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Abstrak 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh implementasi model 

kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Panaikang 1 

Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian pra-eksperimen 

dengan pendekatan one group pretest-postest design. Penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) sebagai perlakuan terhadap 

kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan rata-rata 

skor posttes lebih besar dari rata-rata skor preetes, rata-rata skor posttes adalah 88,78 ≥ KKM  

dan siswa yang tuntas sebanyak 94,5%  > 85 %. Hasil uji hipotesis pada taraf siginifikan 

𝛼 = 0,05 dengan uji-t menunjukan bahwa model kooperatif Tipe TGT berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Panaikang I Kota Makassar. 

 

Kata kunci : pengaruh, tiem games tournament, hasil belajar. 

 

 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the influence of the implementation of cooperative 

model type TGT to the results of learning mathematics students V grade Elementary School Panaikang 

1 Makassar City. Applied is pre-experiment research with one group pretest-posttest approach. This 

research uses cooperative learning model of Team Games Tournament (TGT) as a treatment to 

experiment class. The results showed that the students' learning outcomes with average posttest scores 

were greater than the average score of preetes, the mean posttest score was 88.78 ≥ KKM and 

94.5%> 85% complete students. Result of hypothesis test at significance level α = 0,05 with t-test 

show that cooperative model of TGT type influence to mathematics learning result of grade V student 

of SD Negeri Panaikang I Makassar City.  

 

Keywords: influence, tiem games tournament, learning outcomes. 
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PENDAHULUAN 

Proses belajar memegang peranan penting dalam memudahkan manusia memahami 

segala permasalahan yang dihadapinya tersebut. Belajar bukan hanya mengenai proses 

pendidikan formal di bangku sekolah, tetapi belajar merupakan tindakan dan aktifitas rutin 

yang dlaksanakan setiap waktu dalam aspek kehidupan. Pada ruang lingkup pendidikan 

formal mulai pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, kemampuan 

siswa dalam mengelola pelajaran secara prosedural menjadi inti dari proses belajar mengajar. 

Hal tersebut tidak mengherankan jika kebanyakan siswa hanya sekadar mengetahui fakta atau 

rumus matematika tanpa mampu memberikan makna dibalik penggunaan suatu rumus. 

Proses belajar mengajar yang secara konvensional diterapkan oleh guru hanya mampu 

memberikan kemampuan berpikir linear kepada siswa. Berbagai konsep, fakta, operasi, dan 

prinsip disampaikan secara langsung dengan guru sebagai sumber utama pengetahuan di 

dalam kelas. Akibatnya, siswa dengan mudah “mengiyakan” informasi yang diberikan oleh 

guru, sehingga  berpikir kritis menjadi tidak terasah. 

Berdasarkan observasi mengajar penulis, siswa SD Negeri Panaikang 1 Kota 

Makassar khususnya kelas V menunjukkan kurangnya kemampuan menghubung-hubungkan 

materi yang sudah dipelajari maupun yang belum dipelajari dalam menyelesaikan soal . Pada 

umumnya, siswa hanya mampu menyelesaikan soal yang diberikan jika bersesuaian dengan 

model contoh soal. Dimensi kognitif yang mampu dikuasai dengan baik juga terbatas pada 

aspek aplikasi atau C3. Hal tersebut ditambah lagi dengan penyampaian materi secara 

langsung dari guru sehingga soal tersebut dianggap tidak mewakili materi yang telah 

dipelajari. Siswa lebih banyak menunggu solusi yang akan diberikan oleh guru dan kurang 

tertantang untuk mencoba memikirkan memecahkan soal tersebut. Jika siswa dibiarkan 

berpikir secara linear dengan hanya melaksanakan tugas setelah mendengar ceramah dari 

guru maka akan berakibat pada lemahnya keinginan dalam mengelaborasi permasalahan non-

rutin. Padahal dalam era globalisasi saat ini pemecahan masalah mutlak diperlukan agar 

siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematis yang dimilikinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Bahkan siswa juga bisa menyelesaikan soal-soal non rutin secara berkelompok  

di luar sekolah. 

Oleh karena itu, inovasi pembelajaran matematika khususnya pada jenjang kelas V  

sangat diperlukan. Salah satu solusi yang dapat mewadahi munculnya kemampuan 

menyelesaikan soal non rutin matematika siswa adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Menurut Sanjaya (2006: 21-32) peran guru dalam 
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proses pembelajaran bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi lebih dari itu guru 

memainkan banyak peranan seperti guru sebagai fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, motivator,dan evaluator.  

Model pembelajaran kooperatif berkembang sangat pesat dan memiliki tipe yang 

bermacam-macam. Tipe model pembelajaran kooperatif yang represenstatif dalam 

menumbuhkan kemampuan menyelesaikan soal-soal matematika yang non rutin  harus 

mampu memberikan semangat kompetisi yang menantang sekaligus menghibur. TGT sebagai 

salah satu tipe dalam model pembelajaran kooperatif yang memberikan wadah bagi setiap 

siswa di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri dalam 

turnamen. Tantangan menyelesaikan tugas dalam turnamen dapat memberikan motivasi bagi 

siswa untuk berpikir secara luwes, fleksibel, dan tidak berfokus pada algoritma tertentu. Oleh 

karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe tiem games tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas V SD Negeri Panaikang 1 Kota Makassar. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen dengan pendekatan one group 

pretest-postest design. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT) sebagai perlakuan terhadap kelas eksperimen.  Populasi pada 

penelitian ini adalah semua siswa kelas VA dan VB SD Panaikang 1 Kota Makassar, 

sedangkan sampel penelitian adalah siswa kelas VA yang terdiri dari 37 orang siswa tahun 

pelajaran 2017/2018 yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

Sampel dipilih secara acak di dalam populasi yang diasumsikan homogen sehingga 

karakteristik yang dihasilkan oleh sampel diharapkan merepresentasikan karakteristik yang 

terdapat pada populasi. Sampel penelitian akan diberikan perlakuan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Tes Hasil belajar. Instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya akan divalidasi sebelum diuji cobakan. Tes 

hasil belajar yang akan digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan indikator dari 

materi yang diajarkan pada saat penelitian. 

Data mengenai kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh melalui hasil belajar 

matematika sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Untuk 

memperoleh data validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian dilakukan 
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penyebaran perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian kepada para ahli (validator) 

untuk dinilai dan diberi masukan berupa saran-saran dan kritikan. Penilaian dari validator 

menggunakan lembar validasi. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kevalidan instrumen 

penelitian meliputi tes hasil belajar serta perangkat pembelajaran berupa RPP, LK, dan buku 

siswa. Adapun kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa instrumen dan perangkat 

pembelajaran memiliki tingkat validitas yang memadai adalah nilai 𝑋  untuk keseluruhan 

aspek minimal berada dalam kategori cukup valid dan nilai A 𝑖  untuk setiap aspek minimal 

berada dalam kategori valid. Jika tidak demikian, maka akan dilakukan revisi berdasarkan 

saran dan masukan dari validator atau melihat kembali aspek-aspek yang nilainya kurang. 

Selanjutnya akan dilakukan validasi ulang sampai memenuhi kriteria yang dapat digunakan. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data hasil belajar siswa. Analisis 

deskriptif digunakan untuk meghitung ukuran pemusatan dari data hasil belajar. Data yang 

diperoleh dari hasil pretes dan postes dianalisis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

Analisis inferensial dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis statistik 

inferensial bertujuan untuk melakukan generalisasi yang meliputi estimasi (perkiraan) dan 

pengujian hipotesis berdasarkan suatu data. Karena asumsi kenormalan dan kehomogenitas 

varians dipenuhi, maka untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji-t. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar siswa pada kelas VA dideskripsikan berdasarkan analisis hasil (pre-test) 

dan  hasil  (post-test). Berdasarkan data hasil belajar dari 37 orang siswa  pada nilai  pree-test 

terlihat bahwa pada nilai mean 50,86  median 52,00 dan modus 60,00 nilai terendah 25 dan 

nilai tertinggi 66  ini menunjukkan bahwa semua nilai siswa pada pree test tidak ada yang 

sampai pada KKM,  sedang  KKM=74 pada pree test tidak ada yang tuntas. Sedangkan pada 

post-test terlihat bahwa nilai mean 88,78, median 90,00 dan modus 93 nilai terendah 63 dan 

nilai tertinggi 100 menunjukkan bahwa 2 orang siswa nilainya dibawa KKM 5,4% dan 35 

orang siswa yang nilainya diatas KKM yaitu 94,6%.  

Analisis inferensial pada bagian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis pada hasil 

belajar siswa yang berkaitan dengan pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah satuan eksperimen yang diambil mampu untuk 

digunakan menduga atau menjelaskan populasi. Setelah melaksanakan uji t dengan 

menggunakan aplikasi SPSS, maka hasil yang diperoleh adalah signifikansi P-value = 0,0001  
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dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 21,950   dari jumlah siswa 37 orang sedangkan P-value < α yaitu 0,0001<  0,05  

maka berlaku bahwa  sampel dapat mewakili populasi. Selain dari cara tersebut, bisa juga 

digunakan dengan membandingkan nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

21,950 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,6883   (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) yang berarti bahwa sampel dapat 

mewakili populasi. 

Hasil analisis data terlihat bahwa kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika 

yang diperoleh melalui tes awal sebelum dimulainya pembelajaran dan tes akhir setelah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tiem games 

tournament (TGT) mengalami peningkatan. Nilai rata-rata hasil belajar siswa  adalah 88,78 

atau berada pada kategori tinggi. Nilai KKM siswa mencapai kriteria nilai di atas KKM 

sebanyak 35 orang dengan persentase ketuntasan klasikal siswa sekitar 94,6%. Berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif model kooperatif Tipe TGT  

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Panaikang I Kota 

Makassar. 

Sesuai dengan hipotesis penelitian, diperoleh bahwa terdapat pengaruh implementasi 

model kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika 

siswa Kelas V SD Negeri Panaikang 1 Kota Makassar. Hal ini didukung oleh analisis rata-rata 

posttes siswa dan analisis persentase ketuntasan klasikal siswa.Setelah membandingkan hasil 

postest model tersebut dengan menggunakan uji-t,  diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. 

 

SIMPULAN  

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Penerapan model 

kooperatif tipe TGT berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Panaikang 1 Kota Makassar. Kesimpulan  ini didukung dengan  bukti hasil penelitian antara 

lain adalah rata-rata  hasil belajar (pree-test) siswa sebelum diterapkan model kooperatif tipe 

TGT pada siswa kelas V SD Negeri Panaikang 1 Kota Makassar adalah 50,86 dengan nilai 

tertinggi 66,00  nilai terendah adalah 25,00 dan deviasi standar  adalah 10,66.Rata-rata hasil 

belajar siswa (pos-test) setelah diterapkan model koperatif tipe TGT pada kelas V SD Negeri 

Panaikang 1 Kota Makassar adalah 88,78  degan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 63 dan 

standar deviasi 9,03. 
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