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ABSTRAK 
 
 
 

Diyanto, 4101905014, “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning 
Melalui Tipe TGT (Teams Games Tournaments) dalam Upaya Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal pada Pokok 
Bahasan Bilangan Bulat” Skripsi, Semarang, FMIPA, Program Studi Pendidikan 
Matematika, UNNES. 
  

Ketuntasan belajar pada mata pelajaran matematika masih rendah, 
terutama pada pokok bahasan bilangan bulat. Hal ini dibuktikan dengan melihat 
data pada tahun pelajaran 2004/2005 dan diperkuat hasil wawancara dengan 
siswa. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses KBM, rendahnya tingkat 
ekonomi, dan proses KBM yang tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya 
menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan meningkatkan mutu 
pembelajaran matematika pada umumnya dan khususnya akan meningkatkan hasil 
belajar siswa terutama di MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal. 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah dengan 
menerapkan model pembelajaran cooperative learning melalui tipe TGT (Teams 
Games Tournaments) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII6 MTs. 
Filial Al Iman Adiwerna Tegal pada pokok bahasan bilangan bulat tahun pelajaran 
2005/2006? 
 Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal. Penelitian ini juga diharapkan 
agar ketuntasan belajar siswa pada pokok bahasan bilangan bulat dapat tercapai. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga  siklus. Tiap siklus 
terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
 Dari hasil perhitungan diperoleh ketuntasan belajar siswa pada pokok 
bahasan bilangan bulat adalah meningkat. Hal ini terlihat pada peningkatan 
ketuntasan belajar dari 76,6% menjadi 85.3%, dan meningkat lagi menjadi 87,7%. 
 Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan model 
pembelajaran cooperative learning tipe TGT perlu dilakukan dalam pembelajaran 
matematika khususnya pokok bahasan bilangan bulat untuk mencapai hasil belajar 
yang maksimal. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hasil belajar siswa kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal pada pokok 
bahasan bilangan bulat meningkat. Oleh karena itu, disarankan agar guru terus 
memacu semangat dan daya kreativitasnya agar anak senang dalam belajar 
matematika. 
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menganugerahkan kepadanya jalan ke surga. 

(H.R. Muslim) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Siapa pun tidak akan pernah menyangkal bahwa pelajaran matematika 

di sekolah dianggap oleh sebagian siswa adalah mata pelajaran yang paling 

sulit. Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan belajar matematika di 

tingkat yang lebih tinggi.  

  Sebagian anak didik masih ada yang belum bisa membedakan nilai 

positif dan negatif dari suatu operasi bilangan bulat. Aktivitas anak didik akan 

berkurang bila bahan pelajaran yang guru berikan tidak atau kurang menarik 

perhatiannya. Mereka akan merasa kesulitan apabila soal-soal yang diberikan 

itu kurang diminati. 

  Oleh karena itu sering kali terjadi taraf ketuntasan pada pelajaran 

matematika rendah terutama pada pokok bahasan bilangan bulat. Hal ini dapat 

dilihat dari proses pembelajaran di setiap kelas yang terlihat masih kurang 

mendapat perhatian dari siswanya dan tergambar jelas pada tabel sebagai 

berikut. 

Prosentase  
Data 

Ulangan 

Harian 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah siswa 

yang 

memperoleh 

nilai ≥ 6,5 

Tuntas 

Belajar 

Tidak 

Tuntas 

Belajar 

UH I 

UH II 

40 

40 

13 

18 

32,5 % 

45 % 

67,5 % 

65 % 
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 Oleh karena itu penulis mencoba mengadakan observasi dengan 

membagi angket/brosur. Berdasarkan hasil informasi dari guru matematika 

sebelumnya dan dengan melihat hasil wawancara dari 3 siswa yang berbeda 

tingkat kecerdasannya pada tahun pelajaran 2004/2005 itu (pedoman wawancara 

terlampir pada Lampiran 3), maka disimpulkan bahwa kelemahan mereka adalah 

sebagai berikut.  

1. Rendahnya aktivitas (keterlibatan) siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap tidak mau menjawab dan tidak 

mau bertanya bila diberikan soal oleh guru. 

2. Kurangnya minat mengerjakan soal-soal pada diri siswa.  

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya siswa yang tidak mau 

mengerjakan pekerjaan rumah. 

3. Proses kegiatan belajar mengajar yang tidak dilaksanakan sebagaimana 

mestinya.  

Hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa yang mengerjakan soal di kelas, 

guru tidak/kurang mengadakan pendekatan pada  siswa yang mengalami 

kesulitan. 

4. Rendahnya tingkat ekonomi, sehingga tidak menunjang pendidikan.  

Hal ini dapat ditunjukkan dengan sedikit siswa yang mempunyai buku 

pegangan selain dari sekolah ataupun LKS. 

  Sehubungan dengan itu, maka penulis mempunyai beberapa alasan 

untuk terus mencari cara-cara yang baik dan benar dalam pembelajaran pada 

pokok bahasan bilangan bulat.  Bruce Cambell (2004:43) menyatakan: 

 



 3 

  Pembelajaran seharusnya menggunakan kedua potensi siswa, baik 
intelektual maupun fisik. Mereka harus menjadi pengajar yang aktif, 
ditantang untuk menerapkan pengetahuan utama dan pengalaman baru 
mereka, serta makin bertambahnya situasi-situasi yang lebih sulit. 
Berbagai pendekatan pembelajaran harus mengajak siswa-siswa dalam 
proses pembelajaran daripada sekedar mengirimkan informasi kepada 
mereka untuk diterimanya. 

 

  Selanjutnya, penulis mencoba untuk mengubah sikap siswa yang 

tradisional dari pasif menjadi pelajar yang aktif. Guru dapat menemukan 

sesuatu yang bernilai dari contoh blok-blok (patern blok), teka-teki atau 

permainan yang berguna untuk mengembangkan penghitungan dan 

keterampilan matematika. 

  Alasan penulis tertarik memilih model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe TGT  adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dilatih keterampilan-keterampilan yang spesifik untuk membantu 

sesama temannya bekerja sama dengan baik. 

2. Adanya pengakuan atau ganjaran kecil  yang harus diberikan kepada 

kelompok yang kinerjanya baik. 

3. Memanfaatkan suatu permainan dalam kelompok kecil untuk memperoleh 

tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan pokok bahasan bilangan bulat. 

4. Meningkatkan prestasi siswa melalui kesempatan bekerja sama dalam satu 

permainan kelompok kecil. 

 

B. Permasalahan  

  Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi 

dalam penulisan ini adalah “Apakah dengan menerapkan model pembelajaran  
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cooperative learning melalui tipe TGT (Teams Games Tournaments) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna 

Tegal pada pokok bahasan bilangan bulat tahun pelajaran 2005/2006?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna  

Tegal pada pokok bahasan bilangan bulat. 

2.  Meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada pokok bahasan bilangan bulat 

di MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal terutama kelas VII6. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak 

antara lain siswa, guru dan sekolah. 

1. Manfaat yang diperoleh siswa 

a. Siswa akan merasa senang terhadap matematika terutama pada pokok 

bahasan bilangan bulat. 

b. Prestasi siswa diharapkan akan meningkat. 

c. Siswa mampu dan terampil dalam menyelesaikan soal yang 

berhubungan dengan pokok bahasan bilangan bulat. 

 
2. Manfaat yang diperoleh guru 

a. Guru akan memiliki kemampuan penelitian tindakan kelas yang lebih 

inovatif. 

b. Guru semakin kreatif dalam pengembangan materi pelajaran. 
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c. Memberikan kesempatan guru untuk lebih menarik perhatian siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

 
3. Manfaat bagi sekolah 

a. Sekolah mendapat masukkan tentang cara penelitian ini dalam kelas. 

b. Dapat meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. 

c.  Sekolah dapat dijadikan sebagai sekolah yang bermutu di antara 

sekolah lain. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

  Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

 1. Bagian awal skripsi 

  Pada bagian awal penulisan skripsi memuat beberapa halaman yang 

terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

 2. Bagian isi   

 Bagian isi memuat lima bab yaitu sebagai berikut. 

Bab I.   Pendahuluan  

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

 Bab II.  Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

  Bab ini berisi landasan teoritis tentang model pembelajaran 

kooperatif, proses pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 
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Games Tournaments), uraian materi bilangan bulat, kerangka 

berpikir dan hipotesis tindakan. 

 Bab III. Metode Penelitian 

  Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, subjek penelitian, 

siklus penelitian, sumber data dan cara pengumpulan data, serta 

tolok ukur keberhasilan. Siklus penelitian terdiri dari tiga siklus, 

dan tiap siklus memuat empat tahapan yakni perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

  Bab ini membahas pelaksanaan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. 

Bab V.  Penutup  

 Bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

operasional dan relevan dalam pembelajaran. 

3. Bagian akhir  

 Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A.  Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative learning) dalam 

Pembelajaran 

Guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu model. Guru sebaiknya juga menggunakan model yang 

bervariasi agar jalannya pembelajaran tidak membosankan tetapi menarik 

perhatian anak didik. Menurut Kiensmen (1992) dalam kurikulum 2004 

(2003:2) suatu model pembelajaran terdapat ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Adanya penjelasan teoritik, ilmiah dan penemuan. 
2. Adanya tujuan yang akan dicapai. 
3. Adanya tingkah laku guru dan siswa yang khusus. 
4. Dalam model pembelajaran diperlukan suatu kondisi yang 

khusus. 
    

Oleh karena itu, seorang guru harus kompeten dalam memilih suatu 

model pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Pembelajaran 

kooperatif atau cooperative learning mengacu pada pengajaran di mana 

siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil yang saling membantu 

dalam belajar.  

   Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu teknik instruksional 

yang diteliti secara cermat di Amerika Serikat. Ada banyak model, teori 

dan sumber dengan perspektif  yang bermacam-macam dalam 
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pembelajaran kooperatif. Beberapa buku yang membahas masalah ini 

adalah Circle of Learning, Learning Together and None, karya David dan 

Roger, ditambah Cooperative in The Classroom, kemudian Spencer Kagan 

dalam bukunya Cooperative Learning: Resources for Teacher.  

   Menurut Johnson bersaudara komponen penting dari model 

cooperative learning meliputi hal-hal sebagai berikut. 

  a.  Pertanggungjawaban individual 

 Keberhasilan kelompok didasarkan pada kemampuan setiap 

anggota untuk menunjukkan bahwa dia telah belajar materi-materi 

yang sangat dibutuhkan. Pencapaian siswa terlihat meningkat ketika 

diketahui keberhasilan kelompok yang didasarkan pada nilai quiz 

anggota kelompok digabungkan. 

b. Ketergantungan positif 

   Keberhasilan kelompok didasarkan atas kemampuan kelompok 

itu dalam bekerja sama untuk meraih hasil yang diinginkan, misalnya 

tingkatan penghargaan dan ketenaran (pengakuan). 

   Ketika siswa mulai mempelajari keterampilan-keterampilan 

kooperatif, kelompok itu haruslah kelompok kecil yang terdiri dari 2 

atau 4 anak. Menurut Slavin (dalam Amin Suyitno), sejalan dengan 

perkembangan keterampilan sosial, siswa diharapkan mulai mampu 

bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Penting juga untuk 

melihat lamanya waktu kelompok itu dalam bekerja sama. Pertemuan 

kelompok yang teratur dalam jangka waktu tertentu akan dapat 
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meningkatkan kesuksesan dari pada kelompok yang hanya bekerja 

sama kadang-kadang saja. 

   Aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memerankan banyak 

peran dalam pelajaran. Dalam skenario yang  lain, kelompok 

kooperatif dapat juga digunakan untuk memecahkan sebuah masalah 

kompleks. 

 
2. Proses Pembelajaran Model Cooperative Learning Tipe TGT (Teams 

Games Tournaments) dalam Pembelajaran  Matematika 

  Guru sebelum memberikan tugas harus melihat keterampilan sosial 

yang diperlukan dalam kelompok  itu agar dapat bekerja sama dalam 

kegiatan mereka. Sekali keterampilan itu ditetapkan maka akan sangat 

membantu siswa untuk dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif, 

di samping juga meningkatkan pencapaian akademik dan membangun 

keterampilan-keterampilan yang dianggap penting sepanjang hidup mereka. 

 Seperti halnya dengan  Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), TGT juga membagi siswa dalam tim belajar yang beranggotakan 4 

orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, 

dan suku (Slavin: 1994). Dalam metode Teams Games Tournaments (TGT), 

siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. 

 Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran TGT 

adalah sebagai berikut. 

a. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4 anggota. Tim 

terdiri dari 5 anggota hanya apabila kelas tidak dapat dibagi habis 



 10

dengan 4  anggota. Untuk menempatkan siswa dalam kelompok, 

urutkan mereka dari atas ke bawah berdasarkan kinerja akademik 

tertentu dan bagilah daftar siswa yang  telah urut itu menjadi 4. 

Kemudian ambil satu siswa dari tiap perempatan itu sebagai anggota 

tiap tim yang berimbang. 

b.  Membuat lembar kegiatan siswa (LKS) dan kuis pendek untuk 

pelajaran yang akan diajarkan. 

c.  Guru menyampaikan atau membacakan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh tim, pada saat kelompok sudah terbentuk. 

1) Meminta semua anggota tim bekerja sama mengatur bangku atau 

meja kursi mereka, dan berikan kebebasan pada siswa untuk 

memilih nama kelompoknya.  

2) Membagi LKS atau materi belajar lain (duet set untuk satu tim). 

3) Menganjurkan agar siswa pada tiap-tiap tim bekerja dalam duaan 

(berpasangan) atau tigaan. 

4) Memberi penekanan pada siswa bahwa mereka tidak boleh 

mengakhiri kegiatan belajar sampai mereka yakin bahwa seluruh 

anggota tim mereka dapat menjawab 100% benar LKS tersebut. 

5) Memastikan pada siswa bahwa LKS itu untuk belajar bukan untuk 

diisi dan dikumpulkan. 

6) Memberikan kesempatan pada siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban mereka, tidak hanya saling mencocokkan jawaban mereka 

dengan lembar kunci jawaban itu. 
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7) Apabila ada pertanyaan, mintalah untuk bertanya pada teman 

dahulu dalam satu tim sebelum ke guru. 

8) Memberikan pujian kepada tim yang bekerja dengan baik sambil 

berkeliling melihat kerja tiap tim. 

d.  Bila tiba saatnya kuis, bagikan kuis itu atau bentuk evaluasi yang lain 

dan berikan waktu yang cukup. Jangan mengizinkan siswa untuk 

bekerja sama pada saat mengerjakan kuis tersebut, sebab mereka harus 

menunjukkan bahwa mereka telah belajar sebagai individu. 

e.  Buatlah skor tim dan skor individual. 

f. Berilah pengakuan dan penghargaan kepada prestasi tim. 

g. Berilah permainan matematika untuk semua tim. 

 

3. Uraian Materi Bilangan Bulat  

a.  Bilangan bulat dan lambangnya 

Guru sebaiknya mengingatkan atau mengulas kembali berbagai jenis  

himpunan bilangan, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1)  Himpunan bilangan asli =  {1, 2, 3, 4, ... } atau A = {1, 2, 3, 4, ... } 

2)   Himpunan bilangan cacah = {0,1, 2, 3, …} atau C = {0, 1, 2, 3, …} 

   3)  Himpunan bilangan bulat = {…, -2, -1, 0, 1, 2, … } atau                

C = {…, -2, -1, 0, 1, 2, … }                          

    Himpunan bilangan bulat terdiri dari: 

 a)  Himpunan bilangan bulat positif  =  {1, 2, 3, 4, …} 

b) Himpunan bilangan bulat negatif  =  {-1, -2, -3, …} 

      Bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif. 

c)  Himpunan bilangan nol = 0  
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 Himpunan bilangan bulat B ={…, -2, -1,  0, 1, 2, …} dapat 

digambarkan dalam suatu garis bilangan sebagai berikut. 

 

      

  -5    -4     -3    -2    -1    0    1    2    3    4    5 

 Dari garis bilangan di atas, makin ke kanan suatu bilangan maka 

makin besar nilainya dan digunakan lambang “>” yang dibaca 

“lebih dari”. Makin ke kiri suatu bilangan maka makin kecil nilai 

bilangan itu dan digunakan lambang  “<” yang dibaca “kurang dari”.    

Contoh  1.  

      (i) 2 < 4,   (ii) –1 > -2,    (iii) 3 > -3,    dan  (iv) –4 < -2. 

Contoh  2.  

      (i)  Tentukan himpunan  bilangan bulat pada selang –2  < x  ≤ 4! 

      (ii)  Tentukan himpunan bilangan bulat pada selang –2 ≤ x < 3! 

Kita dapat menunjukkan selang bilangan pada garis bilangan 

sebagai berikut. 

(i)  Garis bilangan mendatar (horizontal) 

     

   -5    -4    -3    -2    -1    0    1    2    3    4    5 

 Himpunan bilangan bulat yang memenuhi selang –2   <    x   ≤  4  

adalah {-1, 0, 1, 2, 3, 4}. 
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 (ii)  Garis bilangan tegak (vertikal) 

  

 3 

 2 

 1 

 0 

 -1 

 -2 

 -3 

   

 Himpunan bilangan bulat yang memenuhi selang –2 ≤ x < 3 adalah                    

{-2, -1, 0, 1, 2}. 

b.   Penjumlahan bilangan bulat  

     Penjumlahan pada bilangan bulat, berlaku sifat-sifat: 

1) Sifat tertutup 

 Bila a, b, Є B, maka a + b Є B. 

2) Sifat komutatif 

 Bila a, b Є B, maka a + b = b + a. 

3) Sifat asosiatif 

 Bila a, b, dan c Є B, maka ( a + b ) + c = a + ( b + c ). 

4) Unsur identitas 

 Bilangan "0 (nol)" adalah unsur identitas penjumlahan, maka 

berlaku a + 0 = 0 + a = a. 
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  Dalam  mengerjakan operasi hitung penjumlahan dua bilangan bulat 

dapat pula kita gunakan alat bantu mistar hitung atau garis bilangan. 

 Contoh: 

a) 2 + 3, hitung dengan menggunakan alat bantu mistar hitung! 

b) –3 + 5, hitung dengan menggunakan garis bilangan! 

  Jawab: 

a) 2 + 3 

     

 

           

   

 

               

 Mistar hitung menunjukkan  2 + 3 = 5. 

  b)  -3 + 5 

 

   -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

  Garis bilangan di atas menunjukkan  -3 + 5 = 2 

 c.  Pengurangan bilangan bulat  

    Pengurangan pada bilangan bulat merupakan lawan (invers) 

dari penjumlahan, misalnya 6 – 4 = n dapat ditulis sebagai; 6 = n + 4. 

Untuk semua bilangan bulat a dan b, a – b merupakan bilangan bulat n 

yang memenuhi  a = b + n. Dengan demikian, bila kita mengurangi   a 
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dengan b, sama dengan menjumlahkan a dengan lawan dari b, atau      

a – b = a + (-b). 

    Operasi pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup, 

karena untuk  a, b, dan c  anggota bilangan bulat maka a – b = c. 

   Contoh:  

    Hitunglah pengurangan 4 – 9 dengan menggunakan invers 

dalam  penjumlahan! 

  Jawab: 

    Misal:         4 – 9 = n  

    ↔    9 + n = 4 

    ↔          n = 4 – 9 

    ↔          n = - 5 

   Jadi 4 – 9 = - 5. 

  d.  Perkalian bilangan bulat 

   Perkalian bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 

berulang. 

   Perhatikan pola bilangan berikut ini. 

   2 x 3 = 3 + 3 = 6 

   2 x 2 = 2 + 2 = 4  

   2 x 1 = 1 + 1 = 2 

   2 x 0 = 0 + 0 = 0 

   2 x (-1) = -1 + (-1) = -2 

   2 x (-2) = -2 + (-2) = -4 

   2 x (-3) = -3 + (-3) = -6 
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   Ganti  pola bilangan kelipatan 2 di atas dengan –2. 

   3 x (-2) = -6 

   2 x (-2) = -4 

   1 x (-2) = -2 

   0 x (-2) = 0 

   -1 x (-2) = 2 

   -2 x (-2) = 4 

   -3 x (-2) = 6 

   Dari operasi perkalian  di atas, dapat dinyatakan sebagai berikut.  

i) Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat 

positif. 

ii) Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat 

positif. 

iii) Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

negatif dan sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. 

 e.  Pembagian bilangan bulat  

   Perhatikan pola bilangan berikut ini.  

      Pembagian  Perkalian 

    10 : 2 = 5  2 x 5 =10 

    16 : (-4) = -4  -4 x (-4) = 16 

    -9 : 3 = -3  3 x (-3) = -9 

    -8 : (-2) = 4  -2 x 4 = -8 
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    Dengan melihat pola di atas, jika a, b, dan c anggota bilangan 

bulat, maka pembagian  c : b = a    ↔    c : a = b merupakan operasi 

kebalikan dari operasi perkalian  a x b = c. 

  Dari operasi pembagian di atas, dapat dinyatakan sebagai berikut.   

  i)  Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. 

  ii)  Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat 

positif. 

  iii) Hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif 

dan sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. 

 f.  Pengerjaan hitungan campuran pada bilangan bulat  

  Perhatikan contoh yang  berhubungan dengan operasi hitung campuran 

berikut ini. 

  Hitunglah! 

  i)  5 x (7+9) 

  ii)  12 x [ (-3) + 5 ] 

  iii) [ (-37) + 4 ] x (-10) 

  iv)  (-6) x [ (-5) + 10 + 25 ] 

  v)  60 : [ 10 + (-5) ] 

  Penyelesaian: 

  i)  5 x (7+9) = 5 x 16 

            = 80 

  ii)  12 x [ (-3) + 5 ] = 12 x 2 

                      = 24 
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  iii)  [ (-37) + 4 ] x (-10) = (-33) x (-10)  

       = 330 

  iv)  (-6) x [(-5) + 10 + 25 ] = (-6) x 30 

            = -180 

  v)  60 : [ 10 + (-5) ] = 60 : 5 

                       = 12 

 

B. Kerangka Berpikir 

   Pada pembelajaran bilangan bulat ada sebagian siswa yang merasa 

kesulitan dalam pengerjaan hitung bilangan bulat. Operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian serta hitung campuran akan menjadi 

sulit apabila ada bilangan bulat positif dan negatif. Mereka akan menjadi 

sukar untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. 

   Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat masalah tentang 

bagaimana upaya atau cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII6 MTs. 

Filial Al Iman Adiwerna Tegal melalui penerapan model pembelajaran 

cooperative learning  tipe TGT (Teams Games Tournaments)  pada pokok 

bahasan bilangan bulat. Dalam hal ini siswa dilatih keterampilan yang 

spesifik untuk membantu sesama temannya bekerja sama dalam satu 

permainan kelompok kecil agar mampu dan bisa mandiri dalam 

menyelesaikan soal-soal pada bilangan bulat. 
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C.    Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan uraian dari landasan teori dan kerangka berfikir maka 

hipotesis tindakan yang akan diajukan adalah sebagai berikut. 

 “Melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning dengan tipe  

TGT (Teams Games Tournaments)  pada pokok bahasan bilangan bulat maka 

hasil belajar siswa kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal tahun 

pelajaran 2005/2006 dapat ditingkatkan”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

  Tempat penelitian adalah MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal yang 

beralamat di Jl. Raya Ujungrusi, Adiwerna Tegal. Telp. (0283) 443630 Kode 

Pos  52194. Penelitian dilakukan di tempat ini dikarenakan penulis adalah 

sebagai pengajar di madrasah tersebut.  

 

B.  Subjek Penelitian  

   Subjek penelitian adalah siswa kelas VII6 MTs. Filial Al Iman 

Adiwerna Tegal tahun pelajaran 2005/2006. Adapun jumlah siswanya adalah 

41 anak yang terdiri dari 18 siswa perempuan dan 23 siswa laki-laki. 

 

C.   Prosedur Kerja dalam Penelitian  

  Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Dalam setiap tahapan siklus disusun dan dilaksanakan sesuai 

dengan perubahan yang dicapai. 
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Siklus I      

1. Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran pokok bahasan bilangan bulat, 

sub pokok bahasan mengenal bilangan bulat, penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 

b. Merencanakan pembelajaran dengan membentuk tim yang  

beranggotakan 4 siswa dengan penyebaran tingkat kecerdasan. 

c.   Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 

             d.   Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim. 

e.   Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim. 

f. Merencanakan permainan matematika yang berhubungan dengan  

bilangan bulat.  

2. Tindakan  

a. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4 siswa. 

c.   Guru membagi lembar kegiatan siswa (LKS). 

d.   Guru meminta agar semua anggota tim bekerja sama. 

e.  Guru menganjurkan agar siswa pada tiap-tiap tim bekerja dalam 

duaan (berpasangan) atau tigaan. 

f. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

menjelaskan  jawaban mereka. 
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g. Guru meminta apabila ada suatu pertanyaan, ajukanlah 

pertanyaan itu pada temannya dahulu. Jika tidak ada yang bisa 

menjawab maka guru boleh menjawabnya. 

h. Guru berkeliling di dalam kelas dan memberikan pujian kepada 

tim yang bekerja dengan baik.  

i. Guru memberikan pengakuan dan penghargaan kepada tim yang 

berprestasi dengan melihat jumlah skor tim. 

j. Guru memberikan kuis kepada masing-masing tim untuk 

dikerjakan sebagai skor individu atau tambahan skor tim. 

k. Guru memberikan permainan matematika untuk diselesaikan 

dalam satu tim.  

  3. Pengamatan 

  Dalam penelitian tindakan kelas ini, pengamatan 

dilaksanakan dengan beberapa aspek yang diamati adalah sebagai 

berikut.  

a. Pengamatan terhadap siswa 

1)  Kehadiran siswa. 

2)  Perhatian siswa terhadap guru yang menerangkan. 

3)  Jumlah siswa yang bertanya. 

4)  Aktivitas siswa bekerja sama dalam satu tim. 

5)  Antusias siswa untuk bekerja secara individual setelah bekerja    

sama. 
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b. Pengamatan terhadap guru  

1) Kehadiran guru. 

2) Penampilan guru di depan kelas dan mengelola kelas.  

3) Penguasaan materi seorang guru. 

4) Cara guru membagi kelompok yang beranggotakan 4 siswa 

dalam satu tim. 

5) Cara penguatan guru terhadap tim yang berprestasi 

kinerjanya. 

6) Pemberian bimbingan pada tim yang belum mampu bekerja 

sama dengan baik. 

  c. Sarana dan prasarana 

 Keadaan dan situasi kelas yang menyenangkan akan 

membantu dalam proses penelitian ini. Penataan tempat duduk 

dalam membagi kelompok  tiap tim pun sangat membantu sekali. 

Setiap anak dalam satu tim diharapkan harus sudah memiliki 

buku pegangan untuk menunjang pelajaran. 

  4.  Refleksi 

  Setelah siswa benar-benar menguasai pelajaran bilangan bulat 

pada sub pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat diadakan kuis. Kuis tersebut untuk perorangan/invidual guna 

menambah poin skor tim. 

 Penghargaan pada tim yang baik kerja samanya harus 

diberikan agar mereka betul-betul dihargai. Setiap akhir kegiatan 

maka diadakan evaluasi. 
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Siklus II  

1. Perencanaan  

a. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan    

refleksi pada siklus I. 

b. Merencanakan skenario baru dengan perbaikan metode dan   

meningkatkan keaktifan siswa.  

c.  Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 

d. Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim. 

e. Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim. 

f. Merencanakan permainan matematika yang berhubungan dengan 

bilangan bulat. 

  2. Implementasi Tindakan 

a. Melaksanakan skenario yang telah disusun dengan perbaikan 

metode. 

b. Menjelaskan kembali konsep yang kurang dipahami siswa.  

c. Memberikan kuis akhir siklus II. 

  3. Pengamatan 

   Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengadakan pendataan ulang 

untuk mengetahui hasil dari tindakan sklus II. Penulis menyiapkan 

angket observasi yang dilakukan dengan data pengukur. 

  4. Analisis dan Refleksi 

   Guru menganalisis semua tindakan pada siklus I dan II kemudian 

dicari kekurangan-kekurangan pada siklus II.  
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Siklus III 

1. Perencanaan 

a. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah yang 

didasarkan pada siklus I dan siklus II. 

b. Melaksanakan skenario yang telah disusun dengan perbaikan      

metode. 

c. Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 

d. Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim. 

e. Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim. 

f. Merencanakan permainan matematika yang berhubungan dengan 

bilangan bulat.  

  2. Implementasi Tindakan 

a. Melaksanakan skenario yang telah disusun dengan perbaikan 

metode. 

b. Menjelaskan kembali konsep yang kurang dipahami siswa.  

c. Memberikan kuis akhir siklus III. 

 

  3. Pengamatan 

   Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengadakan pendataan ulang 

untuk mengetahui hasil dari tindakan siklus III. Penulis menyiapkan 

angket observasi yang dilakukan dengan data pengukur. 

  4. Analisis dan Refleksi 

   Guru menganalisis semua tindakan pada siklus I, II, dan III. Pada 

akhir siklus III, guru melakukan refleksi dengan adanya penerapan 
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tipe TGT yang dilakukan dalam tindakan kelas ini. Bila hasilnya 

meningkat artinya model pembelajaran yang diterapkan dalam 

tindakan ini berhasil meningkatkan prestasi belajar siswa.   

 

D. Sumber  Data dan Cara Pengambilan Data 

  Data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui angket dan 

wawancara serta hasil tes tertulis. Cara pengambilan data melalui lembar 

kegiatan siswa (LKS) setiap siklus atau nilai-nilai tes formatif tiap siklus. 

 

E. Tolok Ukur Keberhasilan  

  Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Secara individu bila mereka sudah dapat mencapai 6,5 atau lebih, berarti 

sudah menyerap materi yang diajarkan sebesar 65% atau lebih dikatakan 

tuntas belajar. 

b. Jumlah siswa dalam kelas dapat menyerap materi 75% dari jumlah siswa 

keseluruhan dengan nilai rata-rata kelas mencapai ≥ 70. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Pelaksanaan Siklus I 
 

Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 23 September 2005 tentang 

pengenalan bilangan bulat, operasi penjumlahan, dan pengurangan bilangan 

bulat. Pada siklus pertama ini, penulis melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar   (KBM), maka 

yang dilakukan guru adalah sebagai berikut. 

a. Menyusun rencana pembelajaran (RP) pada pokok bahasan bilangan 

bulat, sub pokok bahasan mengenal bilangan bulat, penjumlahan, dan 

pengurangan bilangan bulat. 

b. Merencanakan pembelajaran dengan membentuk tim yang 

beranggotakan 4 siswa dengan penyebaran tingkat kecerdasannya. 

c. Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 

d. Merencanakan tempat duduk antar kelompok  dalam satu tim. 

e. Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim. 

f. Merencanakan permainan matematika yang berhubungan dengan  

pokok bahasan ini. 
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Setelah perencanaan ini tertata dengan baik maka yang dilakukan 

selanjutnya adalah melakukan tinadakan-tindakan sesuai dengan 

perencanaan di atas. 

2. Tindakan  

Tindakan guru selanjutnya adalah melaksanakan prosedur yang 

sudah direncanakan yaitu sebagai berikut. 

a. Melakukan presensi terhadap kehadiran siswa yang berjumlah 41 

siswa. 

b. Membagi siswa dalam 10 tim yang beranggotakan 4 atau 5 siswa. 

c. Membagi lembar kegiatan siswa (LKS). 

d. Memimta agar semua anggota tim bekerja sama. 

e. Menganjurkan agar siswa pada tiap-tiap tim bekerja dalam duaan 

(berpasangan) atau tigaan. 

f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban mereka. 

g. Meminta kepada siswa apabila ada suatu pertanyaan, ajukanlah 

pertanyaan itu pada temannya dahulu. Jika tidak ada yang bisa 

menjawab maka  guru boleh menjawabnya. 

h. Memberikan kuis kepada masing-masing tim untuk dikerjakan 

sebagai skor individu atau tambahan skor tim. 

i. Memberikan permainan matematika untuk diselesaikan dalam satu 

tim. 
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3. Pengamatan 

Pada siklus I pengamatan dilaksanakan dengan beberapa aspek 

yang diamati  yaitu sebagai berikut. 

a. Pengamatan terhadap siswa 

Siswa yang sudah terbentuk dalam 1 tim ternyata masih ada 

siswa yang hanya bergurau saja dan tidak memperhatikan materi yang 

disampaikan gurunya. 

Kelompok yang anggota timnya didominasi oleh siswa putra 

kebanyakan hanya berbicara sendiri-sendiri dan tidak melakukan 

kerja sama antar tim.  

Pada saat mengisi LKS masih banyak yang mengandalkan hasil 

pekerjaan teman yang dianggap mampu. Mereka enggan mengerjakan 

LKS itu karena dianggapnya sulit.  Dari 5 soal yang diberikan pada 

LKS, ternyata ada 10 siswa yang masih mendapat nilai rendah. 

Keberanian siswa untuk bertanya pada gurunya masih sedikit 

yaitu sekitar 9 siswa. Kerja sama antar anggota dalam satu tim belum 

tampak. Mereka hanya saling berbicara sendiri dan bergurau. 

b. Sarana dan prasarana  

Sarana belajar siswa pada siklus I ini masih kurang. Hal ini 

tampak pada sedikit siswa yang memiliki LKS dan buku matematika 

penunjang lainnya. 
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4. Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I maka perlu diadakan 

perbaikan di antaranya sebagai berikut. 

a. Mengeraskan suara pada saat menerangkan pelajaran. 

b. Memberikan penguatan dan penghargaan pada tim yang berprestasi 

kinerjanya. 

c. Memberikan bimbingan pada tim yang belum mampu bekerja sama 

dengan baik. 

d. Memberimkan quiz dan permainan matematika yang berkaitan 

dengan pokok bahasan ini. Tujuannya untuk menggugah kreativitas 

siswa dalam bekerja sama. 

 

B. Pelaksanaan Siklus II  

 Siklus II dilaksanakan pada tanggal 30 September 2005. Siklus kedua 

ini membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. 

Sebelum melaksanakan siklus II ini, penulis mengadakan kegiatan sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan 

  Perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan 

refleksi pada siklus I. 

b. Membuat rencana pembelajaran (RP) baru dengan perbaikan 

metode. 

c. Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 
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d. Merencanakan tempat duduk antar kelompok  dalam satu tim. 

e. Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim. 

f. Merencanakan permainan matematika yang berhubungan dengan 

siklus II. 

2. Tindakan 

  Setelah perencanaan itu disusun maka langkah berikutnya adalah 

melaksanakan beberapa tindakan, di antaranya sebagai berikut. 

a. Mengadakan presensi kembali terhadap kehadiran siswa. 

b. Membagi siswa dalam 10 tim dengan mengatur tempat duduk yang 

sudah disusun sebelumnya. 

c. Membagikan lembar kegiatan siswa (LKS) untuk dikerjakan 

sebagai skor individu. 

d. Memantau jalannya kerja sama antar anggota dalam satu tim atau 

antar tim. 

e. Memberikan quiz kepada masing-masing team untuk dikerjakan 

sebagai skor individu atau tambahan skor tim. 

f. Memberikan permainan matematika untuk diselesaikan dalam satu 

tim. 

3. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan pada siklus II ini meliputi beberapa  

aspek yaitu sebagai berikut. 

a. Pengamatan terhadap siswa  

Pada siklus II ini ternyata keadaan siswa berbeda dari siklus 

I. Perhatian siswa terhadap guru yang menerangkan mengalami 
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peningkatan yaitu dari 34 menjadi 37 siswa. Keadaan lainnya juga 

berbeda dari siklus I yaitu jumlah siswa yang berani mengeluarkan 

pendapat mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 9 

menjadi 13 anak. 

Kegiatan siswa berbicara sendiri antar anggota pun sudah 

mulai berkurang. Proses KBM berjalan lebih efektif. Hal ini 

terlihat dari masing-masing anggota dalam tiap tim yang sudah 

mulai akrab dan bisa saling bekerja sama. Pemberian permainan 

matematika yang mengasyikkan membawa siswa untuk saling 

berebut mencari pemecahannya dan berusaha saling tanya  antar 

anggota dalam satu tim atau dengan tim lainnya. Dengan demikian, 

hasil nilai LKS yang telah dikerjakan menjadi meningkat. Ini 

terlihat dari 5 soal yang diberikan yang nilainya kurang hanya 6 

siswa dan berbeda dari siklus I. 

b. Sarana dan prasarana 

Siswa pada siklus II sudah mulai aktif untuk melengkapi 

kebutuhan yang menunjang proses KBM. Mereka meminjam buku-

buku matematika di perpustakaan atau pada teman. Hal ini tampak 

pada saat KBM berlangsung, siswa sudah menyiapkan sumber 

bahan pelajaran yang akan dipelajarinya 

4. Refleksi 

Setelah melihat hasil pengamatan yang dilakukan maka ada 

beberapa hal yang perlu diadakan perbaikan di antaranya adalah sebagai 

berikut. 
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a. Memberikan motivasi dan penguatan pada tim yang bagus 

kinerjanya. 

b. Memberikan sanksi pada tim yang masih bergurau. 

c. Memberikan permainan matematika yang lebih menarik lagi agar 

kreativitas pola pikir anak lebih maju lagi. 

 

C. Pelaksanaan Siklus III 

Siklus III diadakan pada tanggal 7 Oktober 2005 dan membahas 

tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Pada siklus III ini, penulis 

melaksanakan kegiatan yang menunjang proses ini, di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan KBM. Hal-hal yang 

dilakukan dalam perencanaan adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah yang didasarkan 

pada siklus I dan siklus II. 

b. Menyusun rencana pembelajaran (RP) tentang operasi campuran 

pada bilangan bulat. 

c. Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS). 

d. Merencanakan tempat duduk antar kelompok  dalam satu tim. 

e. Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim. 

f. Merencanakan permainan matematika yang berhubungan dengan 

kegiatan siklus III. 
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2. Tindakan 

Setelah perencanaan tersusun dengan baik, maka tindakan 

selanjutnya adalah melaksanakan prosedur sebagai berikut. 

a. Melakukan presensi terhadap kehadiran siswa, apakah ada yang 

sakit, ijin atau alpa. 

b. Menyuruh siswa yang sudah terbentuk timnya agar menempati 

tempat duduk yang sudah diatur sebelumnya. 

c. Membagikan LKS. 

d. Meminta agar semua anggota tim bekerja sama. 

e. Menganjurkan agar siswa pada tiap tim bekerja dalam duaan 

(berpasangaan) atau tigaan. 

f. Memberikan quiz kepada masing-masing  team untuk dikerjakan 

sebagai skor individu atau tambahan skor tim. 

g. Memberikan games untuk diselesaikan dalam satu team. 

3. Pengamatan 

Aspek yang diamati pada siklus III ini di antaranya sebagai berikut. 

a.  Pengamatan terhadap siswa  

Keadaan siswa pada Siklus III ini jauh lebih baik lagi. Proses 

KBM berjalan lebih efektif. Masing-masing anggota dalam satu 

tim sudah bisa menempatkan posisinya. Kerja sama antar anggota 

atau antar tim jauh lebih maksimal. Antusias siswa dalam 

mengerjakan LKS lebih meningkat. Hal ini tampak pada hasil nilai 

yang meningkat. Dari 10 siswa yang tidak bisa menjawab 

kemudian turun menjadi 6 siswa kemudian 5 siswa. Perhatian 
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siswa sudah terfokus kepada gurunya dan kegiatan berbicara 

sendiri serta bergurau sudah tidak ada lagi. Keadaan lainnya juga 

mengalami peningkatan, yaitu dengan keberanian siswa untuk 

bertanya bertambah menjadi 20 anak. 

b.  Sarana dan prasarana  

Sarana dan prasarana pada siklus III ini sudah terpenuhi. 

Masing-masing siswa sudah siap dengan beberapa sumber buku 

yang menunjang proses KBM. Peralatan penunjang lainnnya 

seperti penggaris besar, kapur berwarna dan yang lainnya dari 

pihak sekolah pun sudah dilengkapi. 

4. Refleksi 

Pada siklus III ini ternyata sudah tidak perlu perbaikan-perbaikan 

lagi, sebab dengan adanya model pembelajaran cooperative learning  

tipe TGT  ini hasil prestasi belajar siswa menjadi meningkat dan 

kreativitas pola pikir anak menjadi lebih baik lagi. 

 

D.   Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Siklus I 

  Siklus I membahas sub pokok bahasan pengenalan bilangan bulat 

dan operasi penjumlahan serta pengurangan. Saat dilaksanakan 

pembagian tim berdasarkan prestasi akademiknya, masih banyak siswa 

yang bergurau dan lama dalam membentuk timnya.  

 Pada saat pree test  nilainya cukup, artinya ada yang tinggi dan ada 

yang rendah. Kegiatan belajar mengajar (KBM) terlihat masih belum 
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efektif. Ini terlihat pada setiap kelompok  yang sudah terbentuk, masih 

ada siswa yang hanya bergurau saja dan tidak memperhatikan materi 

yang disampaikan gurunya. Kelompok  yang timnya didominasi siswa 

putra kebanyakan hanya berbicara sendiri-sendiri tidak melakukan kerja 

sama antar tim. 

 Pada saat pemberian quis, hanya beberapa siswa  yang tanggap dan 

berani memberikan jawaban secara spontan. Kepedulian dan kerja sama 

antar tim dalam siklus I ini belum tampak. Hal ini dimungkinkan karena 

anggota tiap tim bukan teman akrab ataupun teman satu bangku.  

Pertanyaan yang berkaitan dengan bilangan bulat terutama 

penjumlahan dan pengurangan oleh siswa masih sedikit. Soal permainan 

matematika ternyata menggugah semangat kreativitas siswa dalam 

bekerja sama. Hal ini terlihat dengan banyaknya siswa yang saling tanya 

antar anggota dalam satu tim ataupun dengan tim lainnya.  

Hasil post test juga lebih baik dari hasil pree test  tadi. Ini 

dikarenakan sebagian siswa sudah mulai memahami materinya.  

2. Siklus II 

Pada siklus II membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan 

bulat. Hasil nilai pree test  baik, ini dikarenakan siswa lebih siap dari 

pada sebelumnya yaitu pada pree test siklus I.  

Proses KBM berjalan lebih efektif. Masing-masing anggota dalam 

tim sudah mulai akrab dan bisa saling kerja sama. Jika diberikan quis, 

banyak siswa yang berlomba untuk memberikan jawabannya.  
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Siswa sudah mulai berani untuk bertanya antar tim dalam 

pembahasan soal. Tiap tim saling berlomba mencari jawaban apabila 

sudah ada soal yang akan dibahas. Pemberian permainan matematika 

yang mengasyikkan membawa siswa untuk saling berebut mencari 

pemecahannya dan berusaha saling tanya antar anggota dalam satu tim 

atau dengan tim lainnya. Proses KBM pada siklus II ini ternyata lebih 

baik dari pada siklus I. Hal ini juga terlihat pada hasil nilai pree test dan 

post test yang makin meningkat dibandingkan siklus I.  

3. Siklus III 

 Siklus III membahas mengenai operasi campuran pada bilangan 

bulat. Sebelum diterangkan mengenai materi ini maka diadakan pree test  

dahulu. Ternyata hasil nilai siswa mengalami peningkatan. Hal ini 

dimungkinkan siswa sudah siap dan persiapan belajar yang lebih matang. 

Hasil nilai pree test ini lebih baik dari siklus I ataupun siklus II.  

Pada saat KBM semua siswa memperhatikan saat guru menerangkan 

materinya. Pandangan siswa sudah terfokus pada guru. Hal ini terlihat 

pada konsentrasi siswa yang betul-betul memperhatikan apa yang sedang 

dijelaskan dan hanya ada segelintir siswa yang masih berbicara dengan 

anggota satu team. 

Soal-soal yang telah diberikan dikerjakan dengan kerja sama yang 

baik, baik antar anggota satu tim atau dengan tim lainnya. Apabila ada soal 

yang sulit dan tidak bisa dipecahkan, maka salah satu wakil dari tim 

langsung menanyakan dengan gurunya. Quis  yang diberikan dapat mereka 

kerjakan dan berebut ingin saling memberikan jawabannya.  
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Pemberian permainan matematika ini membuat siswa lebih kreatif 

untuk menemukan pola penghitungan operasi campuran pada bilangan 

bulat. Ini terlihat pada hasil nilai post test yang lebih baik lagi 

dibandingkan siklus I dan siklus II.   

Hasil Observasi  

Berdasarkan pantauan dari observer dan penulis, pada siklus I siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru berjumlah 34 anak dan yang memperhatikan 

pendapat dari teman sebanyak 27 anak. Tetapi setelah diadakan pendekatan yang 

luwes akhirnya meningkat. Siswa yang memperhatikan penjelasan meningkat 

menjadi 37 anak dan yang menghargai pendapat teman menjadi 30 anak. Hal 

tersebut terjadi pada siklus II. Sedangkan pada siklus III meningkat lagi menjadi 

39 dan 35 anak.  

Pada siklus I hubungan kerja sama antar siswa dalam satu tim hanya 

berjumlah 38 anak. Siklus II meningkat menjadi 39 anak. Peningkatan jumlah 

siswa dalam kerja sama antar siswa dalam satu tim ini pun terjadi pada siklus III  

yaitu sebanyak 41 anak. 

Peran guru dalam memberi penguatan dan pemberian “hadiah” dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam menjawab quis. Siswa yang mau menjawab 

quis mengalami peningkatan yaitu dari 9 menjadi 13 dan meningkat lagi menjadi 

20 anak.  

Penguasaan materi ini penting sekali bagi guru sehingga tidak bolak-balik 

membuka buku yang dapat menyita waktu belajar. Cara menyampaikan materi 

diharapkan luwes dan mudah untuk dipahami siswa. 
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Pertanyaan dan pemberian quis dapat merangsang pola pikir anak. Hal ini 

terlihat pada semangat anak yang pada siklus I hanya 35, kemudian pada siklus II 

menjadi 37, pada siklus III naik lagi menjadi 41 anak. Pemberian permainan 

matematika pada saat kegiatan belajar mengajar memacu siswa untuk tidak bosan 

dengan materi yang disampaikan. Ini terlihat pada sikap anak yang acuh tak acuh 

(bosan) dari 12 anak menjadi 10 anak dan siklus terakhir 0 (nol) anak. 

Hasil Tes 

Hasil tes yang dilaksanakan sampai 6 kali yang terdiri dari pree test dan post 

test yaitu sebagai data pembanding pada dasarnya mengalami peningkatan nilai. 

Dari tes pertama dan kedua pada siklus I dapat dilihat nilai dari perorangan yang 

mengalami kenaikan sebanyak 58,6%, yang tetap sebanyak 36,6%, dan yang 

nilainya turun sebanyak 4,8%. 

Sedangkan dari tes ketiga, keempat, kelima, dan keenam banyak mengalami 

kenaikan nilai. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung untuk lebih giat 

belajar dan lebih bersemangat dalam proses KBM. Hasil nilai post test siklus I 

yang mengalami ketuntasan sebanyak 75,6%, siklus II sebanyak 85,3%, dan siklus 

III yang tuntas sebanyak 87,8%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa dari hasil tes keenam yang tuntas belajar sebanyak 87,8% sehingga dapat 

dikatakan bahwa ketuntasan belajar siswa dapat tercapai. 

Ketuntasan dapat tercapai dikarenakan adanya keterlibatan guru atau 

pendekatan guru kepada siswa untuk menanyakan kesulitan dalam mengerjakan 

soal-soal. Kreativitas guru dalam memberikan quis dan juga permainan 

matematika serta adanya pemberian hadiah memacu siswa untuk senang, siap, dan 

lebih berpengalaman dalam KBM sehingga hasil nilai lebih baik. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas di kelas VII6 MTs. Filial 

Al Iman Adiwerna Tegal pada tahun pelajaran 2005/2006 dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut. 

1. Dengan model pembelajaran cooperative learning melalui tipe TGT 

(Teams Games Tournaments) dapat meningkatkan motifasi dan hasil 

belajar siswa kelas VII6 MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal pada pokok 

bahasan bilangan bulat. 

2. Model pembelajaran cooperative learning melalui tipe TGT (Teams 

Games Tournaments) maka aktifitas belajar siswa meningkat dan pola 

pikir anak terbentuk dalam menyelesaikan suatu permainan matematika 

sehingga ketuntasan belajar siswa dapat dicapai. 

 

B. Saran    

Dari pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan kelas di kelas VII6 

MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal pada tahun pelajaran 2005/2006 dapat 

disampaikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bilangan bulat hendaknya 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning melalui tipe TGT 
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yaitu dengan permainan matematika yang menyenangkan agar siswa lebih 

aktif dan hasil belajar siswa meningkat. 

2. Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan untuk refleksi bagi guru 

dan kepala sekolah. 

3. Kepala sekolah diharapkan memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengembangkan pola pembelajaran di sekolah.  
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Lampiran 21

URUT INDUK
1 2484 AHMAD FAOZAN 8 8
2 2486 AGUS SAPUTRO 4 6
3 2487 ARNI NOFITASARI 6 8
4 2488 CHAMIDUN 6 8
5 2489 DEWI SRI NAWANG SARI 6 4
6 2490 EDI SUCIPTO 6 4
7 2491 FAJAR NUR SIDIK 6 8
8 2492 FARIDAH NURUL AENI 8 6
9 2493 HERA SETIAWATI 8 8
10 2494 INDRA PRASTA 8 6
11 2497 M. IRFAN FATONI 8 6
12 2498 MOHAMAD KAMARI 6 8
13 2499 M. LUKMAN SUDRAJAT 4 8
14 2500 M. MUSLIM 8 8
15 2501 MUHZAJI 8 8
16 2502 M. SAEFUL 6 6
17 2503 MOHAMAD ASRORI 8 6
18 2504 MOHAMAD MOHAJIR 10 8
19 2505 MOHAMMAD IZZI 6 8
20 2506 MUJAHIDIN 10 8
21 2507 MUSDHALIPAH 6 6
22 2508 NAFISAH 6 6
23 2509 NUR KHASANAH 10 10
24 2510 NURHIDAYAH 8 10
25 2511 NURKHIKMAHSARI 6 8
26 2512 NURJANAH 6 8
27 2513 NUR YULIANA 8 8
28 2514 NURUL ROHMAH ISNAENI 10 8
29 2515 SENO AJI 8 10
30 2516 SITI NENG LATIFAH 8 8
31 2517 SOFI ROZAN 4 4
32 2518 SUMITO 6 8
33 2519 SURYA HIDAYAT 4 4
34 2520 SUCI ALAMSYAH 4 4
35 2521 SUSI SUSANTI 8 10
36 2522 VINA INDAH SURYANA 8 10
37 2523 WINA WATI DEWI 6 8
38 2524 WISKI APRIANI 4 6
39 2525 WULANDARI 6 6
40 2534 DARMONO R. PUTRA 6 6
41 2535 AR. MUKHLISIN 8 8

JUMLAH 280 296
NILAI RATA-RATA 6.8 7.3
NILAI TERTINGGI 10 10
NILAI TERENDAH 4 4

NOMOR

HASIL TES SIKLUS 3

NAMA PREE TEST POST TEST

71



71
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Lampiran 3 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA  

 

 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

Apakah kamu aktif bertanya jika penjelasan bapak 

atau ibu guru kurang jelas? 

Jika menemukan kesulitan dalam belajar 

matematika, apakah kamu menanyakan pada bapak 

atau ibu guru? 

Apakah kamu senang mengerjakan soal-soal 

matematika? 

Apakah kamu memiliki buku pegangan atau LKS? 

Kalau mendapat kesulitan dalam belajar, apakah 

gurumu membantu menyelesaikan kesulitanmu? 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

PADA SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

 

NO. Kegiatan yang Diamati Jumlah Siswa  

1. a. Memperhatikan saat guru menerangkan 

b. Memperhatikan pendapat/jawaban teman 

34 

27 

2. Kegiatan berbicara 

a. Bertanya pada teman dalam satu tim 

b. Menjawab pertanyaan temannya 

c. Mengeluarkan pendapat 

 

10 

15 

9 

3. 

4. 

Hubungan kerja sama antar satu tim 

Kegiatan emosional 

a. Bersemangat 

b. Bosan 

38 

 

35 

12 

  

 Adiwerna, 23 September 2005 

 Observer, 

 

 

 Febriantina Antin Ch., S.Si 
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Lampiran 5 

DAFTAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

PADA SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

 

NO. Kegiatan yang Diamati Jumlah Siswa  

1. a. Memperhatikan saat guru menerangkan 

b. Memperhatikan pendapat/jawaban teman 

37 

31 

2. Kegiatan berbicara 

a. Bertanya pada teman dalam satu tim 

b. Menjawab pertanyaan temannya 

c. Mengeluarkan pendapat 

 

8 

17 

13 

3. 

4. 

Hubungan kerja sama antar satu tim 

Kegiatan emosional 

a. Bersemangat 

b. Bosan 

39 

 

37 

10 

  

 Adiwerna, 30 September 2005 

 Observer, 

 

 

 Febriantina Antin Ch., S.Si 
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Lampiran 6 

DAFTAR OBSERVASI SISWA SIKLUS III 

PADA SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

 

NO. Kegiatan yang Diamati Jumlah Siswa 

1. a. Memperhatikan saat guru menerangkan 

b. Memperhatikan pendapat/jawaban teman 

39 

35 

2. Kegiatan berbicara 

a. Bertanya pada teman dalam satu tim 

b. Menjawab pertanyaan temannya 

c. Mengeluarkan pendapat 

 

5 

24 

20 

3. 

4. 

Hubungan kerja sama antar satu tim 

Kegiatan emosional 

a. Bersemangat 

b. Bosan 

41 

 

41 

- 

  

 Adiwerna, 7 Oktober 2005 

 Observer, 

 

 

 Febriantina Antin Ch., S.Si 
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Lampiran 7 

INSTRUMEN MONITORING OBSERVASI KELAS  

SIKLUS I 

 

Sekolah  : MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal 

Kelas/Semester : VII6/Gasal 

Hari/Tanggal : Jum’at/23 September 2005  

Pokok Bahasan : Bilangan Bulat  

Sub Pokok Bahasan : Mengenal bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, 

dan pengurangan bilangan bulat 

Waktu : 2 x 45 menit 

 

 

No. Yang Diamati A B C D Komentar 

I. 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 

Pendahuluan 
1. Apersepsi 
2. Motivasi 
3. Revisi 

Pengembangan  
1. Penguasaan materi 
2. Penguasaan metode 
3. Keterampilan guru  

a. Membagi kelompok  yang 
beranggotakan empat siswa 
dalam satu tim 

b. Pemberian penghargaan pada 
tim yang berprestasi 

4. Menciptakan suasana aktif dalam 
kerja sama antar anggota dalam 
satu tim 

Penutup  
1. Pemberian kuis 
2. Pemberian tugas 

  
V 
V 
 
 

V 
 
 

V 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 

V 

 
 
 

V 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 

V 

  

 

 Keterangan: Adiwerna, 23 September 2005 

A  =  Baik Sekali Observer, 

B  =  Baik 

C  =  Cukup 

D  =  Kurang Febriantina Antin Ch., S.Si 
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Lampiran 8 

INSTRUMEN MONITORING OBSERVASI KELAS  

SIKLUS II 

 

Sekolah  : MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal 

Kelas/Semester : VII6/Gasal 

Hari/Tanggal : Jum’at/30 September 2005  

Pokok Bahasan : Bilangan Bulat  

Sub Pokok Bahasan : Mengenal bilangan bulat, perkalian dan pembagian 

bilangan bulat 

Waktu : 2 x 45 menit 

 

 

No. Yang Diamati A B C D Komentar 

I. 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 

Pendahuluan 
1. Apersepsi 
2. Motivasi 
3. Revisi 

Pengembangan  
1. Penguasaan materi 
2. Penguasaan metode 
3. Keterampilan guru  

a. Membagi kelompok  yang 
beranggotakan empat siswa 
dalam satu tim 

b.   Pemberian penghargaan pada 
tim yang berprestasi 

4. Menciptakan suasana aktif dalam 
kerja sama antar anggota dalam 
satu tim 

Penutup  
1. Pemberian kuis 
2. Pemberian tugas 

 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

 
V 
V 
 
 
 
 
 

V 
 
 

V 
 

V 
 
 
 

V 
 

 
 
 

V 
 
 

V 
 
 
 
 

  

 

 Keterangan: Adiwerna, 30 September 2005 

A  =  Baik Sekali Observer, 

B  =  Baik 

C  =  Cukup 

D  =  Kurang Febriantina Antin Ch., S.S 
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Lampiran 9 

INSTRUMEN MONITORING OBSERVASI KELAS  

SIKLUS III 

 

Sekolah  : MTs. Filial Al Iman Adiwerna Tegal 

Kelas/Semester : VII6/Gasal 

Hari/Tanggal : Jum’at/7 Oktober 2005  

Pokok Bahasan : Bilangan Bulat  

Sub Pokok Bahasan : Mengenal bilangan bulat, operasi campuran pada 

bilangan bulat 

Waktu : 2 x 45 menit 

 

 

No. Yang Diamati A B C D Komentar 

I. 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 

Pendahuluan 
1. Apersepsi 
2. Motivasi 
3. Revisi 

Pengembangan  
1. Penguasaan materi 
2. Penguasaan metode 
3. Keterampilan guru  

a. Membagi kelompok  yang 
beranggotakan empat siswa 
dalam satu tim 

b. Pemberian penghargaan pada 
tim yang berprestasi 

4. Menciptakan suasana aktif dalam 
kerja sama antar anggota dalam 
satu tim 

Penutup  
1. Pemberian kuis 
2. Pemberian tugas 

 
 
 
 
 

V 
 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

V 

 
V 
V 
V 
 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 

V 

   

 

 Keterangan: Adiwerna, 7 Oktober 2005 

A  =  Baik Sekali Observer, 

B  =  Baik 

C  =  Cukup 

D  =  Kurang Febriantina Antin Ch., S.S 
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Lampiran 10 

 

ANGKET ACTION RESEARCH  

MTs. FILIAL AL IMAN ADIWERNA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

 

No. Soal Angket Ya Kadang-

kadang 

Tidak 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

Apakah anda aktif bertanya jika 

penjelasan bapak/ibu guru kurang jelas? 

Jika menemukan kesulitan dalam 

belajar matematika, apakah anda 

menanyakan kepada bapak/ibu guru? 

Jika bapak/ibu guru menerangkan 

pelajaran matematika, apakah anda 

memperhatikan? 

Dalam mengikuti pelajaran matematika, 

apakah anda dapat memusatkan 

perhatian dengan baik? 

Apakah anda membuat rangkuman atau 

catatan materi yang penting yang di 

berikan oleh bapak/ibu guru? 

 Apakah anda membaca buku-buku 

yang berhubungan dengan matematika? 

Apakah anda berusaha melengkapi 

catatan yang belum lengkap dengan 

meminjam catatan teman? 

Apakah anda senang belajar  

matematika? 

Apakah anda senang mengerjakan soal 

matematika? 
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No. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

Soal Angket 

 

Jika anda tidak mengikuti pelajaran 

matematika di sekolah, apakah anda 

merasa ketinggalan? 

Menurut anda, apakah perlu jika 

pelajaran matematika ditambah? 

Jika diberi pekerjaan rumah oleh 

bapak/ibu guru, apakah anda 

mengerjakan? 

Sebelum pelajaran matematika 

diajarkan, apakah anda mempelajarinya 

terlebih dahulu? 

Setelah mendapatkan pelajaran 

matematika, apakah anda mempelajari 

kembali pada sore atau malam hari? 

Jika nilai ulangan matematika anda 

jelek, apakah anda akan giat belajar 

agar mendapat nilai yang baik?  

 

 

Ya 

 

Kadang-
kadang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tegal,…………………… 

     Narasumber 

        

 

 

       …………………………. 
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Lampiran 11 

                       RENCANA PEMBELAJARAN 

                                        SIKLUS I 

 

 Satuan Pendidikan : MTs.  

 Mata Pelajaran :   Matematika 

 Kelas/Semester : VII/Gasal (1) 

 Materi Pokok : Bilangan Bulat 

 Kompetensi Dasar : Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan 

 Alokasi waktu : 2 x 45 menit 

 Pertemuan  : 1 

 

A. Standar Kompetensi 

Siswa menunjukkan kemampuan menyelesaikan operasi bilangan bulat dan 

mengenal sifat operasi bilangan bulat. 

B. Indikator 

1. Memberikan contoh bilangan bulat. 

2. Menyatakan besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. 

3. Menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. 

4. Menyelesaikan soal pada bilangan bulat yang mengandung operasi tambah 

dan kurang. 

C. Kelengkapan Materi Pembelajaran  

1. Buku Siswa (Matematika VII a). 

2. LKS. 

3. Mistar hitung. 
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D. Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran  : Cooperative Learning tipe TGT 

Metode   : Ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas 

E.   Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa tim yang beranggotakan 4 orang 

atau 5 berdasarkan kinerja akademik (sesuai model Cooperative Learning 

tipe TGT). 

b. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari siswa dengan pengetahuan 

awal siswa dengan cara mengajukan pertanyaan antara lain sebagai 

berikut. 

Bilangan apa sajakah yang termasuk bilangan asli? 

Bilangan apa sajakah yang termasuk bilangan cacah? 

Bilangan apa sajakah yang kurang dari nol? 

Pernahkah kamu melihat contoh penggunaan bilangan negatif? 

c. Guru menyampaikan tujuan pelajaran. 

d. Guru menyampaikan kegunaan bilangan bulat seperti untuk mencatat 

suhu udara negara yang beriklim dingin, mencatat penurunan berat badan 

seseorang, banyaknya hutang seseorang, dan lain-lain. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menyajikan pengetahuan deklaratif (menjelaskan) tentang cara 

menulis suhu di atas atau di bawah nol derajat. 

b. Guru menyajikan pengetahuan prosedural (menjelaskan) prosedur 

menggambar bilangan bulat pada suatu garis bilangan. 
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c. Guru mengecek pemahaman siswa. 

d. Guru menjelaskan bilangan bulat dan lambangnya serta lawan bilangan 

bulat. 

e. Guru membahas contoh  1 dan 2. Guru perlu memastikan apakah siswa 

paham bahwa +3 dan 3 adalah bilangan bulat yang sama, bahwa untuk 

menunjukkan suatu bilangan bulat positif, tanda + tidak harus ditulis. 

f. Guru mengecek pemahaman siswa. 

g. Guru menyajikan pengetahuan deklaratif (menjelaskan) tentang perlunya 

membandingkan beberapa bilangan bulat. 

h. Guru menjelaskan prosedur membandingkan dua bilangan bulat yang 

diketahui dengan menggambar garis bilangan. 

i. Guru membahas contoh 3 bersama siswa. 

j. Guru mengecek pemahaman siswa. 

k. Guru membahas contoh 4 tentang mengurutkan bilangan bulat yang 

dikaitkan dengan dunia nyata. 

l. Guru meminta siswa secara berpasangan mengerjakan latihan terbimbing. 

Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

m. Guru membagikan lembar kegiatan siswa (LKS) untuk dikerjakan siswa 

secara berpasangan. Misal: 

 Coba tentukan sifat-sifat yang berlaku pada tabel berikut. 

a b a – b  b – a  

8 

-9 

7 

-14 

7 

5 

-11 

-21 
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n. Guru meminta beberapa pasangan siswa menyajikan hasil kerja 

pasangannya sedangkan pasangan lain diminta menanggapi. 

o. Guru meminta pasangan siswa bertukar jawaban LKS dengan pasangan 

lain dan memberi skor berdasarkan jawaban yang disebutkan oleh guru. 

p. Guru mendata skor siswa. Jika skor siswa (pencapaian siswa) kurang dari 

60% maka dikategorikan belum tuntas, lebih dari atau sama dengan 60% 

dikategorikan tuntas. 

q. Guru memasangkan siswa yang tuntas dengan yang tidak tuntas untuk 

membahas soal yang belum bisa. Bagi siswa yang tuntas diharapkan 

membantu. 

r. Guru membagikan soal yang berkaitan dengan permainan matematika 

pada pokok bahasan ini. Misal: 

Isilah persegi ajaib berikut ini dengan bilangan–bilangan bulat sehingga 

jumlah bilangan-bilangan dalam tiap baris, kolom dan diagonal sama. 

 

3   

 0  

  -3 

 

3. Penutup 

a. Guru membimbing siswa untuk merangkum pelajaran. 

b. Guru mengingatkan siswa untuk mengerjakan soal latihan mandiri di 

rumah. 

   -1 
    
    4     2 
  
    5 
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c. Guru mengingatkan siswa untuk membaca materi yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya. 

d. Guru memberikan permainan matematika yang berkaitan dengan bilangan 

bulat. 

 

 

 Mengetahui Adiwerna,  

 Kepala Madrasah Guru Mapel Matematika  

 

 

 Drs. Moh. Imron Diyanto, A.Md 
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Lampiran 12 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 Satuan Pendidikan : MTs.  

 Mata Pelajaran :   Matematika 

 Kelas/Semester : VII/Gasal (1) 

 Materi Pokok : Bilangan Bulat 

 Kompetensi Dasar : Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan 

 Alokasi waktu : 2 x 45 menit 

 Pertemuan  : 2 

 

A. Standar Kompetensi 

Siswa menunjukkan kemampuan menyelesaikan operasi bilangan bulat dan            

mengenal sifat operasi bilangan bulat.  

B. Indikator  

 Siswa dapat: 

1. Menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian. 

2. Menentukan sifat-sifat perkalian dan pembagian yang bertanda sama dan   

tidak sama. 

C. Kelengkapan Materi Pembelajaran  

1. Buku Siswa (Matematika VIIa). 

2. LKS. 

D. Model Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Cooperative Learning tipe TGT.   

2. Metode                      : Diskusi dan tanya jawab. 
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E. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan 

a. Memberikan motivasi dengan menjelasakan pentingnya materi ini untuk 

memahami materi selanjutnya dan memanfaatkannya dalam membantu 

mempermudah menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Membagi siswa dalam beberapa tim yang beranggotakan 4 atau 5 orang 

siswa (sesuai model Cooperative Learning tipe TGT). 

d. Mendiskusikan soal PR terpilih. 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa secara berkelompok/tim (4 - 5 orang) menerjakan LKS. 1.2 nomor 

1, dan nomor 2 (halaman 7). Guru memonitor kerja siswa, memberikan 

motivasi untuk bekerja sama, dan memberi bantuan seperlunya. Misal: 

 Isilah table berikut ini. 

a b c (a x b) (b x c) (a x b) x c a x (b x c) 

3 7 5     

4 3 -6     

-5 -2 11     

-9 -4 -8     

 

b. Guru memberikan waktu pada siswa untuk mendiskusikan secara 

bersama-sama soal-soal yang dianggap sulit. 

c. Guru mengecek pemahaman siswa akan pengertian sifat komunitatif, 

asosiatif, tertutup. Guru beserta siswa melakukan penguatan akan 
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pengertian sifat-sifat tersebut dan menuliskan bunyi sifat tersebut dengan 

kata-kata siswa sendiri.   

d. Siswa mengerjakan soal LKS 1.2 pada latihan 1 Rum I dan II (hal. 7). 

e. Guru membahas sifat perkalian yang bertanda sama dan tidak sama. 

f. Guru membahas sifat pembagian yang bertanda sama dan tidak sama. 

g. Guru memberikan permainan matematika yang diambilkan dari sub 

pokok bahasan ini. Misal: 

 Pada suatu ulangan, untuk jawaban benar mendapat skor 2, jawaban 

salah mendapat skor –1, dan tidak menjawab mendapat skor 0.  Skor   

Lutfi jika dalam ulangan ia menjawab benar 80 soal, menjawab salah 15 

soal dan tidak menjawab 5 soal adalah ….  

3. Penutup 

a. Guru bersama-sama siswa merangkum materi yang telah dibahas. 

b. Guru memberikan pertanyaan kepada beberapa siswa untuk memperoleh 

gambaran pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas serta 

memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

c. Guru memberikan tugas rumah yang diambilkan dari soal latihan 1.2 atau 

soal lain yang tidak dibahas di kelas. 

 

 Mengetahui Adiwerna  

 Kepala Madrasah Guru Mapel Matematika  

 

 

 Drs. Moh. Imron Diyanto, A.Md 
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Lampiran 13 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

 Satuan Pendidikan : MTs.  

 Mata Pelajaran :   Matematika 

 Kelas/Semester : VII/Gasal (1) 

 Materi Pokok : Bilangan Bulat 

 Kompetensi Dasar : Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan 

 Alokasi waktu : 2 x 45 menit 

 Pertemuan  : 3 

 

A. Standar Kompetensi 

Siswa menunjukkan kemampuan menyelesaikan operasi bilangan bulat dan 

mengenal sifat-sifat operasi bilangan bulat. 

B. Indikator 

Siswa dapat: 

1. Menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan 

kombinasinya. 

2. Menentukan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan yang bertanda 

sama dan tidak sama. 

C. Kelengkapan Materi Pembelajaran  

1. Buku siswa (Matematika VIIa). 

2. LKS. 

D. Model Pembelajaran  

1. Model Pembelajaran : Cooperative Learning tipe TGT. 
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2. Metode                  : Diskusi dan tanya jawab. 

E. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya materi ini untuk 

memahami materi selanjutnya dan manfaatnya dalam membantu 

mempermudah menyelesaikan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Membagi siswa dalam beberapa tim beranggotakan 4 atau 5 orang (sesuai 

model Cooperative Learning tipe TGT). 

d. Mendiskusikan soal PR terpilih. 

2. Kegiatan Inti  

a. Siswa secara berkelompok (4 – 5 orang) mengerjakan LKS 1.2 nomor 1 

sampai 10. Guru memonitor kerja siswa, memberikan motivasi untuk 

bekerja sama, memberikan bantuan seperlunya. Misal: 

Jika p = 4, q = -3, dan r = 2 maka nilai dari:  

i) p + q + r  

ii) 
qxr
pxq  

iii) ( )
qxr

pxrx3  

iv) ( ) ( )[ ] ppxrpxq :+  

b. Guru memberikan waktu pada siswa untuk mendiskusikan secara 

bersama-sama soal-soal yang dianggap sulit. 

c. Guru mengecek pemahaman siswa akan pengertian sifat tertutup, 

komutatif, dan asosiatif. Guru beserta siswa melakukan penguatan akan 
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pengertian sifat-sifat tersebut dan menuliskan bunyi sifat tersebut dengan 

kata-kata siswa sendiri. 

d. Siswa mengerjakan soal LKS 1.2 Rum. II nomor 1 sampai 5 (hal. 10). 

e. Guru membahas sifat perkalian bilangan yang bertanda sama dan tidak 

sama, kemudian juga membahas tentang pembagian. 

f. Guru beserta siswa mendiskusikan sifat distributif perkalian terhadap 

penjumlahan dan pengurangan, dilanjutkan membahas contoh soal. 

g. Siswa mengerjakan soal latihan 1.2 di LKS halaman 10 (Rum. II nomor 1 

sampai 5). 

h. Guru memberikan permainan matematika yang berkaitan dengan sub 

pokok bahasan ini. Misal: 

Dalam suatu kegiatan pramuka, “-17” berarti 17m ke arah barat daya. 

Maka “+27” artinya apa?  

3. Penutup 

a. Guru bersama-sama siswa merangkum materi yang telah dibahas. 

b. Guru memberikan pertanyaan kepada beberapa siswa untuk memperoleh 

gembaran pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas serta 

memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. 

c. Guru memberikan tugas rumah yang diambil dari soal latihan atau soal 

lain yang tidak terbahas di kelas. 

 Mengetahui Adiwerna  

 Kepala Madrasah Guru Mapel Matematika  

 

 Drs. Moh. Imron Diyanto, A.Md 
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Lampiran 14 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VII6/Gasal 

 Materi Pokok : Bilangan Bulat  

 Kompetensi Dasar : Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan 

bulat (penjumlahan dan pengurangan) 

 Waktu : 2 x 15 menit 

  

  

 

Soal pree test siklus I 

 

Kerjakan soal berikut ini dengan jawaban yang benar! 

1. Apakah 0 termasuk bilangan bulat? 

2. Tentukan hasil penjumlahan dari  5 + (-6)! 

3. Hitunglah operasi pengurangan berikut: -9 – (-4)! 

4. Berapakah hasil penjumlahan dari:  6 + 11 + (-6) 

5. (-15) +  X = 3, berapakah X agar pernyataan tersebut benar? 

 

 

Soal post test siklus I 

 

Kerjakan soal berikut! 

1. Hasil dari –7 – (-9) adalah … 

2. Diketahui persamaan p – (-6) = 18, maka p = … 

3. Nilai k yang memenuhi  -k + 12 = 4 adalah … 

4. Suhu ruangan A 140C, suhu ruangan B 20oC lebih tinggi dari suhu ruangan A. 

Berapakah suhu ruangan B? 

5. Tinggi kota P 700 m di atas permukaan air laut, sedangkan kota Q tingginya 

375 m dari permukaan air laut. Perbedaan tinggi kedua kota itu adalah … 
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Lampiran 15 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VII6/Gasal 

 Materi Pokok : Bilangan Bulat  

 Kompetensi Dasar : Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan 

bulat (perkalian dan pembagian) 

 Waktu : 2 x 15 menit 

  

  

 

Soal pree test siklus II 

 

Hitunglah! 

1) 2 x 10 = … 

2) 6 x (-4) = … 

3) –7 x (-5) = … 

4) (-5) : 5 = … 

5) 4 x ﴾ 10 : (-2)﴿ = … 

 

 

 

Soal post test siklus II 

 

Kerjakan soal berikut! 

1) Hasil dari –3 x 2 x (-9) adalah… 

2) Berapakah n, jika (-7) x 1 x (-3) x (-10) = n ? 

3) Jika 33 : p = (-3), maka p adalah … 

4) Jika a = 2, b = -5, dan c = 4 maka nilai ....=
a

bxc  

5) Tentukan hasil dari, 30 : (-15) x 27! 
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Lampiran 16 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VII6/Gasal 

 Materi Pokok : Bilangan Bulat  

 Kompetensi Dasar : Menggunakan sifat-sifat operasi campuran 
pada bilangan  bulat  

 Waktu : 2 x 15 menit 

  

  

 

Soal pree test siklus III 

 

Hitunglah! 

1) 4 + 10 – 20 = … 

2)  ﴾ 9 x  (-2)﴿ +﴾ 15 :  (-3)﴿  = … 

3) 25 + 40 : (-10) = … 

4) ﴾ 6 –  (-30)﴿ : 6 = … 

5) –21 : (-3) x 1 = … 

 

 

 

Soal post test siklus III 

 

Hitunglah! 

1) 6 x (6 + 9) = … 

2) 12 x ﴾(-3) +  5﴿ = … 

3) –5 x ﴾4 + (-10)﴿ = … 

Untuk no. 4 dan 5, jika p = 6, q = -4, dan r = -3 maka:  

4) p + q – r = … 

5) ﴾q x r - p﴿ : p = … 
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Lampiran 17 

KUNCI JAWABAN 

 

Pree test siklus I  

1) Ya 

2) –2 

3) –5 

4) 11 

5) 18 

 

Pree test siklus II 

1) 20 

2) –24 

3) 35 

4) –1 

5) –20 

 

Pree test  siklus III 

1) –6 

2) –23 

3) 21 

4) 6 

5) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post test siklus I 

1) 2 

2) 12 

3) –8 

4) 34 

5) 225 m 

 

Post test siklus II 

1) 54 

2) –210 

3) –11 

4) –10 

5) –54 

 

Post test siklus III 

1) 90 

2) 24 

3) 30 

4) 5 

5) 1
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Lampiran 18 

 

TABEL  

KRITERIA KETUNTASAN 

 

 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I Siklus II Siklus III 

Tes 1 2 1 2 1 2 

Nilai Rata-rata 5,3 6,5 5,8 7,1 6,8 7,3 

 

Keterangan: 

1 =  Pree Test 

2 =  Post Test 

 

 

TABEL 

JUMLAH SISWA YANG TUNTAS 

 

Ulangan Harian 

 Ke- 

Jumlah Siswa Tuntas Persentase Ketuntasan 

I 

II 

II 

41 

41 

41 

31 

35 

36 

76,6% 

85,3% 

87,8% 
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Lampiran 22 
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1) Team  A : A. Fauzan, M. Muslim, Suci A, Arni N. 

2) Team  B : Agus S., Muhzaji, A.R. Muhlisin, Faridah N. 

3) Team  C : Chamidun, M. Saeful, Darwono R., Dewi Nawang S. 

4) Team  D : Edi S., M. Asrori, Hera S., Musdalipah 

5) Team  E : Fajar N., M. Muhajir, Nafisah, Nur Khasanah 

6) Team  F : Indra P., M. Izzi, Nurhidayah, Nurhikmah 

7) Team  G : M. Lukman S., Mujahidin, Nurjanah, Nuryuliana 

8) Team  H : Irfan F., Seno Aji, Nurul R., S. N. Latifah 

9) Team   I : M. Kamari, Sofi Rozan, Susi S., Vina I. S. 

10) Team   J : Lukman S., Surya S., Wina W., Wiski A., Wulandari 
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