 

(Mabruroh et al.,     ). 

Pembelajaran matematika merupakan bagian dalam pembelajaran 

tematik di sekolah dasar. Pembelajaran matematika pada jenjang sekolah 

dasar menekankan pada pembentukan logika, sikap, dan keterampilan. 

Pembelajaran matematika merupakan proses kegiatan belajar mengajar 

dimana siswa dapat menggunakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, belajar matematika dimulai 

dengan konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih tinggi dengan 

kemampuan dan pola pikir yang dimiliki siswa. Sebab karakteristik 

matematika yaitu memiliki objek kajian yang abstrak (Eismawati et al., 

    ). 

Pembelajaran matematika cenderung memiliki kesan umum dimana 

pembelajaran tersebut menakutkan dan terkesan sulit dimata siswa. Hal ini 

seharusnya tidak ditakuti oleh siswa, karena matematika adalah ilmu yang 



  
 

 

 

mengandung simbol, rumus, konsep yang sangat berguna dalam kehidupan. 

Di dalam matematika banyak model-model yang dapat membantu siswa 

membentuk pola pemikiran yang sistematika, dapat membantu siswa berfikir 

logis dan kritis. Menyelesaikan masalah pada pembelajaran matematika, 

diperlukan pemahaman konsep yang jelas oleh siswa. Sehingga peran guru 

sangat penting dalam pemahaman konsep matematika. Guru harus dapat 

menyajikan dan menguasai mata pelajaran matematika agar siswa merasakan 

manfaat dia mempelajari hal tersebut untuk kehidupannya. Guru juga harus 

membuat pembelajaran yang berkesan dan berbekas pada peserta didik. 

Sehingga ketika dihadapkan pada permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

bervariasi, siswa tidak kewalahan mengerjakannya. Iklim belajar yang 

diciptakan guru juga harus kondusif agar siswa lebih termotivasi. Disamping 

itu, tingkat perkembangan anak juga perlu menjadi perhatian guru, sehingga 

pemberian masalahnya juga sesuai dengan tingkat pemikirannya (Suci et al., 

    ). 

Selain beberapa faktor tersebut, penyebab ketidakberhasilan siswa 

dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah jumlah siswa yang cukup 

banyak dalam satu ruang kelas. Banyaknya jumlah siswa di dalam kelas dapat 

membuat siswa berbicara sendiri dan kurang perhatian terhadap pelajaran. 

Siswa SD tidak hanya diharapkan kritis, cermat dan memiliki pola pikir yang 

logis dan rasional dalam menyelesaikan suatu masalah tetapi siswa juga 

diharapkan mampu menerapkan pembelajaran matematika dalam kehidupan 

sehari –hari. 



  
 

 

 

Dalam proses belajar matematika, aktivitas siswa memegang peranan 

yang sangat penting, karena dengan adanya aktivitas belajar siswa mampu 

menggunakan metode-metode yang ada untuk menyelesaikan soal-soal untuk 

dipecahkan secara bersama-sama, memberikan motivasi bagi teman dalam 

kelompok, dan dapat menciptakan situasi belajar matematika menjadi lebih 

aktif.  Semakin aktif siswa pada proses pembelajaran maka semakin tinggi 

pula hasil belajarnya (Sumarni,     ). 

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Juni      diketahui bahwa 

siswa kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. 

Ketika guru menyampaikan materi, siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, kebanyakan siswa hanya mengobrol dengan temannya, bahkan 

ada siswa yang asyik bermain.   

Berdasarkan hasil wawancara di SDN    Marana yaitu pencapaian hasil 

belajar matematika siswa di SDN    Marana masih tergolong rendah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari rata – rata nilai harian siswa yang hanya mencapai 

   sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

sekolah adalah   . Rendahnya nilai hasil belajar siswa tidak terlepas dari 

model pembelajaran yang digunakan dimana guru hanya memberikan materi 

tanpa memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, selain itu tidak ada 

interaksi sosial yang terjadi di dalam kelas. Siswa akan merasa bosan di 

dalam kelas. melihat jumlah siswa pada kelas V SDN    Marana yang 

berjumlah    orang hendaknya guru memilih model pembelajaran yang 

menekankan interaksi sosial anta siswa. 



  
 

 

 

Merubah model pembelajaran yang akan diterapkan untuk mengatasi 

masalah dalam pembelajaran matematika tersebut merupakan salah satu 

solusi yang dapat dilakukan oleh guru. Perlu sebuah model pembelajaran 

yang dapat menuntut siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas seluruh siswa dengan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerjasama  

menyelesaikan tugas secara berkelompok serta terdapat unsur permainan 

dalam bentuk turnamen akademik. Pada model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT, siswa dilatih untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama 

untuk dapat menyelesaikan tugas. Sehingga model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dapat meningkatkan minat belajar para siswa. (Wiranti,     ). 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) peserta didik 

memainkan permainan-permainan dengan anggota tim lain untuk 

memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Dalam permainan dapat 

disusun dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi pelajaran matematika (Wiranti,     ). 

Menurut (Erfiyana et al.,     ) model pembelajaran TGT (Teams 

Games Tournament) sudah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh thitung > ttabel  atau  ,    >  ,  . 

Maka ditolak artinya model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

berpengaruh terhadap hasil belajar materi pecahan pada siswa kelas III. 



  
 

 

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dapat menciptakan siswa yang aktif, kondisi belajar yang 

kondusif, dan menjadikan pembelajaran lebih rileks serta menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan saling bekerja sama, sehingga dapat meningkatakan hasil 

belajar siswa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. 

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika pada 

siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) efektif diterapkan dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros?” ditinjau 

dari indikator keefektifan pembelajaran matematika, sebagai berikut : 

 . Ketuntasan hasil belajar siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten 

Maros dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) 

 . Aktivitas siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

 . Respon siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros terhadap 

pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 



  
 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten 

Maros, ditinjau dari aspek : 

 . Ketuntasan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

 . Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

 . Respon siswa terhadap pembelajaran 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam menganalisis permasalahan di bidang pendidikan, serta 

mengetahui dampak yang mempengaruhi keefektifan  dalam pembelajaran 

daring serta dapat dijadikan sebagai referensi. 



 
 

  

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

 . Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses pemberian 

pengalaman belajar matematika kepada peserta didik yang melewati 

beberapa rangkaian kegiatan yang telah disusun secara terencana 

sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang matematika 

yang dipelajarinya. Pemahaman berpikir matematika didapatkan ketika 

siswa melaksanakan pembelajaran matematika dengan baik, ini 

merupakan tujuan penting pendidikan agar siswa dapat menyelesaikan 

masalah dengan berbagai bentuk penyelesaian dan strategi (Ana & 

Ndole,     ). 

Matematika memiliki peran penting dalam berbagai bidang ilmu, 

karena ilmu matematika diterapkan pada kehidupan sehari hari. 

Sedemikian pentingnya hingga matematika perlu dibekali kepada siswa 

mulai dari jenjang sekolah dasar agar memiliki kemampuan berpikir 

logis, sistematis, kritis, serta mampu bekerja sama dalam lingkungan.  

Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan apabila 

strategi pembelajaran yang diberikan tepat. Namun, pentingnya 

matematika dalam bidang pendidikan, tidak sejalan dengan pandangan 

siswa terhadap matematika. Sebagian besar siswa masih menganggap 



  
 

 

 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan tidak 

menyenangkan untuk dipelajari, sehingga muncul istilah “mathematics is 

monster”. Anggapan yang melekat pada siswa tersebut berdampak 

negatif pada proses dan hasil pembelajaran siswa (Seruni et al.,     ). 

Guru mengungkapkan bahwa kesulitan selama ini dalam mengajar 

matematika adalah kurangnya minat belajar siswa karena sudah 

menganggap matematika sulit. Terutama saat mempelajari konsep 

pecahan, perkalian dan pembagian. Hal yang sama pun dirasakan 

sebagian siswa, kesulitan mengingat materi mengenai konsep yang agak 

rumit. Ketika menemukan kesulitan, siswa merasa tidak semangat untuk 

belajar matematika (Seruni et al.,     ) 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut dan memotivasi siswa agar 

menyenangi matematika, maka diperlukan suatu tindakan dalam 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu 

dengan memberikan suatu pendekatan pembelajaran yang baru. Salah 

satunya seperti pendekatan permainan yang fungsinya untuk memancing 

siswa dalam belajar, artinya bermain sambil belajar. Cara permainan 

yang melibatkan dua orang atau lebih dapat menumbuhkan sikap sosial 

pada diri anak. Pembelajaran matematika melalui permainan dapat 

digunakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan 

materi dan membantu pembentukan sikap siswa (Seruni et al.,     ) 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru 

matematika dalam mengerjakan matematika kepada peserta didiknya, 

yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan 



  
 

 

 

pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan 

peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru 

dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik 

dalam mempelajari matematika (Jamilah,     ). 

 . Efektivitas Pembelajaran Matematika 

Efektivitas pembelajaran matematika adalah suatu ukuran 

keberhasilan  yang menyatakan seberapa besar kriteria keefektifan telah 

tercapai dalam proses pembelajaran matematika. Suatu pembelajaran 

akan dikatakan efektif ketika seluruh siswa aktif dalam pembelajaran 

karena proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada pada siswa. 

Menurut (Widianti,     )adapun efektivitas dalam penelitian ini adalah : 

Pertama, ketuntasan hasil belajar adalah tingkat ketercapaian 

pembelajaran yang dicapai oleh siswa, ketuntasan hasil belajar siswa 

yang diukur dengan tes hasil belajar. Ketuntasan hasil belajar dapat 

dilihat dari hasil belajar yang telah mencapai ketuntasan klasikal. Tingkat 

penguasaan siswa diukur dari nilai yang diperoleh siswa berdasarkan tes 

belajar yang diberikan. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar jika hasil 

belajar siswa tersebut mencapai ≥  , tuntas secara klasikal jika terdapat 

minimal     jumlah siswa dalam kelas tersebut telah mencapai skor 

≥  , dan hasil belajar siswa dikatakan efektif  jika rata – rata gain 

ternormalisasi siswa minimal berada dalam kategori sedang atau > , . 

Kedua, aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan dari hasil 

interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa yang menunjang 

keberhasilan berupa tindakan dalam suatu proses pembelajaran. Aktivitas 



   
 

 

 

belajar dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan siswa secara 

sadar dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dapat mengakibatkan 

perubahan pengetahuan atau kemahiran pada siswa tersebut.  Kriteria 

keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini ditunjukkan sekurang-

kurangnya     siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Ketiga, respon siswa adalah tanggapan perasaan atau sikap siswa 

terhadap suatu hal, dalam penelitian ini yaitu tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran matematika. Respon siswa dibagi dua, yaitu respon positif 

dan respon negatif. Respon siswa yang positif merupakan tanggapan 

perasaan senang, setuju, atau merasakan ada kemajuan setelah 

pelaksanaan suatu model, pendekatan, dan metode pembelajaran. 

Sedangkan respon siswa yang negatif adalah sebaliknya. Pembelajaran 

dikatakan efektif apabila rata-rata persentase siswa yang memberikan 

respon positif minimal    .  

 . Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama – sama dengan saling membantu 

satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim (Dewi,     ). 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang banyak 

digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran berdasarkan kurikulum 

berbasis kompetensi. Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif 

tidak berubah, namun terdapat beberapa tipe dari model tersebut 

(Nurbaiti,     ). 



   
 

 

 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pola belajar 

kelompok dengan cara kerja sama antar siswa dapat mendorong 

timbulnya gagasan yang lebih bermutu dan meningakatkan kreativitas 

siswa. model pembelajaran kooperatif merupakan pola atau rencana yang 

disusun sedemikian yang digunakan untuk menyusun rencana 

pembelajaran sehingga meningkatkan belajar siswa lebih baik dan 

meningkatkan sikap menghormati sesama kepada peserta didik untuk 

berinteraksi secara aktif dan positif di dalam kelompok (Anna,     ). 

 . Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 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 bagi skor tim mereka 

(Sukmawati & Purnamasari,     ). 

Model Pembelajaran Team Game Tournament (TGT) adalah salah 

satu pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam 

kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan   sampai   orang 

peserta didik yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata 

atau ras yang berbeda. Guru menyajikan materi dan peserta didik bekerja 

dalam kelompok mereka masing-masing (Amroellah,     ). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari   tahapan 

yaitu pengajaran, belajar tim, turnamen dan rekognisi (penghargaan) tim. 



   
 

 

 

Unsur kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat membuat siswa 

menikmati proses  pembelajaran dalam situasi yang menyenangkan. 

Selain itu, suasana kompetisi dalam turnamen dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa (Sukmawati & Purnamasari,     ). 

Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, 

pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna 

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut. Peningkatan aktivitas siswa, yaitu 

meningkatnya jumlah siswa yang terlibat aktif belajar, meningkatnya 

jumlah siswa yang bertanya dan menjawab, meningkatnya jumlah siswa 

yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran (Sukmawati & 

Purnamasari,     ). 

Kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournaments 

(TGT) menurut (Nurbaiti,     ) terdiri dari tahap Class Presentations, 

Teams, Games, Tournaments, dan Team Recognitions. Karakteristik dari 

pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournaments (TGT) adalah 

adanya turnamen, yaitu siswa yang berkemampuan homogen 

dipertandingkan dalam meja turnamen. Skor kelompok adalah akumulasi 

dari skor tiap anggota kelompok. Di sini diharapkan siswa mempunyai 

tanggung jawab memperoleh skor untuk menyumbang ke skor kelompok 

guna menjadi kelompok terbaik yang mendapat penghargaan. Dengan 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-Tournaments 

(TGT) siswa dimungkinkan akan lebih menikmati pembelajaran di kelas 



   
 

 

 

karena adanya turnamen. Selanjutnya penghargaan kelompok 

memungkinkan siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat agar 

kelompoknya memperoleh penghargaan terbaik. Belajar kelompok 

memungkinkan munculnya tutor sebaya dan rasa saling membantu untuk 

bisa menguasai materi. 

Model pembelajaran Team Game Tournament (TGT) salah satu 

alternatif yang dapat digunakan guru SD, karena model pembelajaran ini 

sesuai dengan karakter peserta didik SD yang senang dengan permainan 

dan pertandingan. Model pembelajaran TGT juga memiliki dinamika 

motivasi yang tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajarnya. Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki seseorang (Amroellah,     ). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa, model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan unsur permainan untuk membuat siswa semangat 

belajar dan pembelajaran yang berdasarkan atas kerja kelompok yang 

memiliki latar belakang yang berbeda maupun prestasi akademik yang 

berbeda dengan mencapai tujuan yang sama. 

Menurut Slavin (Dewi,     ), ada lima tahapan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), yaitu : 

a. Penyajian Kelas ( Class Presentation ) 

Penyajian kelas dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Games Tournament (TGT) tidak berbeda dengan pengajaran biasa 



   
 

 

 

atau pengajaran klasikal oleh guru, hanya pengajaran lebih 

difokuskan pada materi yang dibahas saja. Ketika penyajian kelas 

berlangsung mereka sudah berada dalam kelompoknya. Dengan 

demikian mereka akan memperhatikan dengan serius selama 

pengajaran peyajian kelas berlangsung sebab setelah ini mereka 

harus mengerjakan games akademik dengan sebaik-baiknya dengan 

skor mereka akan menentukan skor kelompok mereka. 

b. Kelompok ( Teams ) 

Kelompok disusun dengan beranggotakan  -  orang yang 

mewakili pencampuran dari berbagai keragaman dalam kelas seperti 

kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa tau etnik. Fungsi utama 

mereka dikelompokkan adalah anggota – anggota kelompok saling 

meyakinkan bahwa mereka dapat bekerja sama dalam belajar dan 

mengerjakan game atau lembar kerja dan lebih khusus lagi untuk 

menyiapkan semua anggota dalam menghadapi kompetisi.  

c. Permainan ( Games ) 

Pertanyaan dalam game 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 dan 

menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor pada kartu tersebut. 

 

 



   
 

 

 

d. Kompetisi / Turnamen ( Tournaments ) 

Turnamen adalah susunan beberapa game yang 

dipertandingkan. Biasanya dilaksanakan pada akhir minggu atau 

akhir unit pokok bahasan, setelah guru memberikan penyajian kelas 

dan kelompok mengerjakan lembar kerjanya. 

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. 

Secara umum, tahapan utama dalam pelaksanaan model TGT 

sebelumnya merupakan langkah – langkah pelaksanaan pembelajaran 

model TGT. Namun, untuk lebih memperjelas lagi mengenai 

pelaksanaan pembelajaran model TGT. Langkah – langkah Model 

Pembelajaran TGT dalam pembelajaran matematika sebagai berikut : 

Tabel  .  . Langkah – langkah Model Pembelajaran Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dalam Pembelajaran Matematika 
 

No Tahapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT 
Aktivitas Guru 

 . Penyajian kelas Guru menyampaikan materi 

pembelajaran. 

 . Kelompok (Teams) Guru membentuk kelompok siswa 

secara heterogen dengan jumlah 

anggota   orang. Kemudian 

memberikan LKK pada masing-



   
 

 

 

masing kelompok. 

 . Permainan (Games) Guru dan siswa menyiapkan meja 

tournament secukupnya dan untuk 

tiap meja ditempati   siswa yang 

memiliki kemampuan yang setara. 

Meja tournament   diisi oleh siswa 

dengan kemampuan tertinggi dari 

tiap kelompok dan seterusnya sampai 

meja terakhir ditempati oleh siswa 

yang memiliki kemampuan terendah 

dari tiap kelompok. 

 . Kompetisi/Turnamen 

(Tournamentss) 

Dalam tournament siswa dibagi 

dalam   meja tournament dengan 

kemampuan homogen,  kemudian 

seluruh siswa diberi soal (masing – 

masing   sosal yang berbeda). Siswa 

mengerjakan soal kurang lebih   

menit kemudian menggeser lembar 

soal ke kanan begitu seterusnya 

hingga waktu yang ditentukan habis. 

 . Pengakuan kelompok Setelah tournament selesai maka 

dilakukan penilaian. Tiap anggota 

kelompok kembali ke kelompoknya 

masing – masing kemudian 



   
 

 

 

menghitung perolehan poin yang di 

dapat dari tiap anggota kelompok 

kemudian diakumulasikan. 

Kelompok yang memperoleh poin 

tertinggi akan mendapat penghargaan 

berupa predikat great team, best 

team, dan good time. 

 

Menurut Dewi (    ) kelebihan pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) adalah sebagai berikut : 

a. Dalam kelas kooperatif siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi 

dan menggunakan pendapatnya. 

b. Rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi. 

c. Perilaku mengganggu terhadap terhadap siswa lain menjadi kecil. 

d. Motivasi belajar siswa bertambah. 

e. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap pokok bahasan. 

f. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa 

dengan siswa dan antara siswa dan guru. 

g. Kerjasama antar siswa maupun siswa dengan guru akan membuat 

interaksi belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan. 

Adapun kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament yang dikemukakan oleh Dewi (    ) adalah : 

a. Sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa ikut 

serta menyumbangkan pendapatnya. 



   
 

 

 

b. Kekurangan waktu untuk proses pembelajaran. 

c. Kemungkinan terjadi kegaduhan kalau guru tidak dapat mengelola 

kelas. 

B. Kerangka Berpikir 

 

Gambar  .  . Kerangka Berpikir 

C. Hasil Penelitian Relevan 

 . Berdasarkan jurnal penelitian N.L. Rahayuni, dkk pada tahun      

dengan judul Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

Berbasis Pendidikan Karakter Terhadap Kompetensi Pengetahuan 

Matematika Kelas IV SD dengan hasil terdapat perbedaan yang 



   
 

 

 

signifikan kompetensi pengetahuan Matematika siswa model 

pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) berbasis pendidikan 

karakter dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas IV SD Gugus I Kuta Selatan Tahun 

Ajaran          . Disarankan kepada guru agar lebih kreatif dan 

inovatif dengan melahirkan banyak ide demi kemajuan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament. 

Terciptanya suasana belajar aktif dan menyenangkan merupakan 

dambaan setiap guru. Untuk kepala sekolah agar mengusulkan kepada 

para guru untuk menerapkan model pembelajaran Teams Game 

Tournament pada proses pembelajaran. Dari pembelajaran Teams Game 

Tournament akan dapat menghasilkan output berkualitas dan berprestasi 

dalam semua bidang mata pelajaran khususnya Matematika. Berdasarkan 

temuan penelitian, disarankan agar dijadikannya sebagai refrensi untuk 

menemukan inovasi yang memacu peningkatan kualitas pendidikan dari 

peneliti selanjutnya. Kerja keras dan kesungguhan hati untuk selalu 

mengikuti perubahan jaman diperlukan sehingga tercapainya tujuan 

pendidkan yang optimal. 

 . Berdasarkan jurnal penelitian Afif Amroellah pada tahun      dengan 

judul Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Penggunaan Model 

Team Game Tournament (TGT) dengan Metode Diskusi Pada Siswa 

Kelas   SD Gugus   Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran           dengan hasil bahwa dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah :  ) Ada perbedaan yang 



   
 

 

 

signifikan hasil belajar matematika antara model pembelajaran TGT 

dengan metode diskusi pada siswa SDN Gugus   Kecamatan Kapongan. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung =  ,   , sedangkan pada taraf 

signifikasi    adalah  ,    . Dengan demikian hipotesis pada penelitian 

ini tidak dapat diterima yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara model pembelajaran TGT dengan metode diskusi 

pada siswa SDN Gugus   Kecamatan Kapongan.  Adapun besarnya 

perbedaan hasil belajar matematika antara yang menggunakan model 

pembelajaran TGT dengan metode diskusi adalah  ,   .  

 . Berdasarkan jurnal penelitian Yenny Royani dan Jajang Bayu Kelana 

pada tahun      dengan judul Peningkatan Pemahaman Konsep 

Matematika Pada Siswa SD dengan Menggunakan Model Teams Games 

Tournament (TGT) dengan hasil bahwa hasil penelitian yang dilakukan 

pada kelas   SD Prasistha semester I Tahun pelajaran          , dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan pemahaman konsep pada perkalain yang terdapat 

pada tema  . Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan siswa 

ditunjukkan pada rata-rata hasil responden aspek sikap sebesar    , 

dengan kriteria baik. Dan hasil tiap butir soal pemahaman konsep 

matematika siswa menunjukkan denga hasil peningkatan rata-rata sebesar 

   . Dengan demikian, penelitian ini dikatakan berhasil karena di dalam 

pelaksanaannya mengalami peningkatan pemahaman konsep. Melalui 

model Teams Games Tournament juga siswa mengalami ketuntasan 

belajar matematika khususnya dalam perkalian. 



   
 

 

 

 . Berdasarkan jurnal penelitian Akhmad Sahip pada tahun      dengan 

judul Upaya Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Games Tournament untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Materi Operasi Bilangan Pecahan Siswa Kelas V SD dengan hasil bahwa 

yang penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT menunjukan 

terdapat peningkatan pada setiap siklusnya diantaranya adalah pada tahap 

prasiklus dari    siswa kelas V siswa yang tidak mencapai KKM    

sebanyak    siswa (   ) sedangkan yang mencapai KKM    atau lulus 

sebanyak   siswa (   ) dengan nilai rata-rata sebesar   .  , sedangkan 

pada siklus I mengalami peningkatan yakni dari    siswa yang lulus atau 

mencapai KKM    sebanyak    siswa (   ), sedangkan yang tidak lulus 

sebanyak    siswa (   ) dengan nilai rata-rata sebesar   .  , 

Selanjutnya pada siklus kedua dengan jumlah siswa    orang siswa, yang 

lulus sebanyak    siswa (   ) sedangkan yang tidak lulus sebanyak   

orang siswa (   ) dengan nilai rata-rata sebesar   .  . Dengan demikian 

dapat disimpulankan bahwa melalui penerapan metode pembelajaran 

Kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika pada materi Operasi Bilangan Pecahan siswa 

kelas V SDN   Ubung tahun pelajaran          . 

 . Berdasarkan jurnal penelitian Mahmud Yunus Hasibuan, dkk tahun      

dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Bangun 

Datar Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

dengan hasil bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournaments (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar 



   
 

 

 

Matematika materi bangun datar siswa kelas III SDN        

Padangsidimpuan dengan peningkatan nilai rata-rata kelas yaitu pada saat 

pratindakan   ,   meningkat menjadi   ,   pada siklus I kemudian 

meningkat lagi pada siklus II menjadi   ,  . Peningkatan hasil belajar 

siswa terjadi karena di dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT siswa lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. 

 . Berdasarkan jurnal penelitian Ayu Asih Wiranti tahun      dengan judul 

Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Siswa Kelas   dengan 

hasil bahwa penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) yang dilaksanakan dapat:  ) Meningkatkan proses belajar 

matematika yang ditandai dengan naiknya rata-rata presentasi aktivitas 

belajar siswa.  ) Meningkatkan hasil belajar matematika. Peningkatan 

presentase aktivitas siswa terlihat jelas yaitu pada siklus I pertemuan I 

persentase aktivitas siswa mencapai     dan naik mejadi     atau naik 

   . Pada siklus II pertemuan I persentase aktivitas siswa mencapai     

dibanding siklus I, sedangkan pada siklus II pertemuan II persentase 

aktivitas siswa mencapai     atau naik   . Dengan demikian 

peningkatan aktivitas siswa pada penelitian ini bisa dikatakan berhasil. 

Peningkatan hasil belajar dari pra siklus dari    siswa terdapat    siswa 

dengan presentase   ,   belum tuntas KKM yaitu    sedangkan   siswa 

dengan presentase   ,   dinyatakan tuntas KKM. Siklus   dalam 

penelitian ini dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Hasil penelitian 

tindakan kelas menunjukkan bahwa pada siklus   terdapat    siswa yang 



   
 

 

 

tuntas dengan presentase     sedangkan   siswa belum tuntas dengan 

presentase    . Siklus II dilakukan dalam   kali pertemuan. Hasil 

penelitian pada siklus   menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar 

matematika. Dari    siswa,    siswa tuntas dengan presentase   ,   

sedangkan sisanya   siswa dengan presentase   ,   belum tuntas. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pendahuluan dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, 

hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif  tipe 

Teams Games Tournament (TGT) efektif diterapkan pada pembelajaran 

Matematika siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros, ditinjau dari : 

 . Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

a. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila memiliki nilai paling 

sedikit   , dengan hipotesis statistik : 

H  : 𝞵 <    Lawan H  : 𝞵 ≥    

Keterangan : 

𝞵 = Paramater rata – rata hasil belajar  

b. Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal minimal 

    ,dengan hipotesis statistik : 

H  : 𝞵 <     Lawan H  : 𝞵 ≥     

Keterangan : 

𝞵 = Paramater ketuntasan belajar secara klasikal  

 . Aktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

Aktivitas siswa dikatakan efektif  jika sekurang – kurangnya     

siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

 



   
 

 

 

 . Respon Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran 

Presentase respon positif siswa setelah digunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT minimal    . 

 



 
 

   

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pre experiment. Pre experiment  

adalah eksperiment yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak ada 

kelompok pembanding atau control (Rukminingsih et al.,     ). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SDN    Marana yang berlokasi di Jl. 

Pendidikan No.  Marana, Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan,      . 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 . Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas V SDN    Marana sebanyak    orang dengan siswa laki – laki 

berjumlah   orang dan siswa perempuan berjumlah    orang. 

 . Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V sebanyak    

orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

    ). 



   
 

 

 

D. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Group Pretest-

Posttest Design. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan telebih dahulu 

memberikan tes awal (pretest), kemudian diberikan perlakuan menggunakan 

model pembelajaran kooperatiif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Setelah diberikan perlakuan diberikan tes akhir (posttest). 

Tabel  .  . One – Group Pretest – Posttest Design 

Pretest Treatment Posttest 

O  X O  

Sumber : (Sugiyono,     ) 

Keterangan : 

O  = Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X = Treatment (perlakuan) 

O  = Nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

E. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah ketuntasan hasil belajar siswa, 

aktivitas siswa, respons siswa serta keterlaksanaan pembelajaran matematika 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatid tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasioanal variabel dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang variabel - variabel yang diperhatikan sehingga 

tidak terjadi kesalahan penafsiran. Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 



   
 

 

 

 . Model Pembelajaran Team Game Tournament (TGT) adalah salah satu 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam 

kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan   sampai   orang 

peserta didik yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata 

atau ras yang berbeda. 

 . Efektivitas pembelajaran matematika adalah suatu ukuran keberhasilan 

yang menyatakan seberapa besar kriteria ketuntasan siswa dalam belajar 

matematika. 

 . Hasil belajar matematika adalah hasil kegiatan belajar matematika dalam 

bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perlakuan atau pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 

 . Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama mengikuti 

proses belajar mengajar dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 . Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. 

 . Tahap Awal 

a. Menentukan sekolah untuk tempat penelitian. 



   
 

 

 

b. Konsultasi dengan pihak sekolah dan guru bidang studi mengenai 

waktu penelitian, populasi dan sampel yang akan dijadikan sebagai 

subjek dalam penelitian. 

c. Menentukan materi yang akan diajarkan, kemudian menyusun dan 

menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

d. Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian, yaitu : 

 ) Tes hasil belajar 

 ) Lembar observasi aktivitas siswa 

 ) Angket respon siswa 

 . Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan pretest diawal pembelajaran (pertemuan pertama). 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatiif tipe Teams Games Tournametn (TGT). 

c. Melaksanakan observasi terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran disetiap pertemuan. 

d. Membagikan angket respon siswa setelah mengikuti pembelajaran 

yang berisi pertanyaan tentang pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 

e. Memberikan tes seperti tes diawal pertemuan untuk melakukan 

evaluasi (posttest) setelah memberikan perlakuan. 

 

 

 



   
 

 

 

 . Tahap Akhir 

Setelah penelitian dilakukan, selanjutnya menganalisis semua data 

yang diperoleh. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan tekhnik analisis satatistik deskriptif dan inferensial. 

H. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 . 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) melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT). 

 . Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

observasi aktivitas siswa. Lembar observasi ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

matematika berlangsung dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 . Angket Respon Siswa 

Angket respons siswa digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 



   
 

 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

adalah : 

 . Data hasil belajar diperoleh dari pretest  yang dilaksanakan pada awal 

pertemuan sebelum diberikan perlakuan dan posttest  yang dilakukan 

pada akhir pertemuan sesudah diberikan perlakuan. 

 . Data tentang aktivitas siswa selama diberikan perlakuan diperoleh 

dengan menggunakan instrumen lembar observasi aktivitas siswa pada 

saat pemberian tindakan melalui pengamatan. 

 . Data tentang respon siswa diperoleh dengan menggunakan angket respon 

siswa yang dibagikan setelah perlakuan diberikan. 

J. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik, yaitu: 

 . Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif (Sugiyono,     ) 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. 

a. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan pemahaman 

materi matematika siswa sebelum dan setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 



   
 

 

 

Data mengenai hasil belajar matematika siswa dengan nilai rata–rata, 

nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai siswa adalah 

skala lima berdasarkan teknik pengkategorian hasil belajar 

matematika mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional yang dapat dilihat pada Tabel  .  berikut. 

Tabel  .  . Kategorisasi Standar Ketuntasan Hasil Belajar 

Nilai Kategori 

  ≤ x <    Sangat Rendah 

   ≤ x <    Rendah 

   ≤ x <    Sedang 

   ≤ x <    Tinggi 

   ≤ x ≤     Sangat Tinggi 

Kriteria seorang siswa dikaakan tuntas apabila memenuhi 

atandar ketutasan hasil belajar yang ditetapkan SDN    Marana 

Kabupaten Maros yakni dapat dilihat pada Tabel  .  berikut. 

Tabel  .  . Kategori Standar Ketuntasan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros 

Skor Kategorisasi Ketuntasan Belajar 

  ≤ x <    Tidak Tuntas 

   ≤ x ≤     Tuntas 

Sumber : SDN    Marana Kabupaten Maros 

Di samping itu hasil belajar siswa juga diarahkan pada 

pencapaian hasil belajar secara individual dan klasikal. Kriteria 

seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah yakni   , 

sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal     siswa 



   
 

 

 

di kelas tersebut telah mencapai skor ketuntasan minimal. 

Ketuntasan klasikal dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ketuntasan belajar klasikal   
 umlah siswa dengan skor KKM

jumlah siswa
 x      

 

b. Analisis Data Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Untuk menghitung rata – rata presentase setiap aspek aktivitas siswa 

digunakan rumus berikut : 

     
   

  
        

Keterangan : 

     Persentase siswa yang melakukan jenis aktivitas tertentu 

     Jumlah siswa yang melakukan aktivitas tertentu  

    Jumlah siswa yang hadir dalam pembelajaran 

Indikator keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya     siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran (Widianti,     ). 

c. Analisis Data Respon Siswa 

Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dianalisis dengan 

mencari persentase jawaban siswa untuk tiap-tiap pertanyaan dalam 

angket. 



   
 

 

 

Respon siswa dianalisis dengan melihat presentase dari respon 

siswa yang dihitung dengan menggunakan rumus : 

   
 

 
        

Keterangan : 

P = Persentase respon siswa 

f  = Frekuensi respon siswa 

N = Banyaknya siswa yang mengisi angket. 

Respon siswa dikatakan positif jika persentase respon siswa 

dalam menjawab senang, menarik, dan ya untuk setiap aspek ≥    

 .  ika salah satu aspek dijawab senang , menarik, dan ya ≥    %, 

maka respon siswa dikatakan positif (Widianti,     ). 

 . Analisis Statistik Inferensial 

Menurut (Sugiyono,     ) analisis statistik inferensial adalah 

teknik statistic yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Teknik ini dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis 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 

digubakan uji One Sample Kolmogorov – Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi    atau  ,   dengan kriteria a =    



   
 

 

 

jika Pvalue ≥ α    ,   maka distribusinya adalah normal, dan jika 

Pvalue< α    ,   maka distribusinya adalah tidak normal. 

b. Pengujian Hipotesis Penelitian 

 ) Rata – rata ketuntasan hasil belajar siswa setelah diajar 

menggunakan pembelajaran mateatika melalui penerapan model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) minimal sama 

dengan KKM, dengan menggunakan uji-tone sample test yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

H  : 𝞵 <    Lawan H  : 𝞵 ≥    

Keterangan : 

𝞵 = Paramater rata – rata hasil belajar 

 ) Pencapaian jumlah siswa yang tuntas belajar minimal     

(tuntas klasikal) yang dirumuskan dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

H  : 𝞵 <     Lawan H  : 𝞵 ≥     

Keterangan : 

𝞵 = Paramater ketuntasan belajar secara klasikal 

 ) Aktivitas siswadikatakan efektif jika sekurang – kurangnya     siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

 ) Persentase respon positif siswa setelah digunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT minimal    . 

 



 
 

   

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

 . Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil dan analisis data penelitian dibuat berdasarkan data yang 

diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di SDN    

Marana Kabupaten Maros selama enam kali pertemuan, dimana 

pertemuan pertama diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa, empat pertemuan berikutnya dilaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dan pertemuan terakhir diberikan posttest untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah diberi perlakuan. Berikut ini 

dijelaskan tentang hasil analisis statistik deskriptif dari data yang telah 

dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian dilakukan. 

a. Deskripsi Hasil Belajar Matematika 

Data hasil tes siswa sebelum dan setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) pada 

siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros disajikan secara 

lengkap pada Lampiran D. 

 ) Deskripsi Hasil Tes Siswa sebelum Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 



   
 

 

 

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap hasil belajar 

siswa sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (Pretest) yang diberikan pada siswa 

secara ringkas dapat dilihat pada Tabel  .  berikut : 

Tabel  .  . Statistik Skor Hasil Tes Matematika Siswa 

sebelum Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

Statistik Nilai Statistik 

Ukuran Sampel 

Skor Ideal 

Skor Maksimum 

Skor Minimun 

Rentang Skor 

Rata – rata 

Median 

Standar Deviasi 

Variansi 

   

    

   

   

   

  ,   

   

  ,    

   ,    

Sumber : Data Olah Lampiran D 

Pada Tabel  .  diatas dapat dilihat bahwa skor rata – rata 

hasil belajar siswa sebelum diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (Pretest) dari    

siswa adalah    ,   dengan standar deviasi   ,   . Nilai pretest 

yang dicapai siswa  dari nilai maksimum    sampai nilai 

minimum   , serta nilai Variansi    ,   . Jika hasil belajar 

matematika siswa di kelompokkan ke dalam lima kategori, maka 

diperoleh distribusi frekuensi dan persentase seperti pada Tabel 

 .  berikut. 

 

 



   
 

 

 

Tabel  .  . Distribusi dan Persentase Skor Hasil Tes Siswa 

sebelum Diterapkan Model Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

No Kriteria Kategori Frekuensi 
Persen 

(%) 

  

  

  

  

  

   ≤ x ≤     

   ≤ x <    

   ≤ x <    

   ≤ x <    

  ≤ x <    

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

    

Jumlah        

Sumber : Data Olah Lampiran D 

Dari Tabel  .  distribusi frekuensi dan persentase 

menunjukkan bahwa dari    siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Tipe TGT (Teams Games 

Tournament), terdapat   (  ) siswa yang memiliki hasil belajar 

matematika dalam kategori sangat tinggi, kategori tinggi, 

kategori sedang, kategori rendah, dan   (    ) dalam kategori 

sangat rendah. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa sebelum diterapkan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) tergolong sangat rendah dengan rata 

- rata   ,  . 

Tabel  .  . Deskripsi Ketuntasan Hasil Tes Siswa sebelum 

Diterapkan Model Pembelajaan Kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) 

Interval Skor Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

  ≤ x <    

   ≤ x ≤     

Tidak Tuntas 

Tuntas 

   

  

    

  

Jumlah        

Sumber : Data Olah Lampiran D 

Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila 

memiliki nilai paling sedikit   , sedangkan ketuntasan klasikal 



   
 

 

 

tercapai apabila minimal     siswa dikelas tersebut telah 

mencapai skor paling sedikit   . Dari tabel  .  di atas 

menunjukkan bahwa jumlah siswa yang tidak memenuhi kriteria 

ketuntasan adalah sebanyak    orang dengan persentase      

dari jumlah keseluruhan siswa sebanyak    orang. 

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros 

sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) belum memenuhi kriteria ketuntasan 

secara klasikal. 

 ) Deskripsi Hasil Tes Siswa setelah Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap nilai hasil 

belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (Posttest) yang diberikan pada 

siswa dapat dilihat pada Tabel  .  berikut : 

Tabel  .  . Statistik Skor Hasil Tes Matematika Siswa 

setelah Diterapkan Model Pembelajaran Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Statistik Nilai Statistik 

Ukuran Sampel 

Skor Ideal 

Skor Maksimum 

Skor Minimum 

Rentang Skor 

Rata – rata 

Median 

Standar Deviasi 

Variansi 

   

    

    

   

   

  ,   

   

  ,    

   ,    

Sumber : Data Olah Lampiran D 



   
 

 

 

Pada Tabel  .  di atas dapat dilihat bahwa skor rata – rata 

hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (Posttest) dari    

siswa adalah   ,   dengan standar deviasi   ,   . Nilai posttest 

yang dicapai siswa dari nilai maksimum     sampai nilai 

minimum   , serta nilai variansinya    ,   . Jika hasil belajar 

matematika siswa dikelompokkan ke dalam lima kategori maka 

diperoleh distribusi frekuensi dan persentase seperti pada Tabel 

 .  berikut. 

Tabel  .  . Distribusi dan Persentase Skor Hasil Tes Siswa 

setelah Diterapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

No Kriteria Kategori Frekuansi 
Persen 

(%) 

  

  

  

  

  

   ≤ x ≤     

   ≤ x <    

   ≤ x <    

   ≤ x <    

  ≤ x <    

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

   

    

  

  

  

  ,   

  

  ,   

  ,   

 ,   

Jumlah        

Sumber : Data Olah Lampiran D 

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel  .  

ditunjukkan bahwa hasil tes siswa setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dari    siswa terdapat   siswa atau  ,    pada kategori sangat 

rendah,   siswa atau   ,    berada pada kategori rendah,   

siswa atau   ,    berada pada kategori sedang,   siswa atau 

   berada pada kategori tinggi,    siswa atau   ,    berada 

pada kategori sangat tinggi. 



   
 

 

 

Tabel  .  . Deskripsi Ketuntasan Hasil Tes Siswa setelah 

Diterapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) 

Interval Skor Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

  ≤ x <    

   ≤ x ≤     

Tidak Tuntas 

Tuntas 

  

   

  ,   

  ,   

Jumlah        

Sumber : Data Olah Lampiran D 

Pada Tabel  .  di atas ditunjukkan bahwa dari    siswa 

terdapat    siswa atau   ,    berada pada kategori tuntas. 

Sementara   siswa atau   ,    berada pada kategori tidak 

tuntas. Berdasarkan kriteria ketuntasan hasil belajar klasikal 

yang ditetapkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa Kelas V SDN    Marana Kabupaten 

Maros dinyatakan tidak tuntas secara klasikal. 

b. Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Selama Kegiatan 

Pembelajaran 

Hasil data observasi siswa yang diperoleh pada proses 

pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas V 

SDN    Marana selama   kali pertemuan dinyatakan dalam 

persentase yang dapat dilihat pada tabel  .  berikut. 

Tabel  .  . Deskripsi Aktivitas Siswa Terhadap Pembelajaran 

Matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tornament (TGT) 

No 
Hal Yang 

Diamati 

Pertemuan Ke - Rata

-rata 
Persen 

I II III IV V VI 

  Siswa yang 

hadir pada saat 

pembelajaran 

P 

R 

E 

T 

E 

            

P 

O 

S 

T 

T 

       % 

  Siswa yang 

duduk 
                   % 



   
 

 

 

berdasarkan 

kelompok 

S 

T 

E 

S 

T   Siswa yang 

memperhatikan 

penjelasan guru 

pada saat 

pembelajaran 

              ,     ,   % 

  Siswa yang aktif 

berdiskusi 

dalam kelompok 

              ,     ,   % 

  Siswa yang 

mengumpulkan 

tugas kelompok 

tepat waktu 

             ,     ,   % 

  Siswa yang 

mewakili 

kelompoknya 

dalam turnamen 

                   % 

  Siswa yang aktif 

terlibat dalam 

games 

              ,     ,   % 

Jumlah    ,   

Rata – rata   ,   % 

Berdasarkan Tabel  .  menunjukkan bahwa tujuh komponen 

yang diamati diperoleh hasil sebagai berikut. 

 ) Banyaknya siswa yang hadir pada saat pembelajaran 

berlangsung selama   kali pertemuan adalah     . 

 ) Banyaknya siswa yang duduk berdasarkan kelompoknya selama 

  kali pertemuan adalah     . 

 ) Banyaknya siswa yang memperhatikan penjelasan guru pada 

saat pembelajaran berlangsung selama   kali pertemuan adalah 

  ,   . 

 ) Banyaknya siswa aktif berdiskusi dalam kelompok saat 

pembelajaran berlangsung selama   kali pertemuan adalah 

  ,   . 



   
 

 

 

 ) Banyaknya siswa yang mengumpulkan tugas kelompok tepat 

waktu selama   kali pertemuan adalah   ,   . 

 ) Banyaknya siswa yang mewakili kelompoknya dalam turnamen 

adalah     . 

 ) Banyaknya siswa yang aktif terlibat dalam games adalah 

  ,   . 

c. Deskripsi Hasil Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data tentang respon siswa terhadap pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) diperoleh melalui angket respons yang dibagikan 

dan diisi oleh siswa setelah proses pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) telah dilaksanakan selama empat kali pertemuan yang 

selanjutnya angket tersebut dikumpul dan dianalisis. Hasil analisis 

data respon siswa terhadap pembelajaran matematika melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) disajikan pada Tabel  .  berikut ini. 

Tabel  .  . Persentase Respons Siswa Terhadap Pembelajaran 

Matematika dengan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

No Pertanyaan 
Respon Siswa Persen (%) 

Ya Tidak Ya Tidak 

  Apakah kamu senang 

belajar matematika 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe Teams 

             



   
 

 

 

Games Tournament 

(TGT) ? 

  Apakah kamu senang 

terhadap suasana 

belajar di kelas 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams 

Games Tournament 

(TGT) ? 

             

  Apakah dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe Teams 

Games Tournament 

(TGT) kamu lebih 

mudah memahami 

materi dengan baik ? 

             

  Apakah belajar 

melalui model 

pembelajaran 

kooperatif tipe Teams 

Games Tournament 

(TGT) merupakan hal 

baru bagi anda ? 

            

  Setelah mengikuti 

pembelajaran 

matematikan dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe Teams 

Games Tournament 

             



   
 

 

 

(TGT), apakah rasa 

percaya diri kamu 

meningkat ? 

  Setelah mengikuti 

pembelajaran 

matematikan dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe Teams 

Games Tournament 

(TGT), apakah 

matematika 

merupakan pelajaran 

yang menarik? 

             

  Setujukah kamu jika 

pada pembelajaran 

berikutnya guru 

menerapkan cara 

pembelajaran yang 

sama ? 

             

 Jumlah                  

 Rata – Rata   ,    ,     ,      ,    

Pada Tabel  .  dapat dilihat bahwa secara umum rata – rata 

siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros memberi respon 

positif terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT), dimana rata persentase frekuensi siswa yang 

memberi jawaban Ya atau respon positif adalah   ,   . 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada BAB III, hasil 

analisis respon siswa telah mencapai ≥    . Dengan demikian dapat 



   
 

 

 

disimpulkan bahwa siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros 

secara klasikal memberi respon positif terhadap pembelajaran 

matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT). 

 . Hasil Analisis Statistik 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    ,   maka distribusinya adalah normal. 

Jika Pvalue< α    ,   maka distribusinya adalah tidak normal. 

Dengan menggunakan bantuan program computer dengan 

program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi    

dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis skor rata – rata 

untuk pretest menunjukkan nilai Pvalue ≥ α  yaitu  ,    ≥  ,   dan 

skor rata – rata posttest menunjukkan Pvalue ≥ α  yaitu  ,    ≥  ,  . 

Hal ini menunjukkan bahwa skor rata – rata pretest dan posttest 

termasuk kategori normal. Untuk data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran D. 

b. Pengujian Hipotesis 



   
 

 

 

 ) Rata – rata ketuntasan hasil belajar siswa setelah diajar dengan 

menggunakan pembelajaran matematika melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dihitung dengan menggunakan uji-tone sample test yang 

dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H  : 𝞵 <    Lawan H  : 𝞵 ≥    

Keterangan : 

𝞵 = Paramater rata – rata hasil belajar 

Berdasarkan hasil analisis SPSS (lampiran D) dengan 

menggunakan taraf signifikan    tampak bahwa Nilai p (sig( -

tailed)) adalah  ,    <  ,   rata – rata hasil belajar siswa setelah 

diajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) lebih dari   . Ini berarti 

bahwa H  ditolak dan H  diterima yakni rata – rata hasil belajar 

posttest siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros lebih 

dari nilai KKM. 

 ) Ketuntasan belajar siswa setelah diajar dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

secara klasikal dihitung minimal     yang dirumuskan dengan 

hipotesis sebagai berikut : 

H  : 𝞵 <     Lawan H  : 𝞵 ≥     

Keterangan : 

𝞵 = Paramater ketuntasan belajar secara klasikal 



   
 

 

 

Berdasarkan hasil analisis SPSS (lampiran D) dengan 

menggunakan taraf signifikan    tampak bahwa Nilai p (sig( -

tailed)) adalah  ,    >  ,   rata – rata hasil belajar siswa setelah 

diajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) kurang dari    . Ini berarti 

bahwa H  diterima dan H  ditolak yakni rata – rata hasil belajar 

posttest siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros tidak 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal. 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa skor rata-rata hasil 

belajar siswa setelah pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) tidak 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe Teams Games 

Tournament (TGT) tidak 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 analisis inferensial. 

 . Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif 

Pembahasan hasil analisis deskriptif tentang ( ) hasil belajar siswa, 

( ) aktivitas siswa selama pembelajaran, serta ( ) respon siswa terhadap 

pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran tipe 



   
 

 

 

Teams Games Tournament (TGT). Ketiga aspek tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Hasil Belajar Siswa 

 ) Hasil Belajar Matematika Siswa Sebelum Pembelajaran 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

Hasil analisis data hasil belajar matematika siswa sebelum 

pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) bahwa tidak ada siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan kata 

lain, hasil belajar siswa sebelum pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) sangat rendah dan tidak memenuhi kriteria 

ketuntasan klasikal. 

 )  Hasil Belajar Matematika Siswa Setelah Pembelajaran 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) 

Hasil analisis data hasil belajar matematika siswa setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) berada pada kategori sedang yaitu dengan 

skor rata-rata   ,   dari    siswa, terdapat   siswa yang tidak 

mencapai ketuntasan individual atau   ,    dan terdapat    

orang yang telah mencapai ketuntasan individual atau   ,  %. 

Ini berarti siswa di kelas V SDN    Marana Kabupaten Maros 



   
 

 

 

tidak mencapai ketuntasan secara klasikal karena ketuntasan 

klasikal tercapai apabila minimal     siswa di kelas tersebut 

telah mencapai skor ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh 

sekolah tersebut. Hal ini tidak efektif disebabkan oleh nilai 

KKM di sekolah sangat tinggi untuk siswa kelas V SD sehingga 

tidak memenuhi syarat keefektifan pembelajaran. 

b. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Gmes Tournament (TGT) pada siswa kelas V SDN    

Marana Kabupaten Maros menunjukkan bahwa perolehan rata-rata 

persentasi aktivitas siswa yaitu   ,    aktif dalam pembelajaran 

matematika. Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian 

ini dikatakan efektif apabila minimal     siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

c. Respon Siswa 

Berdasarkan hasil analisis respon siswa diperoleh bahwa 

  ,    siswa memberikan respon positif terhadap pelaksanaan 

pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajarn 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Dari hasil analisis 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) telah 



   
 

 

 

mencapai indikator efektivitas yang dijadikan tolak ukur, dimana 

respon positif minimal     dari keseluruhan responden. 

Dengan demikian, hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa hasil belajar matematika siswa tidak tuntas secara klasikal, 

aktivitas siswa mencapai kriteria berhasil, serta respon siswa terhadap 

proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) mencapai kriteria berhasil. 

 . 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  telah terdistribusi normal 

karena nilai Pvalue ≥ α    ,   (Lampiran D). 

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa skor rata – rata hasil 

belajar siswa setelah pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) tampak 

Nilai p (sig( -tailed)) adalah  ,    <  ,   berarti hasil belajar siswa bisa 

mencapai KKM   . Ketuntasan belajar siswa setelah diajar melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) secara klasikal kurang dari    .  

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial yang diperoleh ternyata 

tidak mendukung teori yang telah dikemukakan pada pustaka. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian relevan yang menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

efektif digunakan dalam pembelajaran, akan tetapi pada hasil penelitian yang 



   
 

 

 

saya temukan menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

tidak memenuhi kriteria ketuntasan pembelajaran. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) tidak efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas V di SDN    Marana Kabupaten Maros pada materi 

pecahan. Pencapaian keefektifan penerapan model kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dapat dilihat pada Tabel  .   berikut : 

Tabel  .  . Pencapaian Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

No Kriteria Keefektifan Kesimpulan 

  

  

  

Hasil Belajar Siswa 

Aktivitas Siswa 

Respon Siswa 

Tidak Tuntas 

Aktif 

Positif 



 

   

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: 

 . Ketuntasan belajar siswa secara klasikal menunjukkan bahwa terdapat    

siswa atau   ,    yang mencapai KKM dan   siswa atau   ,    yang 

tidak mencapai KKM (mendapat nilai di bawah   ) sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar siswa tidak mencapai ketuntasan secara 

klasikal. Penelitian ini tidak efektif disebabkan oleh nilai KKM di 

sekolah sangat tinggi untuk siswa kelas V di SD    Marana Kabupaten 

Maros. 

 . Rata – rata dari komponen penilaian aktivitas siswa dalam pembelajarn 

matematika dengan penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) berada dalam kategori aktif dengan rata – rata 

  ,   . 

 . Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dikategorikan positif dengan persentase   ,   . 

 . Dari ketiga aspek indikator keefektifan pembelajaran, salah satu diantara 

indikator tidak memenuhi kriteria ketuntasan pembelajaran sehingga 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

tidak efektif diterapkan pada siswa kelas V SDN    Marana Kabupaten 

Maros. 



   

 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

 . Pembelajaran matematika melalui penerapan model kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) tidak layak dipertimbangkan untuk 

digunakan sebagai model pembelajaran alternatif di sekolah khususnya di 

SDN    Marana Kabupaten Maros. 

 . Pendidik dapat menerapkan model kooperatif Teams Games Tournament 

(TGT) sebagai model pembelajaran untuk mencapai proses pembelajaran 

yang lebih efektif dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan pada 

penelitian ini. 

 . Bagi peneliti yang berminat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini, 

diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan yang dapat 

menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN A 

 . Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 . Daftar Hadir Siswa 

 . Daftar Nama Kelompok Siswa 

 . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 



   

 

 

 
 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN  

KELAS V SDN    MARANA KABUPATEN MAROS 

TAHUN AJARAN           

No Hari/Tanggal Waktu Materi Keterangan 

  Selasa,   

Agustus      
  .   –   .   

Pretest 
Terlaksana 

  Rabu,   

Agustus        .   –   .   

Menjumlahkan dua 

pecahan berpenyebut 

berbeda 

Terlaksana 

  Kamis,   

Agustus        .   –   .   

Mengurangi dua 

pecahan berpenyebut 

berbeda 

Terlaksana 

  Rabu,    

Agustus      
  .   –   .   

Menjumlahkan dua 

pecahan campuran 
Terlaksana 

  Kamis,    

Agustus      
  .   –   .   

Mengurangi dua 

pecahan campuran 
Terlaksana 

   um’at,    

Agustus      
  .   –   .   

Posttest 
Terlaksana 

 

  



   

 

 

 
 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SDN    MARANA 

No Nama Siswa L/P 
Pertemuan Ke - 

I II III IV V VI 

  Abu Bakar L √ √ √ √ √ √ 

  Akram Ahmad Fauzaan L √ √ √ √ √ √ 

  Amelia P √ √ √ √ √ √ 

  Arfan Affandi L √ √ √ √ √ √ 

  Audrey Farrel Al Azis L √ √ √ √ √ √ 

  Diva Afifa P √ √ √ √ √ √ 

  Dzakirah P √ √ √ √ √ √ 

  Firda Azhari P √ √ √ √ √ √ 

  Khaerul Al Ghiffari L √ √ √ √ √ √ 

   M. Nuzul Ramadhan L √ √ √ √ √ √ 

   Mikhania Putri Azkairunisa P √ √ √ √ √ √ 

   Muh. Al Harun L √ √ √ √ √ √ 

   Muhammad Ridwan Rizal L √ √ √ √ √ √ 

   Novuta Aulia Putri P √ √ √ √ √ √ 

   Nur An’Nisah Hamzah P √ √ √ √ √ √ 

   Nur Azisah Muh. Sahir P √ √ √ √ √ √ 

   Nur Azrah P √ √ √ √ √ √ 

   Nur Ilmi Azzahra P √ √ √ √ √ √ 

   Nur Reskyani P √ √ √ √ √ √ 

   Nur Sakinah Awaliah P √ √ √ √ √ √ 

   Nurul P √ √ √ √ √ √ 

   Putri Anugrah P √ √ √ √ √ √ 

   Rezki Amalia Ramadani P √ √ √ √ √ √ 

   Rezky Idrus L  √ √ √ √ √ √ 

   Salwa Putri Naura P  √ √ √ √ √ √ 

   Salwa Salzhabila P √ √ √ √ √ √ 

   Suartina P √ √ √ √ √ √ 

   Syifa Nadzara P √ √ √ √ √ √ 

   Zahira Zainal P √ √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

DAFTAR NAMA KELOMPOK SISWA 

Kelompok   

 . Abu Bakar 

 . Amelia 

 . Firda Azhari 

 . Mikhania Putri Azkairunisa 

 . Muhammad Ridwan Rizal 

 . Nur Azrah 

Kelompok   

 . Akram Ahmad Fauzaan 

 . Novuta Aulia Putri 

 . Nur An’Nisah Hamzah 

 . Nur Reskyani 

 . Nur Sakinah Awaliah 

 . Zahira Zainal 

Kelompok   

 . Arfan Affandi 

 . M. Nuzul Ramadhan 

 . Nur Ilmi Azzahra 

 . Nurul 

 . Rezki Amalia Ramadani 

 . Salwa Putri Naura 

Kelompok   

 . Audrey Farrel Al Azis 

 . Diva Afifa 

 . Khaerul Al Ghiffari 

 . Putri Anugrah 

 . Suartina 

 . Syifa Nadzara 

Kelompok   

 . Dzakirah 

 . Muh. Al Harun 

 . Nur Azisah Muh. Sahir 

 . Rezky Idrus 

 . Salwa Salzhabila 

 

  



   

 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan  : UPTD SDN    Marana 

Kelas / Semester  : V /   

Pelajaran   : Operasi Hitung Pecahan 

Sub Pelajaran  : Penjumlahan Pecahan 

Pertemuan   :   

Alokasi Waktu  :     Menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

 . Siswa dapat menjumlahkan dua pecahan berpenyebut berbeda 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 . Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

 . Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran. 

 . Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

   Menit 

Kegiatan Inti  . Guru membagi siswa kedalam   

kelompok dengan beranggotakan   

–   siswa. 

 . Guru  menjelaskan tentang 

penjumlahan dua pecahan 

berpenyebut berbeda. 

 . Guru dan siswa menyiapkan meja 

tournament secukupnya. 

 . Guru menjelaskan aturan main 

dalam tournament. ( Dalam 

   Menit 

 



   

 

 

 
 

tournament semua kelompok diberi 

   soal yang sama ). Setiap siswa 

pada masing – masing kelompok 

mengerjakan soal sebanyak   butir 

soal, siswa pertama mengerjakan 

soal dalam waktu kurang lebih   

menit kemudian menggeser lembar 

soal ke siswa kedua yang berada di 

sebelah kanan ( berlaku untuk 

semua kelompok ), begitu 

seterusnya hingga waktu yang 

ditentukan habis. 

 . Siswa bersiap memulai tournament. 

 . Siswa berdiri di masing – masing 

meja setiap kelompok dan 

menentukan anggota kelompok 

yang akan mengerjakan soal 

pertama sampai seterusnya.  

 . Guru membagikan LKK berisi 

tugas yang harus diselesaikan 

masing – masing kelompok. 

 . Siswa melakukan tournament 

dengan bimbingan guru. 

 . Siswa melakukan perhitungan skor 

yang diperoleh tiap anggota 

kelompok di masing – masing meja 

tournament. 

  . Guru memberikan penghargaan 

berupa hadiah atas usaha yang telah 

dilakukan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi urutan 



   

 

 

 
 

pertama dan kedua. 

Kegiatan 

Akhir 

 . Guru dan siswa bersama – sama 

membuat rangkuman / kesimpulan 

pelajaran. 

 . Guru memotivasi siswa untuk 

mengulangi pembelajaran dirumah. 

 . Siswa mengakhiri pelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

   Menit 

C. Penilaian 

 . Penilaian Proses : Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

 . Penilaian Hasil : Tes tertulis 

 

  Maros,   Agustus      

Obsever  

Guru Kelas V Peneliti 

  

 

 

 

Sitti Fatima, A. Ma Nur Ilmi Hakim 

NIP.                       NIM :              

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah UPTD SDN    Marana 

 

 

 

 

Abdullah, S.Pd 

NIP.                       

  



   

 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan  : UPTD SDN    Marana 

Kelas / Semester  : V /   

Pelajaran   : Operasi Hitung Pecahan 

Sub Pelajaran  : Penjumlahan Pecahan 

Pertemuan   :   

Alokasi Waktu  :     Menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

 . Siswa dapat mengurangkan dua pecahan berpenyebut berbeda 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 . Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

 . Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran. 

 . Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

   Menit 

Kegiatan Inti  . Guru membagi siswa kedalam   

kelompok dengan beranggotakan   – 

  siswa. 

 . Guru  menjelaskan tentang 

pengurangan dua pecahan 

berpenyebut berbeda. 

 . Guru dan siswa menyiapkan meja 

tournament secukupnya. 

 . Guru menjelaskan aturan main 

dalam tournament. ( Dalam 

   Menit 

 



   

 

 

 
 

tournament semua kelompok diberi 

   soal yang sama ). Setiap siswa 

pada masing – masing kelompok 

mengerjakan soal sebanyak   butir 

soal, siswa pertama mengerjakan 

soal dalam waktu kurang lebih   

menit kemudian menggeser lembar 

soal ke siswa kedua yang berada di 

sebelah kanan ( berlaku untuk semua 

kelompok ), begitu seterusnya 

hingga waktu yang ditentukan habis. 

 . Siswa bersiap memulai tournament. 

 . Siswa berdiri di masing – masing 

meja setiap kelompok dan 

menentukan anggota kelompok yang 

akan mengerjakan soal pertama 

sampai seterusnya.  

 . Guru membagikan LKK berisi soal 

yang harus diselesaikan masing – 

masing kelompok. 

 . Siswa melakukan tournament 

dengan bimbingan guru. 

 . Siswa melakukan perhitungan skor 

yang diperoleh tiap anggota 

kelompok di masing – masing meja 

tournament. 

  . Guru memberikan penghargaan 

berupa hadiah atas usaha yang telah 

dilakukan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi urutan 

pertama dan kedua. 



   

 

 

 
 

Kegiatan 

Akhir 

 . Guru dan siswa bersama – sama 

membuat rangkuman / kesimpulan 

pelajaran. 

 . Guru memotivasi siswa untuk 

mengulangi pembelajaran dirumah. 

 . Siswa mengakhiri pelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

   Menit 

C. Penilaian 

 . Penilaian Proses : Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

 . Penilaian Hasil : Tes tertulis 

 

  Maros,   Agustus      

Obsever  

Guru Kelas V Peneliti 

  

 

 

 

Sitti Fatima, A. Ma Nur Ilmi Hakim 

NIP.                       NIM :              

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah UPTD SDN    Marana 

 

 

 

 

Abdullah, S.Pd 

NIP.                       

  



   

 

 

 
 

  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan  : UPTD SDN    Marana 

Kelas / Semester  : V /   

Pelajaran   : Operasi Hitung Pecahan 

Sub Pelajaran  : Penjumlahan Pecahan 

Pertemuan   :   

Alokasi Waktu  :     Menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

 . Siswa dapat menjumlahkan dua pecahan campuran 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 . Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

 . Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran. 

 . Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

   Menit 

Kegiatan Inti  . Guru membagi siswa kedalam   

kelompok dengan beranggotakan   

–   siswa. 

 . Guru  menjelaskan tentang 

penjumlahan dua pecahan 

campuran. 

 . Guru dan siswa bersiap – siap 

untuk melakukan tournament. 

 . Guru menyiapkan    kartu soal 

untuk tournament. 

   Menit 

 



   

 

 

 
 

 . Guru menjelaskan aturan main 

dalam tournament. ( Dalam 

tournament guru akan mengambil 

secara acak   kartu soal kemudian 

ditulis pada papan tulis, setiap 

kelompok bekerja sama menjawab 

soal yang ada di papan, kelompok 

yang berhasil mengerjakan soal 

paling cepat akan mendapatkan   

poin untuk setiap kartu soal ), 

begitu seterusnya sampai kartu soal 

habis. 

 . Siswa berada di masing – masing 

meja setiap kelompok dan bersiap 

memulai tournament. 

 . Siswa melakukan tournament 

dengan bimbingan guru. 

 . Guru memberikan penghargaan 

berupa hadiah atas usaha yang telah 

dilakukan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi urutan 

pertama dan kedua. 

Kegiatan 

Akhir 

 . Guru dan siswa bersama – sama 

membuat rangkuman / kesimpulan 

pelajaran. 

 . Guru memotivasi siswa untuk 

mengulangi pembelajaran dirumah. 

 . Siswa mengakhiri pelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

   Menit 



   

 

 

 
 

C. Penilaian 

 . Penilaian Proses : Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

 . Penilaian Hasil : Tes tertulis 

 

  Maros,   Agustus      

Obsever  

Guru Kelas V Peneliti 

  

 

 

 

Sitti Fatima, A. Ma Nur Ilmi Hakim 

NIP.                       NIM :              

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah UPTD SDN    Marana 

 

 

 

 

Abdullah, S.Pd 

NIP.                       

  



   

 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan  : UPTD SDN    Marana 

Kelas / Semester  : V /   

Pelajaran   : Operasi Hitung Pecahan 

Sub Pelajaran  : Penjumlahan Pecahan 

Pertemuan   :   

Alokasi Waktu  :     Menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

 . Siswa dapat menjumlahkan dua pecahan campuran 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 . Guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

 . Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran. 

 . Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

   Menit 

Kegiatan Inti  . Guru membagi siswa kedalam   

kelompok dengan beranggotakan   

–   siswa. 

 . Guru  menjelaskan tentang 

penjumlahan dua pecahan 

campuran. 

 . Guru dan siswa bersiap – siap 

untuk melakukan tournament. 

 . Guru menyiapkan    kartu soal 

untuk tournament. 

   Menit 

 



   

 

 

 
 

 . Guru menjelaskan aturan main 

dalam tournament. ( Dalam 

tournament guru akan mengambil 

secara acak   kartu soal kemudian 

ditulis pada papan tulis, setiap 

kelompok bekerja sama menjawab 

soal yang ada di papan, kelompok 

yang berhasil mengerjakan soal 

paling cepat akan mendapatkan   

poin untuk setiap kartu soal ), 

begitu seterusnya sampai kartu soal 

habis. 

 . Siswa berada di masing – masing 

meja setiap kelompok dan bersiap 

memulai tournament. 

 . Siswa melakukan tournament 

dengan bimbingan guru. 

 . Guru memberikan penghargaan 

berupa hadiah atas usaha yang telah 

dilakukan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi urutan 

pertama dan kedua. 

Kegiatan 

Akhir 

 . Guru dan siswa bersama – sama 

membuat rangkuman / kesimpulan 

pelajaran. 

 . Guru memotivasi siswa untuk 

mengulangi pembelajaran dirumah. 

 . Siswa mengakhiri pelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing – 

masing. 

   Menit 



   

 

 

 
 

C. Penilaian 

 . Penilaian Proses : Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

 . Penilaian Hasil : Tes tertulis 

 

  Maros,   Agustus      

Obsever  

Guru Kelas V Peneliti 

  

 

 

 

Sitti Fatima, A. Ma Nur Ilmi Hakim 

NIP.                       NIM :              

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah UPTD SDN    Marana 

 

 

 

 

Abdullah, S.Pd 

NIP.                       

  



   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

 . Instrumen Tes Hasil Belajar 

 . Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar 

  



   

 

 

 
 

TES HASIL BELAJAR SISWA 

(PRETEST) 

            

 

Nama   : 

Kelas / Semester : V / I 

Mata Pelajaran : Matematika 

            

 

Petunjuk : 

 . Tulislah nama lengkap anda pada lembar jawaban yang telah disiapkan! 

 . Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

 . Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

 . Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 . Hasil dari 
 

 
 + 

 

 
   

a. 
  

  
 

b. 
  

  
 

c. 
  

  
 

d. 
  

  
 

 . Hasil dari  
 

 
  

 

 
   

a.  
 

 
  

b.  
 

 
 

c.  
 

 
 

d.  
 

 
 

 . Hasil dari  
 

 
  

 

 
   

a.  
 

  
 

b.  
  

  
 

c.  
  

  
 

d.  
  

  
 

 . Perhatikan operasi penjumlahan berikut! Operasi penjumlahan yang 

hasilnya  
 

 
 adalah … 

a. 
 

 
  

 

 
 

b.  
 

 
  

 

 
 

c. 
 

 
  

 

 
 

d.  
 

 
  

 

 
 



   

 

 

 
 

 . Hasil dari  
 

 
   

 

 
   

a.  
 

 
 

b.  
 

 
 

c.  
  

  
 

d. 
 

 
 

 . Hasil dari  
 

 
  

 

 
   

a.  
 

 
 

b.  
 

 
 

c.  
 

 
 

d.  
 

 
 

 . Hasil dari    
 

 
   

a.  
 

 
 

b.  
 

 
 

c.  
 

 
 

d.  
 

 
 

 . Hasil pengurangan yang hasilnya 
 

 
 adalah … 

a.  
 

 
  

 

 
 

b.  
 

 
  

 

 
 

c.  
 

 
  

 

 
 

d.  
 

 
  

 

 
 

 . Dayu memiliki  
 

 
 kg telur. Sebanyak 

 

 
 kg telur digunakan untuk membuat 

martabak. Sisa telur Dayu adalah … kg. 

a. 
 

 
 

b. 
 

 
 

c. 
 

 
 

d. 
 

 
 

  . Edo membagi buah semangka menjadi   bagian sama besar. Sebanyak 
 

 
 

bagian dibagikan ke Siti, 
 

 
 bagian dibagikan ke Beni. Banyak 

semangkayang dibagikan Edo adalah … bagian. 

a. 
 

 
 

b. 
 

 
 

c. 
 

 
 

d. 
 

 
 



   

 

 

 
 

TES HASIL BELAJAR SISWA 

(POSTTEST) 

            

 

Nama   : 

Kelas / Semester : V / I 

Mata Pelajaran : Matematika 

            

 

Petunjuk : 

 . Tulislah nama lengkap anda pada lembar jawaban yang telah disiapkan! 

 . Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

 . Dilarang bekerja sama maupun membuka buku. 

 . Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 . Hasil dari 
 

 
 + 

 

 
   

a. 
 

 
 

b. 
 

 
 

c. 
 

 
 

d. 
  

  
 

 . Hasil dari  
 

 
   

 

 
   

a.  
 

 
  

b.  
 

 
 

c.  
 

 
 

d.  
 

 
 

 . Hasil dari  
 

 
   

 

 
   

a.  
 

 
 

b.  
 

 
 

c.  
 

 
 

d.  
 

 
 

 . Perhatikan operasi penjumlahan berikut! Operasi penjumlahan yang 

hasilnya  
 

 
 adalah … 

a.  
 

 
   

 

 
 

b.  
 

 
   

 

 
 

c.  
 

 
  

 

 
 

d.  
 

 
   

 

 
 



   
 

 
 

 . Hasil dari 
 

 
 

 

 
   

a. 
 

 
 

b. 
 

 
 

c. 
  

  
 

d. 
 

 
 

 . Hasil dari  
 

 
  

 

 
   

a.   

b.  
 

 
 

c. 
 

 
 

d. 
 

 
 

 . Hasil dari  
 

 
  

 

 
   

a.  
 

 
 

b.  
  

  
 

c.  
  

  
 

d.  
 

 
 

 . Hasil pengurangan yang hasilnya  
 

 
 adalah … 

a.  
 

 
   

 

 
 

b.  
 

 
  

 

 
 

c.  
 

 
   

 

 
 

d.  
 

 
  

 

 
 

 . Dayu memiliki 
 

 
 kg telur. Sebanyak 

 

 
 kg telur digunakan untuk membuat 

martabak. Sisa telur Dayu adalah … kg. 

a. 
 

 
 

b.  
 

 
 

c. 
 

  
 

d. 
 

  
 

  . Ana membagi buah melon menjadi    bagian sama besar. Sebanyak 
 

 
 

bagian dibagikan ke Siti, 
 

 
 bagian dibagikan ke Yaya. Banyak semangka 

yang dibagikan Ana adalah … bagian. 

a. 
 

 
 

b. 
 

  
 

c. 
  

  
 

d. 
 

  
 

 

  



   
 

 
 

KUNCI JAWABAN TES HASIL BELAJAR SISWA 

(PRETEST) 

 . C 

 . C 

 . D 

 . D 

 . D 

 . C 

 . C 

 . C 

 . A 

  . D 

 

KUNCI JAWABAN TES HASIL BELAJAR SISWA 

(POSTTEST) 

 . A 

 . A 

 . D 

 . D 

 . B 

 . A 

 . B 

 . A 

 . C 

  . C 

  



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

 . Instrumen Observasi Aktivitas Siswa 

 . Instrumen Angket Respon Siswa 

  



   
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SDN    MARANA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 

            

 

Pertemuan ke - : 

Hari / Tanggal : 

            

 

A. Petunjuk 

 . Amatilah hal – hal yang menyangkut aspek kegiatan siswa dalam 

proses belajar mengajar di kelas. 

 . Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir 

pembelajaran. 

 . Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai, menyangkut 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). 

 

B. Aktivitas yang Diamati 

 . Siswa yang hadir pada saat pembelajaran. 

 . Siswa yang duduk berdasarkan kelompok. 

 . Siswa yang memperhatikan penjelasan guru pada saat 

pembelajaran. 

 . Siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok. 

 . Siswa yang mengumpulkan tugas kelompok tepat waktu. 

 . Siswa yang mewakili kelompoknya dalam turnamen. 

 . Siswa yang aktif terlibat dalam games. 

 

 

 



   
 

 
 

Penilaian Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa L / P 
Aspek yang Diamati 

              

  Abu Bakar L        

  Akram Ahmad Fauzaan L         

  Amelia P        

  Arfan Affandi L         

  Audrey Farrel Al Azis L         

  Diva Afifa P         

  Dzakirah P         

  Firda Azhari P         

  Khaerul Al Ghiffari L         

   M. Nuzul Ramadhan L         

   Mikhania Putri Azkairunisa P         

   Muh. Al Harun L         

   Muhammad Ridwan Rizal L         

   Novuta Aulia Putri P        

   Nur An’Nisah Hamzah P        

   Nur Azisah Muh. Sahir P         

   Nur Azrah P        

   Nur Ilmi Azzahra P        

   Nur Reskyani P        

   Nur Sakinah Awaliah P        

   Nurul P        

   Putri Anugrah P        

   Rezki Amalia Ramadani P        

   Rezky Idrus L         

   Salwa Putri Naura P         

   Salwa Salzhabila P        

   Suartina P        

   Syifa Nadzara P        



   
 

 
 

   Zahira Zainal P        

 

Maros, Agustus       

Observer 

 

 

            

  



   
 

 
 

ANGKET RESPON SISWA  KELAS V SDN    MARANA TERHADAP 

PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 

            

 

A. Petunjuk 

 . Identitas Siswa 

a. Nama Siswa : 

b. NIS  : 

 . Berilah tanda cek (√) pada kolom pilihan yang sesuai dan berikan 

penjelasan terhadap  pertanyaan yang diberikan pada tempat yang 

disediakan. 

 . Respon yang kamu berikan tidak mempengaruhi penilaian hasil 

belajar. 

 

B. Pertanyaan 

No Pertanyaan 
Respon Siswa 

Ya Tidak 

  Apakah kamu senang belajar matematika 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) ? 

  

  Apakah kamu senang terhadap suasana 

belajar di kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) ? 

  

  Apakah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) kamu lebih mudah 

memahami materi dengan baik ? 

  

  Apakah belajar melalui model pembelajaran   



   
 

 
 

kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) merupakan hal baru bagi anda ? 

  Setelah mengikuti pembelajaran 

matematikan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT), apakah rasa percaya diri 

kamu meningkat ? 

  

  Setelah mengikuti pembelajaran 

matematikan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT), apakah matematika 

merupakan pelajaran yang menarik ? 

  

 
 
 
 
 

  Setujukah kamu jika pada pembelajaran 

berikutnya guru menerapkan cara 

pembelajaran yang sama ? 

  

 

C. Saran  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Maros, Agustus       

Observer 

 

 

            

 

  



   
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 

 . Daftar Nilai Tes Hasil Belajar Siswa 

 . Analisis Statistik Deskriptif  Data Tes Hasil 

Belajar Siswa 

 . Analisis Deskriptif dan Inferensial Data Tes 

Hasil Belajar Melalui Program Komputer 

SPSS 

 

 



   
 

 
 

DAFTAR NILAI TES HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

SISWA KELAS V SDN    MARANA KABUPATEN MAROS 

No Nama Siswa L/P Pretest Keterangan Posttest Keterangan 

  Abu Bakar L    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

  Akram Ahmad Fauzaan L    Tidak Tuntas    Tuntas 

  Amelia P    Tidak Tuntas     Tuntas 

  Arfan Affandi L    Tidak Tuntas    Tuntas 

  Audrey Farrel Al Azis L    Tidak Tuntas     Tuntas 

  Diva Afifa P    Tidak Tuntas    Tuntas 

  Dzakirah P    Tidak Tuntas    Tuntas 

  Firda Azhari P    Tidak Tuntas    Tuntas 

  Khaerul Al Ghiffari L    Tidak Tuntas     Tuntas 

   M. Nuzul Ramadhan L    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Mikhania Putri Azkairunisa P    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Muh. Al Harun L    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Muhammad Ridwan Rizal L    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Novuta Aulia Putri P    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Nur An’Nisah Hamzah P    Tidak Tuntas    Tuntas 



   
 

 
 

   Nur Azisah Muh. Sahir P    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Nur Azrah P    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Nur Ilmi Azzahra P    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Nur Reskyani P    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Nur Sakinah Awaliah P    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Nurul P    Tidak Tuntas     Tuntas 

   Putri Anugrah P    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Rezki Amalia Ramadani P    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Rezky Idrus L     Tidak Tuntas    Tuntas 

   Salwa Putri Naura P     Tidak Tuntas    Tuntas 

   Salwa Salzhabila P    Tidak Tuntas     Tuntas 

   Suartina P    Tidak Tuntas    Tidak Tuntas 

   Syifa Nadzara P    Tidak Tuntas    Tuntas 

   Zahira Zainal P    Tidak Tuntas     Tuntas 

 



   
 

 
 

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

PRETEST, POSTTEST, DAN GAIN SISWA KELAS V 

SDN    MARANA KABUPATEN MAROS 

 . Hasil Analisis Pretest 

         .      
     .   

 
 

                 

                  

                    

                    

                    

Jumlah                    

 

a. Ukuran sampel =    

b. Skor tertinggi =    

c. Skor terendah =    

d. Rentang skor = Skor tertinggi – skor terendah 

  =    –    

  =    

e. Rata – rata skor (  ̅ ) 

 ̅   
       

 
   

   
 
   

  
    

  
        

f. Variansi ( S
  

) 

    
        

             
  

   
 
   

         
  

= 
                       

           
 

= 
               

         
 

= 
      

   
 

=    ,    

g. Standar Deviasi 

S = √               

 

  



   
 

 
 

DISTRIBUSI FREKUENSI DAN PERSENTASE SKOR HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN    MARANA 

KABUPATEN MAROS 

Nilai Kategori Frekuensi Persentase (%) 

   ≤ x ≤     

   ≤ x <    

   ≤ x <    

   ≤ x <    

  ≤ x <    

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

    

Jumlah        

Persentase 

a. Sangat rendah = 
  

  
 x     % =     % 

b. Rendah = 
 

  
 x     % =   % 

c. Sedang  = 
 

  
 x     % =   % 

d. Tinggi  = 
 

  
 x     % =   % 

e. Sangat tinggi = 
 

  
 x     % =   %  

 

DISTRIBUSI KETUNTASAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SDN    MARANA KABUPATEN MAROS SEBELUM 

PEMBELAJARAN DENGAN PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES 

TOURNAMENT (TGT) 

SKOR Kategori Frekuensi Persentase (%) 

  ≤ x <    

   ≤ x ≤     

Tidak Tuntas 

Tuntas 

   

  

    

  

Jumlah        

Persentase 

a. Tuntas = 
 

  
 x     % =   % 

b. Tidak Tuntas = 
  

  
 x     % =     % 

 

  



   
 

 
 

 .  Hasil Analisis Posttest 

         .      
     .   

 
 

                   

                    

                    

                    

                      

Jumlah                      

 

a. Ukuran sampel =    

b. Skor tertinggi =     

c. Skor terendah =    

d. Rentang skor = Skor tertinggi – skor terendah 

  =     -    

  =    

e. Rata – rata skor (  ̅ ) 

 ̅   
       

 
   

   
 
   

  
    

  
        

f. Variansi ( S
  

) 

    
        

             
  

   
 
   

         
  

= 
                        

           
 

= 
               

         
 

= 
      

   
 

=    ,    

g. Standar Deviasi 

S = √               

 

  



   
 

 
 

DISTRIBUSI FREKUENSI DAN PERSENTASE SKOR HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN    MARANA 

KABUPATEN MAROS 

Nilai Kategori Frekuensi Persentase (%) 

   ≤ x ≤     

   ≤ x <    

   ≤ x <    

   ≤ x <    

  ≤ x <    

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

   

  

  

  

  

  ,   

  

  ,   

  ,   

 ,   

Jumlah        

Persentase 

a. Sangat rendah = 
 

  
 x     % =  ,   % 

b. Rendah = 
 

  
 x     % =   ,   % 

c. Sedang  = 
 

  
 x     % =   ,   % 

d. Tinggi  = 
 

  
 x     % =   % 

e. Sangat tinggi = 
  

  
 x     % =   ,   %  

 

DISTRIBUSI KETUNTASAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SDN    MARANA KABUPATEN MAROS SEBELUM 

PEMBELAJARAN DENGAN PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES 

TOURNAMENT (TGT) 

SKOR Kategori Frekuensi Persentase (%) 

  ≤ x <    

   ≤ x ≤     

Tidak Tuntas 

Tuntas 

  

   

  ,   

  ,   

Jumlah        

Persentase 

a. Tuntas = 
  

  
 x     % =   ,   % 

b. Tidak Tuntas = 
 

  
 x     % =   ,   % 

 

 

 



   
 

 
 

ANALISIS DESKRIPTIF DAN INFERENSIAL SPSS 

SDN    MARANA KABUPATEN MAROS 

 . Deskriptif  

Pretest, Posttest, dan Gain 

Statistics  

Statistics 

 Pre_test Post_test 

N 
Valid       

Missing     

Mean   .     .   

Std. Error of Mean  .     .    

Median   .     .   

Mode       

Std. Deviation   .      .    

Variance    .       .    

Range       

Minimum       

Maximum        

Sum           

Percentiles 

     .     .   

     .     .   

     .     .   

Pretest 

Pre_test 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

       .    .    .  

       .    .    .  

       .    .    .  

       .    .    .  

       .    .     .  

Total       .     .   

 



   
 

 
 

Posttest 

Post_test 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

      .   .   .  

       .    .    .  

       .    .    .  

       .    .    .  

        .    .     .  

Total       .     .   

 

 

HISTOGRAM 

 

 
 

 

 



   
 

 
 

 
 

 

 . Inferensial 

a. Uji Normalitas 

Test of Normality 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Post_test Pre_test 

N       

Normal Parameters
a,b

 Mean   .     .   

Std. Deviation   .      .    

Most Extreme 

Differences 

Absolute .    .    

Positive .    .    

Negative -.    -.    

Test Statistic .    .    

Asymp. Sig. ( -tailed) .   
c
 .   

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

 



   
 

 
 

b. Uji t 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal 

 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pre_test      .     .     .    

Post_test      .     .     .    

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value =    

t df 

Sig. ( -

tailed) 

Mean 

Difference 

    Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre_test -  .       .    -  .    -  .   -  .   

Post_test  .       .     .     .     .   

  

One-Sample Test 

 

Test Value =    

t df 

Sig. ( -

tailed) 

Mean 

Difference 

    Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre_test -  .       .    -  .    -  .   -  .   

Post_test  .       .     .    - .    .   

 

 

  



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E 

 . Dokumentasi 

 . Persuratan  

  



   
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 



   
 

 
 

PERSURATAN 

Surat Pengantar Izin Penelitian dari LP M 

 

  



    
 

 
 

Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

  



    
 

 
 

Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 

  



    
 

 
 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

 

  



    
 

 
 

HASIL PLAGIASI TURNITIN 



    
 

 
 

  



    
 

 
 

 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

  



    
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Nur Ilmi Hakim, lahir di Maros pada tanggal   September 

    . Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan 

Ayahanda Abd. Haking dan Hj. Naidah, S.Pd. Penulis 

masuk Sekolah Dasar pada tahun      di SDN    

Bontokapetta Kabupaten Maros dan tamat pada tahun 

    , kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN   Unggulan Maros Kabupaten 

Maros pada tahun      hingga     , dan menempuh pendidikan Sekolah 

Menengah Atas di SMAN   Maros Kabupaten Maros pada tahun      sampai 

    . Pada tahun      penulis diterima sebagai mahasiswa pada jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata   (S ). Pengalaman 

organisasi anggota Palang Merah Remaja SMAN   Maros. PIKOM IMM FKIP 

Universitas Muhammadiyah Makassar Periode     -     Departemen Bidang 

Kader. PIKOM IMM FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar Periode     -

     Departemen Bidang Media dan Komunikasi. Sekretaris Bidang Media dan 

Komunikasi PIKOM IMM FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 

    -    . Ketua Bidang Keilmuan PIKOM IMM Ibnu Sina Kabupaten Maros 

Periode     -    . Ketua Bidang Media dan Komunikasi PC IMM Maros 

Periode     -    . 


