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ABSTRAK 
 

Devi, Larrysa. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Model 
Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas IV SDN 
Gunungpati 02 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : (1) Pitadjeng, 
S.Pd, M. Pd. dan (2) Nursiwi Nugraheni, S.Si, M. Pd. 223 halaman. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran yang kurang 
efektif dan hasil belajar matematika siswa yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan 
dengan ketuntasan hasil belajar secara klasikal hanya mencapai 35,7% (10 dari 28 
siswa) dengan rata-rata kelas 58,5. Hasil observasi pembelajaran matematika di 
SDN Gunungpati 02 Semarang menunjukkan bahwa siswa kurang minat dalam 
mengikuti pembelajaran matematika, siswa kurang terampil dalam menghitung,  
siswa masih terlihat individual dan kesulitan untuk bekerjasama dalam kelompok, 
jiwa kompetisi siswa juga masih rendah, dan siswa terlihat kurang aktif dalam 
pembelajaran. Selain itu, guru juga kurang bervariatif dalam mengajar dan masih 
terpaku pada metode ceramah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara 
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 
Gunungpati 02 Semarang. Adapun Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan 
kualitas pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, setiap siklus 
terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang. Data berasal dari guru, 
siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang, data dokumen, dan catatan 
lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode tes, 
dan metode dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aktivitas siswa meningkat, hal 
ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata 2,89 pada siklus pertama (skor 
rata-rata pertemuan ke-1 yakni 2,86 dan skor rata-rata pertemuan ke-2 yakni 2,9) 
meningkat menjadi 3,41 pada siklus kedua (skor rata-rata pertemuan ke-1 yakni 
3,38 dan skor rata-rata pertemuan ke-2 yakni 3,45); (2) ketrampilan guru 
meningkat, hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata 2,93 pada siklus 
pertama (skor rata-rata pertemuan ke-1 yakni 2,86 dan skor rata-rata pertemuan 
ke-2 yakni 3) menigkat menjadi 3,39 pada siklus kedua (skor rata-rata pertemuan 
ke-1 yakni 3,28 dan skor rata-rata pertemuan ke-2 yakni 3,5); (3) hasil belajar 
siswa meningkat, hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase ketuntasan 
sebesar 65,52% (19 dari 29 siswa) rata-rata 62,93 pada siklus pertama meningkat 
menjadi 82,76% (24 dari 29 siswa) rata-rata 73,27 pada siklus kedua sehingga 
penelitian dinyatakan berhasil. 

Kesimpulan  yang diperoleh yaitu bahwa model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 
pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang. 

 
Kata kunci : Kualitas Pembelajaran, Teams Games Tournament 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, 

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Sebagaimana 

disebutkan pula pada bab III pasal 4 ayat 5 bahwa pendidikan diselenggarakan 

dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap 

warga masyarakat. Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 pembelajaran Matematika merupakan pembekalan kemampuan bagi peserta 

didik untuk berpikir logis, analistis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan untuk bekerjasama. Selain itu, Matematika dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan Matematika dalam pemecahan 

masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram dan media lain. 



2 

 

Adapun tujuan pembelajaran Matematika yaitu diharapkan peserta didik 

memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika, menggunakan 

penalaran, menjelaskan gagasan, mampu memecahkan masalah, menafsirkan 

solusi yang diperoleh, mampu mengkomunikasikan gagasan serta memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan dengan menunjukkan rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah sehari-hari secara logis, analitis, 

sistematis, kritis serta kreatif. Sedangkan Ruang lingkup dalam pembelajaran 

Matematika meliputi bilangan,geometri pengukuran,dan pengolahan data (panitia 

sertifikasi guru rayon 12, 2007 : 417). 

Menurut Halim (2009: 9), banyak siswa yang menganggap matematika 

sebagai suatu ilmu yang membuat stres, kepala pusing bahkan menjadi momok 

tersendiri bagi siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami kejenuhan dalam 

belajar matematika disebabkan karena sebagian besar guru masih menggunakan 

pembelajaran yang kurang bervariatif sehingga siswa menjadi kurang minat dalam 

mengikuti pembelajaran. Sebagian besar pembelajaran masih didominasi oleh 

guru sehingga kedudukan siswa sebagai center of learning menjadi tergeser dan 

keaktifan siswa masih kurang. Sehingga hal ini berdampak pada pencapaian hasil 

belajar matematika menjadi rendah, dan siswa mengalami kesulitan untuk 

mencapai tujuan ataupun kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembelajaran matematika 

yang terjadi selama ini terlihat belum efektif. 
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Menurut Jauhar (2011:163) pembelajaran dapat dikatakan efektif jika 

mampu mencapai sasaran atau kompetensi yang ditetapkan. Dari sisi guru, efektif 

dapat dilihat dari penguasaan terhadap materi, penggunaan metode yang 

bervariasi, dan sebagainya (Jauhar,2011:163). Sedangkan dari sisi 

siswanya,menurut Jauhar (2011:163) efektif dapat dilihat dari penguasaan siswa 

terhadap pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi yang diperlukan. Selain 

itu, menurut Etzioni (dalam Hamdani,2010:194) efektifitas dapat dikatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Hoy dan 

Miskel (dalam Hamdani, 2010 :194) juga mengemukakan bahwa efektifitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau tujuan. 

Berdasarkan observasi dan refleksi yang peneliti lakukan terhadap 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Gunungpati 02 

Semarang pada tanggal 12 September- 15 Oktober 2011 menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika masih terlihat belum efektif. Pembelajaran yang 

dilakukan belum mampu mencapai sasaran ataupun kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Siswa yang seharusnya sebagai center of learning belum mampu 

berperan secara optimal dalam pembelajaran. Kata optimal dalam Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia (2010: 346) dapat dimaknai sebagai yang terbaik, 

tertinggi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007 (dalam Jauhar, 2011:1) tentang standar proses bahwa dalam kegiatan inti 

pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, 

dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Namun, dalam kenyatannya 

pembelajaran masih di dominasi oleh guru, guru kurang variatif dalam 

menyampaikan materi, guru masih terpaku pada metode ceramah dan kurang 

melibatkan siswa. Sehingga apa yang diamanatkan dalam Permendiknas belum 

mampu untuk terealisasikan dalam pembelajaran karena siswa masih cenderung 

pasif dan belum bisa belajar aktif, mandiri, kooperatif dan kolaboratif sesuai 

strategi pembelajaran student center learning (Rifa’i,2010:199). Siswa juga masih 

cenderung malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah. Kurangnya motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

matematika sehingga menyebabkan siswa merasa cepat bosan dalam mengikuti 

pembelajaran. Matematika di anggap sebagai mata pelajaran yang sulit sehingga 

menjadi momok tersendiri bagi siswa dan menyebabkan siswa belajar dalam 

kondisi yang menegangkan sebagaimana yang dikemukakan Halim (2009:9) . 

Siswa kurang teliti, kurang terampil dan masih mengalami kesulitan dalam 

menghitung maupun menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan 

pembelajaran matematika. Dalam keseharian proses pembelajaran siswa juga 

masih terkesan individual, dan sulit untuk bekerjasama dalam menyelesaikan 

permasalahan. Sehingga dalam pencapaian prestasi hanya didominasi oleh siswa 

yang mempunyai kemampuan intelektual yang lebih. Bahkan, pada saat diberikan 

soal dengan motivasi pemberian hadiah, hanya ada beberapa anak yang giat 

mencari penyelesaiannya. Sedangkan siswa yang lainnya terkesan apatis dan tidak 
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mau berusaha, hal ini menunjukkan bahwa jiwa kompetisi dari siswa juga masih 

tergolong rendah.  

Hal ini didukung dengan hasil belajar siswa kelas IV semester 1 tahun 

pelajaran 2010/2011  pada pembelajaran matematika yang masih rendah. 

Sebagian besar siswa memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Dari 28 siswa hanya 10 siswa ( 35, 7 % 

) yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal ( KKM ) yaitu 60 

sedangkan sisanya 18 siswa ( 64,3 % ) nilainya masih dibawah KKM. Dengan 

data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 83 serta 

rerata kelas 58,5 . Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan 

pembelajaran tersebut maka dapat kita lihat bahwa pembelajaran belum efektif, 

karena antara tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan hasil yang dicapai 

belum sesuai. Dalam Hamdani (2011:60) disebutkan bahwa ketuntasan belajar 

secara keseluruhan dapat dicapai apabila >80% siswa nilainya diatas KKM. 

Namun, dalam kenyataan yang terjadi di SD Gunungpati 02 siswa yang nilainya 

di atas KKM belum ada 80%. Oleh karena itu, untuk mencapai ketuntasan belajar 

ataupun hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan tentunya 

harus diciptakan sebuah pembelajaran efektif yang berujung pada meningkatnya 

kualitas pembelajaran.  

Sebagai seorang guru sebaiknya harus mampu mendayagunakan segala 

komponen pembelajaran yang ada dengan optimal untuk memperoleh 

pembelajaran yang efektif maupun kualitas pembelajaran yang baik. Sejalan 

dengan pendekatan kontruktivis dalam pembelajaran, salah satu model 



6 

 

pembelajaran yang kini mendapat respon adalah model pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning). Pada pembelajaran ini siswa diberi kesempatan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sementara guru bertindak sebagai motivator dan 

fasilitator aktivitas siswa. Menurut Suprijono, (2011:58) model pembelajaran 

kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran yang efektif yaitu 

pembelajaran yang bercirikan memudahkan siswa belajar belajar sesuatu yang 

bermanfaat seperti fakta, ketrampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup dengan 

sesama. 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk memecahkan 

masalah tersebut, peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas dalam pembelajaran matematika, dan meningkatkan aktivitas siswa serta 

meningkatkan ketrampilan guru. Maka peneliti menggunakan salah satu 

pembelajaran kooperatif yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Teams 

Games Tournament. Model pembelajaran TGT sangat memungkinkan siswa 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru juga akan lebih terampil baik dalam 

pengelolaan kelas maupun penggunaan metode karena tidak terpaku pada metode 

ceramah. Dengan adanya games maupun tournament juga akan membuat iklim 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membuat siswa semakin rileks 

dalam mengikuti pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan Ekocin (2011:1) 

bahwa model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu 

tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. 
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Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran 

kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. Selain itu, dalam TGT guru juga 

lebih maksimal dalam menggunakan media, baik pada saat presentasi kelas 

maupun pada saat turnamen karena menggunakan kartu soal. Dengan demikian, 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran matematika 

diatas maka model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) merupakan 

alternatif yang tepat untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut. 

Menurut Slavin (dalam Ekocin, 2011:1) model pembelajaran TGT, kelas 

dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 siswa yang 

heterogen, kemudian siswa akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok 

kecilnya. Pembelajaran dalam Teams Games Tournament (TGT) hampir sama 

seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan sistem skor 

perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam 

turnamen itu siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang 

setara dalam kinerja akademik mereka yang lalu. Adapun komponen utamanya 

terdiri dari 5 tahap : penyajian kelas, kelompok (team), game, turnamen, dan 

penghargaan kelompok (team recognize). 

Dalam penelitian ini sebagaimana komponen-komponen yang ada dalam 

TGT pembelajaran dilakukan secara berkelompok (pembagian dilakukan secara 

heterogen). Di awali penyajian kelas/ presentasi dari guru mengenai materi yang 

akan diajarkan sehingga dapat  membantu siswa lebih matang dalam memahami 
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konsep yang di ajarkan dan nantinya bisa bekerja lebih baik dalam kelompoknya. 

Setelah itu siswa akan bekerja dalam kelompok. Dalam hal ini siswa akan belajar 

bersama mendiskusikan materi yang diberikan bersama-sama untuk 

mempersiapkan games dan turnamen. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk 

memahamkan anggotanya. Disini, siswa saling berbagi tugas satu sama lain 

sehingga ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab 

sehingga siswa juga akan lebih mampu dalam bekerjasama. Adanya games dan 

turnamen juga akan membuat siswa belajar menjadi lebih rileks dam 

menyenangkan sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih tergolong usia 

bermain. Sehingga dengan games ini siswa akan lebih termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran serta meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan matematika. Selain itu, dengan adanya turnamen juga 

akan mendorong siswa untuk belajar/ berusaha dalam menyelesaikan persoalan 

serta menigkatkan  jiwa kompetisi pada diri siswa. Dengan langkah-langkah 

tersebut tentunya siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan adanya kerja kelompok siswa juga 

akan lebih berani untuk bertanya maupun mengeluarkan pendapat serta mampu 

untuk bekerjasama dengan baik. Metode yang digunakan guru juga tentunya lebih 

bervariatif dengan begitu keterampilan guru pun akan meningkat. Dengan 

meningkatnya aktifitas siswa maupun keterampilan guru dalam mengajar pastinya 

juga akan bedampak pada meningkatnya hasil belajar siswa dan kualitas 

pembelajaran matematika. 
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Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika, karena dengan meningkatnya kualitas pembelajaran 

tentu hal tersebut mampu mensinergiskan segala komponen pembelajaran yang 

ada dengan maksimal dalam menghasilkan proses maupun hasil pembelajaran 

yang baik. Dimana siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan paham serta mampu 

meningkatkan ketrampilannya dalam memecahkan berbagai masalah/persoalan 

matematika yang pada akhirnya siswa akan mampu dalam mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari . 

Dari ulasan latar belakang tersebut di atas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament ( TGT ) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Gunungpati 02. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

Bagaimanakah cara menigkatkan kualitas pembelajaran Matematika pada 

siswa kelas IV SD Negeri Gunungpati 02 Semarang ? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika? 
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2) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

menyajikan materi, menggunakan media, serta menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dalam pembelajaran matematika? 

3) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan di atas peneliti 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). Menurut 

Ekocin (2011:1) model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah 

salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, 

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan 

peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan 

siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, 

kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar (Ekocin, 2011: 1). 

Teams Games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh 

Davied Devries dan Keith Edward, ini merupakan metode pembelajaran pertama 

dari Johns Hopkins (Ekocin, 2011:1). Dalam model ini kelas terbagi dalam 

kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang 

berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, 
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kemudian siswa akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. 

Pembelajaran dalam Teams Games Tournament (TGT) hampir sama seperti 

STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan sistem skor perbaikan 

individu, TGT menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu 

siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam 

kinerja akademik mereka yang lalu. Nur & Wikandari (dalam Ekocin, 2011: 1) 

menjelaskan bahwa Teams Games Tournament (TGT) telah  digunakan dalam 

berbagai macam mata pelajaran, dan paling cocok digunakan untuk mengajar 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar, 

seperti perhitungan dan penerapan berciri matematika, dan fakta-fakta serta 

konsep IPA.  

Menurut Anatahim (2009: 1) metode pembelajaran kooperatif Teams 

Games Tournament (TGT) mempunyai banyak manfaat antara lain sebagai 

alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar 

mengajar, dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses 

belajar siswa ataupun rendahnya hasil belajar siswa dan melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, juga melibatkan peran siswa 

sebagai ”tutor sebaya”, dan mengandung unsur reinforcement. 

Menurut Slavin (dalam Anatahim,2009:1), ada 5 komponen utama dalam 

TGT, yaitu : 
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1) Presentasi kelas 

Pada tahapan ini, guru memberikan materi secara garis besar, menjelaskan 

rambu-rambu permainan dan turnamen, menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran termasuk kompetensi apa saja yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran serta memotivasi siswa dalam kerja kelompok untuk menjadi 

pemenang dalam game dan turnamen. 

2) Kerja kelompok 

 Pada tahapan ini, kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 4-5 orang siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari prestasi 

akademik,jenis kelamin,agama,ras/etnik. Dalam kerja kelompok, siswa 

mendiskusikan materi yang diberikan bersama-sama untuk mempersiapkan 

game dan turnamen. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk 

memahamkan anggotanya. Disini, siswa saling berbagi tugas satu sama lain. 

3) Permainan (Game) 

 Game biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. 

Siswa yang menjawab benar pertanyaan tersebut akan mendapatkan skor 

yang nantinya digunakan pada saat turnamen. 

4) Turnamen 

 Turnamen biasanya diadakan pada akhir minggu atau pada setiap selesai bab 

yang dibahas. Turnamen ini dibagi menjadi 3 meja turnamen. Meja 1 untuk 

siswa berkemampuan tinggi, meja 2 untuk siswa berkemampuan sedang dan 

3 meja untuk siswa yang berkemampuan rendah. Dalam turnamen siswa 

pada kelompok belajar heterogen dibagi dalam kelompok turnamen dengan 
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kemampuan akademik yang homogen berisi 3-4 siswa. Dalam turnamen ini 

siswa melakukan pertandingan untuk mendapatkan point. Guru 

menyediakan beberapa pertanyaan untuk dipertandingan. 

 Pertandingan dilakukan dengan cara siswa mengambil kartu secara acak. 

Nomor yang ada pada kartu merupakan nomor pertanyaan yang harus 

dijawab. Apabila siswa yang mengambil kartu dapat menjawab, maka dia 

harus menyimpan kartunya untuk dihitung pada akhir turnamen. Apabila 

siswa yang mengambil kartu tidak dapat menjawab, maka siswa yang lain 

dalam satu kelompok turnamen boleh menantang untuk menjawabnya. 

Penantang yang menjawab dengan jawaban yang benar akan menyimpan 

kartunya, sedang yang menjawab dengan jawaban yang salah akan diambil 

1 kartu yang telah dimiliki sebelumnya. 

5) Penghargaan kelompok 

 Setelah mengikuti turnamen, siswa-siswa kembali ke kelompok belajarnya 

masing-masing dengan membawa nilai dari turnamen. Nilai kemudian 

dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan jumlah angota kelompok belajar. 

Nilai ini merupakan nilai rata-rata kelompok belajar. Kelompok belajar yang 

nilainya tinggi akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa berupa 

pemberian ucapan selamat, pujian, sertifikat, alat-alat tulis, maupun yang 

lainnya. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memotivasi siswa agar 

dapat lebih sunguh-sunguh dalam belajar kelompok. 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Gunungpati 02 

Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournmaent (TGT). 

b. Meningkatkan keterampilan guru dalam menyajikan materi, 

menggunakan media, serta menciptakan iklim yang kondusif dalam 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournmaent (TGT). 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournmaent 

(TGT). 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Secara teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kejelasan teori dan 

pemahaman yang mendalam tentang model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) sehingga mmapu memperkaya pengetahuan tentang kmponen-
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komponen yang terkait dengan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT). 

1.4.2. Secara praktis 

1.4.2.1. Manfaat bagi siswa 

a) Meningkatkan kerjasama dalam kelompok,tanggung jawab, kejujuran, 

persaingan sehat, keterlibatan belajar dan kemampuan bersosialisasi dengan 

siswa lain 

b) Meningkatkan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran matematika 

c) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

1.4.2.2. Manfaat bagi guru 

a) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi terhadap pembelajran 

yang sudah berlangsung 

b) Mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran 

c) Membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran 

d) Membuat guru lebih terampil dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

e) Meningkatkan ketrampilan guru dalam menggunakan media 

f) Meningkatkan ketrampilan guru dalam mengelola iklim pembelajaran 

g) Meningkatkan ketrampilan guru dalam mengelola dan menguasai materi 

yang diajarkan 

1.4.2.3. Manfaat bagi sekolah 

a) Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT 
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b) Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat 

untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1. Belajar 

Kehidupan manusia tentu tidak lepas dari sebuah istilah yang namanya 

belajar. Menurut Hamalik (1994:37) belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku 

individu. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi lingkungan. 

Selain itu, beberapa pakar pendidikan (dalam Suprijono,2011:2) 

mendefinisikan pengertian belajar sebagai berikut. Gagne (dalam 

Suprijono,2011:2) mendefinisikan belajar merupakan perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan dispoisi tersebut 

bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

Travers mengemukakan, belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah 

laku. Cronbach (dalam Suprijono,2011:2) mengemukakan belajar adalah 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Selain itu, Harold Spears 

(dalam Suprijono,2011:2) juga mengemukakan bahwa belajar adalah mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. 

Geoch (dalam Suprijono,2011:2) mengemukakan belajar adalah perubahan 

performance sebagai hasil latihan. 
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Menurut Slavin (dalam Rifa’i,2010:82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Sependapat 

dengan Slavin, Morgan (dalam Rifa’i,2010:82) juga mengemukakan bahwa 

belajar merupakan perubahan relative permanen yang terjadi karena hasil dari 

praktik atau pengalaman. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono 

(2009:4) yaitu adanya perubahan perilaku, belajar merupakan sebuah proses, dan 

belajar merupakan bentuk pengalaman. 

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan. 

2.1.1.2. Pembelajaran 

Menurut Suprijono (2011:11-13) pembelajaran merupakan terjemahan dari 

learning yang secara leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Lain 

halnya dengan istilah pengajaran yang berarti proses perbuatan, cara mengajarkan. 

Suprijono (2011:13) menegaskan bahwa perbedaan esensiil pembelajaran dan 

pengajaran terletak pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar,peserta didik 

belajar ( guru di anggap paling dominan,guru bertindak sebagai panglima, 

sehingga peserta didik hanya sebagai pihak penerima). Sementara pada 

pembelajaran guru mengajar di artikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran menurut Suprijono (2011:13) adalah guru menyediakan  fasilitas 

belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarainya. Pembelajaran berpusat pada 
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peserta didik, pembelajaran merupakan proses organic dan konstruktif, bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono,2011:13). 

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Brings (dalam Rifa’i,dkk. 2010:193) 

bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. 

Selain itu, Gagne (dalam Rifa’i,dkk. 2010:193) juga  menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Sadiman (dalam 

Warsita,2008:85) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha-usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar 

dalam diri peserta didik. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Menurut Warsita (2008:86) pembelajaran hanya bisa berhasil jika peserta 

didik belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar dan dilakukan dalam 

lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi peserta didik. 

Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan 

berkaitan dengan cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi 

pembelajran dan mengelola pembelajaran (Sutikno dalam Warsita, 2008:87). 

Selain itu, Lindgren (dalam Warsita, 2008:87) juga menyebutkan bahwa fokus 

sistem pembelajaran mencakup tiga aspek yaitu peserta didik, proses belajar, dan 

situasi belajar. 
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Sedangkan komponen-komponen pembelajaran menurut Rifa’i (2010:194-

196) terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, strategi 

pembelajarn, media pembelajaran, penunjang dan lingkungan belajar yang saling 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, 

komponen-komponen tersebut tidak ada yang lebih ditekankan,tetapi komponen 

tersebut harus saling berinteraksi secara efektif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Rifa’i, 2010: 194). 

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan sebuah rangkaian kegiatan/ proses interaksi antara 

peserta didik, pendidik, materi, serta lingkungan dengan kondisi sedemikian rupa 

untuk memudahkan peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

2.1.2. KUALITAS PEMBELAJARAN 

2.1.2.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran  

Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194) kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektifan, yang secara definitif efektivitas tersebut 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. Prokopenko (dalam Hamdani, 2011:194) menyatakan bahwa 

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran 

atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. Sementara itu, kualitas pembelajaran secara 

operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar , media, fasilitas, dan sistem pembelajaran 
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dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler (Depdiknas, 2004:7). 

Depdiknas (2004: 6-7) menjelaskan lebih lanjut, dari sisi guru kualitas 

dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu memfasilitasi proses belajar 

siswa.  Sementara dari sudut kurikulum bahan belajar kualitas dapat dilihat dari 

seberapa luwes dan relevan kurikulum dan bahan ajar mampu menyediakan aneka 

stimuli dan fasilitas belajar secar berdiversifikasi. Dari aspek iklim pembelajaran, 

kualitas dapat dilihat dari seberapa besar suasana belajar mendukung terciptnaya 

kegiatan pembelajaran yang menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. Dari sisi media belajar kualitas dapat 

dilihat dari seberapa efektif media belajar digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan intensitas belajar siswa.  Dari sudut fasilitas belajar kualitas dapat 

dilihat dari seberapa kontributif fasilitas fisik terhadap terciptanya situais belajar 

yang aman dan nyaman. Sedangkan dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari 

kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

2.1.2.2. Indikator Kualitas pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004:70) indikator kualitas pembelajaran meliputi 

perilaku guru, perilaku siswa, iklim pembelajran, materi pembelajaran, media 

pembelajran dan sistem pembelajaran. 

a) Perilaku guru, dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: 

(1) Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik. 
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(2) Menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasaan dan kedalaman 

jangkauan subtansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, 

menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa. 

(3) Dapat memberikan layanan penididkan yang berorientasi pada kebutuhan 

siswa. Guru mampu memahami keunikan setiap siswa dengan egenap 

kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya. Meamahami lingkungan 

keluarga, social budaya dan kemajemukan masyarakat tempat siswa 

berkembang. 

(4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada 

siswa yang tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta 

mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajran secara dinamis 

untuk membentuk kompetensi siswa yang dikehendaki. 

(5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan 

untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan 

kemampuannya secara mandiri. Depdiknas (2004: 8) 

b) Perilaku dan dampak belajar siswa, dapat dilihat dari kompetensinya 

sebagai berikut : 

(1) Memiliki persepsi dan sifat positif terhadap belajra, termasuk didalamnnya 

persepsi terhadap mata pelajran, guru, media, fasilitas belajra serta iklim 

belajar. 

(2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan serta membangun sikapnya. 
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(3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

ketrampilan serta memantapkan sikapnya. 

(4) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya 

secara bermakna. 

(5) Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja 

produktif. 

(6) Menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sesuai bidang 

studinya. Depdiknas (2004: 8-9) 

c) Iklim pembelajaran mencakup : 

(1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

(2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas guru. 

(3) Suasana sekolah yang kondusif bagi tumbuhnya penghargaan siswa 

terhadap kinerjanya. Depdiknas (2004: 9) 

d) Materi pembelajran yang berkualitas tampak dari : 

(1) Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

(2) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. 

(3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

(4) Dapat mengamodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 
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(5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi dan seni. 

(6) Materi memenuhi criteria filosofis, professional, psikopedagogis, dan 

praktis. Depdiknas (2004: 9) 

e) Kualitas media pembelajaran tampak dari : 

(1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

(2) Mampu  memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan 

siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan. 

(3) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

(4) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

yang pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya menjadi siswa aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

Depdiknas (2004: 9) 

f) Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan kualitasnya jika  

(1) Sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan 

dak kekhususan lulusannya, responsive terhadap berbagai tantangan secara 

internal maupun eksternal. 

(2) Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional sekolah. Agar semua upaya dapat dilaksanankan secara 

sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga 

sekolah. 



25 

 

(3) Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi lembaga 

yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovativ dari semua civitas 

akademik melalui berbagai aktivitas pengembangan. 

(4) Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan di 

sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya. Depdiknas (2004: 10) 

 Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, 

siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalm 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler. Namun dalam penelitian ini yang akan dikaji hanya perilaku guru, 

perilaku siswa, kualitas materi, kualitas media dan iklim pembelajaran. 

2.1.2.3. Aktifitas Siswa 

Menurut Juliantara (2010:1) aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan 

fisik berupa ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

ketrampilan terintegrasi. Juliantara (2010:1) menjelaskan lebih lanjut bahwa 

ketrampilan dasar tersebut diantaranya yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, 

memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Sedangkan 

ketrampilan terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi 

data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar 

variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun 
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hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen. 

Menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik,1994: 90) aktivitas belajar dapat 

dibagi  menjadi 8 kelompok, sebagai berikut; 

1. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities): membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang 

lain bekerja, atau bermain; 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities). Mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi; 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities): mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkn suatu permainan instrument musik, mendengarkan siaran 

radio; 

4. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities): menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket; 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities): menggambar, 

membuat grafik, diagram, peta, pola; 

6. Kegiatan-kegitan metric (motor activities): melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan (simulasi), menari, berkebun; 
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7. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities): merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-

hubungan, membuat keputusan; 

8. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities): minat, membedakan, 

berani, tenang dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini 

terdapat pada semua kegiatan tersebut di atas, dan bersifat tumpang tindih. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktifitas belajar siswa adalah 

segala kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan dalam proses interaksi 

(guru, siswa) dengan lingkungannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada 

penelitian ini aktifitas belajar siswa yang dikaji antara lain visual activities, oral 

activities, listening activities, writing activities, motor activities, drawing 

activities, mental activities, dan emotional activities. 

2.1.2.4. Keterampilan Guru 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (dalam Anitah, dkk. 2007:7.1) menyatakan bahwa seorang guru 

dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan 

sosial. Kompetensi pedagogis berkenaan dengan kemampuan mengelola 

pembelajaran dalam rangka mengaktualisasikan berbagai poetensi yang dimiliki 

peserta didik. Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik, guru 

dipersyaratkan untuk menguasai ketrampilan dasar mengajar yang merupakan 

salah satu aspek penting dalam kompetensi guru. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Anitah, dkk. 2007:7.1 ), 

keterampilan merupakan “kecakapan untuk menyelesaikan tugas”,  sedangkan 
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mengajar adalah “melatih”. Anitah (2007:7.1) mengemukakan ada delapan 

keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, diantaranya: 

1) Keterampilan bertanya 

 Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang 

yang dikenal. Respon yang di berikan dapat berupa pengetahuan sampai 

dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya 

merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 

2) Keterampilan memberikan penguatan 

 Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, apakah bersifat 

verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah 

laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan 

informasi atau umpan balik (feed back) bagi si penerima atas perbuatannya 

sebagai suatu dorongan atau koreksi. 

3) Keterampilan mengadakan variasi 

 Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa 

sehingga, dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. 

4) Keterampilan menjelaskan 

 Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan 

yang satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana 
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dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama 

kegiatan menjelaskan. 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

 Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi menarik perhatian 

siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan 

membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen 

keterampilan menutup pelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan inti 

pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, dan 

mengevaluasi. 

6) Keterampilam membimbing diskusi kelompok kecil 

 Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau 

pemecahan masalah. 

7) Keterampilan mengelola kelas 

 Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal 

bagi terjadinya proses belajar mengajar, misalnya penghentian tingkah laku 

siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi 
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ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma 

kelompok yang produktif. 

8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

 Komponen pokok keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

yang harus dikuasai oleh guru yaitu (1) keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi,(2) keterampilan mengorganisasikan kegiatan 

pembelajaran,(3) keterampilan membimbing dan(4) memudahkan belajar 

danketerampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan 

keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan/kecakapan guru 

dalam melatih/membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta 

membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Delapan 

keterampilan guru diatas dijadikan indikator pengamatan dalam penelitian 

tindakan kelas ini. 

2.1.2.5. Hasil Belajar 

Menurut Junaidi (2011:1) hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku 

siswa yang diperoleh setelah mengikuti pembelajran . Dalam hal ini, perubahan 

tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran terdiri dari beberapa aspek. 

Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan aspek-aspek tersebut. Adapun 

aspek-aspek tersebut meliputi pengetahuan, pengertian, kebiasaan, ketrampilan, 

apresiasi, emosional, hubungan social, jasmani, budi pekerti dan sikap 

(Junaidi,2011:1). 
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Menurut Junaidi (2011:1) hasil belajar biasanya diperoleh pada akhir 

proses pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap 

atau memahami suatu bahan yang telah diajarkan. Pendapat lain, menurut Dimyati 

dan Mudjiono (dalam Junaidi, 2011:1), hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindakan mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan puncak proses belajar. Kemampuan siswa dalam menyerap atau 

memahami suatu bahan yang telah diajarkan dapat diketahui berdasarkan 

penilaian yang dilakukan oleh guru. Salah satu upaya mengukur hasil belajar 

siswa dilihat dari hasil belajar siswa itu sendiri. Bukti dari usaha yang dilakukan 

dalam proses belajar adalah hasil belajar yang diukur melalui tes (junaidi, 2011:1). 

Benyamin S. Bloom (dalam Rifa’i, dkk. 2010: 86) menyampaikan tiga 

taksonomi yang disebut dengan taksonomi ranah belajar, yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil 

belajar berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah 

kognitif  mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sisntesis dan penilaian. Rabah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan 

nilai.kategorinya meliputi penerimaan, penaggapan, penilaian, pengorganisasian, 

dan pembentukan pola hidup. Sedangkan untuk ranah psikomotorik berkaitan 

dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

objek, dan koordinasi syaraf. Sedangkan Gagne dan Brings (dalam Rifa’i, dkk. 

2010:86) mengklasifikasikan hasil belajar dalam lima kategori yaitu kemahiran 

intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, kemahiaran motorik, dan sikap. 
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Menurut Slameto (dalam Sunarto,2011:1) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: 

1. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang di sebut faktor individu 

(Intern), yang meliputi : a). Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, 

pendengaran dan penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis terganggu 

akan mempengaruhi hasil prestasi belajar. b). Faktor Psikologis, meliputi: 

intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian ingatan berfikir. c). Faktor 

kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani 

nampak dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus serta mengantuk. 

Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk mengahsilkan sesuatu akan 

hilang. 

2. Faktor yang ada pada luar individu yang di sebut dengan faktor Ekstern, 

yang meliputi: a). Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan 

yang pertama dan terutama. Merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran 

kecil tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar. b). 

Faktor Sekolah, meliputi : metode mengajar, kurikulum, hubungan guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di sekolah. c). Faktor 

Masyarakat, meliputi : bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat 

mempengaruhi prsetasi belajar siswa. Jika lingkungan siswa adalah 

lingkungan terpelajar maka siswa akan terpengaruh dan mendorong untuk 

lebih giat belajar.  
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Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa sebagai hasil dari sebuah proses 

pembelajaran yang dapat diketahui melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh 

guru. Dalam hal ini, hasil belajar tersebut meliputi tiga aspek yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Namun, pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah 

hanya pada ranah kognitif. Sehingga, peneliti hanya akan mengolah data dari 

tes/evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk menentukan tingkat ketuntasan 

hasil belajar siswa. 

2.1.3. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

2.1.3.1. Belajar Matematika 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:637), matematika 

didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan. Menurut Ruseffendi (dalam Heruman,2007:1) matematika adalah 

bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara deduktif, 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai unsur yang 

tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan 

akhirnya ke dalil. Sementara itu, Soedjaji (dalam Heruman, 2007:1) menyatakan 

bahwa hakikat matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

Secara umum, menurut Halim (2009:23-24) definisi matematika dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 
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a) Matematika sebagai struktur yang terorganisasi 

 Sebagai sebuah struktur, matematika terdiri dari beberapa komponen yang 

meliputi aksioma/postulat, pengertian pangkal/primitif, dan dalil/ teorema 

serta corolly/ sifat. 

b) Matematika sebagai alat ( tool ) 

 Matematika dipandang sebagai alat dalam mencari solusi berbagai masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Matematika sebagai pola pikir deduktif 

 Artinya suatu teori atau pernyataan dalam matematika dapat diterima 

kebenarannya apabila telah dibuktikan secara deduktif atau umum 

d) Matematika sebagai cara bernalar (the way of thinking) 

 Hal ini dikarenakan matematika memuat cara pembuktian yang shahih 

(valid), rumus-rumus atau aturan yang umum, atau sifat penalaran 

matematika yang sistematis. 

e) Matematika sebagai bahasa artificial 

 Simbol merupakan ciri yang paling menonjol dalam matematika. Bahasa 

matematika adalah bahasa symbol yang bersifat artificial, ynag baru 

memiliki arti bila dikenakan pada sutu konteks. 

f) Matematika sebagai seni yang kreatif 

 Penalaran yang logis dan efisien sera perbendaharaan ide-ide dan pola-pola 

yang kreatif dan menakjubkan, maka matematika sering pula disebut 

sebagai seni, khususnya seni berpikir yang kreatif. 
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Dilihat dari usia perkembangan kognitifnya, menurut Heruman (2007:1-2) 

siswa SD masih terikat dengan objek yang konkret. Sehingga dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak siswa memerlukan alat bantu berupa media, dan alat 

peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga 

dapat dipahami dan cepat dimengerti oleh siswa. Selain itu, Heruman (2007:2) 

juga menyatakan bahwa dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi 

siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan 

efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan 

Matematika guru harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda, 

serta tidak semua menyenangi mata pelajaran matematika (Heruman,2007:1-2). 

Menurut Heruman (2007:3), konsep-konsep pada kurikulum matematika 

SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu penanaman konsep dasar 

(penanaman konsep), pemahaman konsep, dan yang terakhir berujung pada 

pembinaan ketrampilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah suatu cabang ilmu eksak (ratunya ilmu) yang bersifat sistematis, teratur 

dan pasti serta berkaitan erat dengan bilangan, fakta, logika, ruang, waktu, dan 

kehidupan manusia terutama dalam penyelesaian masalah. 

2.1.3.2. Tujuan Matematika di Sekolah 

Dalam Standar Isi (2007:417) tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar adalah sebagai berikut : 

a) Peserta didik mampu memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara 

luwes, akurat, efisien,dan tepat dalam pemecahan masalah. 
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b) Peserta didik mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c) Peserta didik mampu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

d) Peserta didik mampu mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, table, 

diagram, aatu media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) Peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

2.1.3.3. Pecahan 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi mengenai pecahan. 

Menurut Heruman (2007:43) pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu 

yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang 

diperhatikan,yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang 

dinamakan pembilang. Adapun bagian yag utuh adalah bagian yang dianggap 

sebagai satuan, dan dinamakan penyebut. 

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian 

dan Pengembangan (dalam Heruman, 2007:43) menyatakan bahwa pecahan 

merupakan salah satu topic yang sulit diajarkan. Kesulitan itu terlihat dari kurang 

bermaknanya kegiatan pembelajaran ynag dilakukan guru, dan sulitnya pengadaan 
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media pembelajaran. Akibatnya, guru biasanya langsung mengajarkan pengenalan 

angka, seperti pada pecahan , 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. 

Menurut Heruman (2007:2) dalam mengembangkan kreativitas dan 

kompetensi siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang 

efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam 

mengajarkan matematika guru harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa 

berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran matematika. 

Menurut Heruman (2007:3) konsep- konsep pada kurikulum matematika 

SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar 

(penanaman konsep), pemahaman konsep, dan pembinaan ketrampilan. 

1) Penanaman konsep dasar yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika 

, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari kurikulum, ynag dicirikan dengan kata 

“mengenal”. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan 

yang harus dapat menghubungkan kemmapuan kognitif siswa yang konkret 

dengan konsep baru matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran 

konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk 

membantu kemampuan pola pikir siswa. Contohnya untuk menanamkan 

konsep/mengenalkan siswa pecahan senilai  guru dapat menggunakan 

sebuah kertas berbentuk persegi dan melipatnya menjadi dua bagian yang 

sama. Begitu pula untuk mengenalkan konsep pecahan  guru dapat 

melakukan hal yang sama hanya saja kertas di bagi menjadi empat bagian 
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yang sama. Dari situlah siswa akan mengenal konsep pecahan yang 

diajarkan secara bermakna.  

2) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, 

yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

Pemahamn konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan 

kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. 

Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada 

pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman 

konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Contohnya untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa mengenai konsep pecahan guru dapat 

memberikan lembar kegiatan siswa yang berisi berbagai gambar yang 

menunjukkan berbagai nilai pecahan baik  , , , maupun nilai pecahan 

yang lain dan meminta siswa untuk menjodohkan nilai pecahan yang 

dimaksud dengan gambar yang telah disediakan. 

Misalnya untuk gambar pecahan , ,  

 

 

   Gambar 2.1 Nilai Pecahan 

3) Pembinaan ketrampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajran pembinaan ketrampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep 
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matematika. Seperti halnya pada pemahaman konsep, pembinaan 

ketrampilan juga terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan 

dari pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam sat 

pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan ketrampilan 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan kelanjutan 

dari penanaman dan pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, 

penanaman dan pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. Contohnya 

untuk pembinaan konsep pecahan  dan  dapat dilakukan dengan kegiatan 

meminta siswa untuk mengarsir beberapa gambar baik persegi, lingkaran, 

oval dan sebagainya sesuai dengan pecahan yang diminta baik  maupun  . 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok bahasan matematika pada 

kelas IV SD semester 2 mengenai pecahan pada : 

standar kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu : menjumlahkan pecahan, 

mengurangkan pecahan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

pecahan. Adapun materinya sebagai berikut. 

Menggunakan Pecahan dalam Pemecahan Masalah 

Penjumlahan Pecahan 

* Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan 
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 Contoh :  

 Namun, sebelum menjelaskan mengenai cara/ rumus di atas terlebih dahulu 

guru menjelaskan penjumlahan pecahan menggunakan media blok pecahan 

dan juring lingkar pecahan. 

 Untuk penjumlahan pecahan , maka dapatlah dijelaskan 

 

    Digabung    hasilnya  

 

Gambar 2.2 Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama 

* Penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

1.  Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk pecahan 

yang senilai). 

2.  Jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama. 

 Contoh :  

    Digabung   

 

  diganti   

 

  digabung    hasilnya  

 

Gambar 2.3 Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda 
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Pengurangan Pecahan 

* Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak 

dikurangkan. 

 Contoh :  

      Dilipat/tutup    jadi  

 

Gambar 2.4 Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama 

* Pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

1.  Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk pecahan 

yang  senilai). 

2.  Kurangkan pecahan baru seperti pada pengurangan pecahan berpenyebut 

sama. 

 Contoh :  

      Dilipat/tutup 

 

           Ganti    

      Dilipat/tutup    jadi  

 

Gambar 2.5 Pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda 
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Menyelesaikan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pecahan 

Setelah memahami bentuk-bentuk pecahan dan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangannya, berikutnya akan kita gunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Mari 

kita perhatikan contoh masalah beserta penyelesaiannya berikut ini. 

1.  Ibu Ema membuat sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut dipotong-

potong menjadi 16 bagian yang sama besar. Pulang sekolah Ema mengajak 

Menik ke rumahnya. Ema dan Menik masing-masing makan 2 potong kue. 

 a. Berapa bagian kue yang dimakan Ema dan Menik? 

 b. Berapa bagian kue yang masih tersisa? 

Penyelesaian: 

a. Diketahui :  

Kue dibagi menjadi 16 potong,  

dimakan Ema 2 potong 

dimakan Menik 2 potong 

Ditanya :  

a. Berapa bagian kue yang dimakan Ema dan Menik? 

b. Kue yang masih tersissa? 

Jawab :  

a. Ema makan bagian kue. Menik makan  bagian kue. 

   +  =  =  =  

 Jadi, kue yang dimakan Ema dan Menik adalah  bagian. 
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b.  Kue yang dimakan Ema dan Menik  bagian. 

 Sisa kue = 1-   =  -  =  =   

 Jadi, kue yang masih tersisa ada  bagian. 

2.  Ayah Marbun mengecat kayu yang panjangnya  meter dengan warna hijau 

dan kuning. Sepanjang  meter dicat berwarna hijau. Berapa meter panjang 

kayu yang dicat kuning? 

Penyelesaian: 

Diketahui : 

Panjang kayu  meter 

Dicat hijau sepanjang  meter. Sisanya dicat kuning 

Ditanya : berapa meter kayu yang dicat kuning? 

Jawab : 

 -  =  -  =  

Jadi, panjang kayu yang dicat kuning adalah  meter. 

Untuk soal-soalnya misalnya saja seperti berikut. 

 

Mari menyelesaikan masalah-masalah pecahan berikut ini. 

1.  Abid mempunyai seutas tali yang panjangnya  meter. Marbun juga 

mempunyai seutas tali dengan panjang  meter. Jika kedua tali tersebut 

disambung, berapakah panjangnya? 
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2.  Ema dimintai tolong ibu untuk membelikan bahan-bahan pembuat kue. Ema 

membeli  kg gula dan  kg tepung. Berapa berat gula dan tepung terigu 

yang dibeli Ema tersebut? 

3.  Ema mempunyai pita sepanjang  meter. Sebagian pita tersebut diberikan 

kepada Menik. Sekarang, pita Ema tinggal  meter. Berapa meter pita yang 

diberikan kepada Menik? 

4.  Marbun mempunyai dua botol yang berbeda besarnya. Botol pertama dapat 

diisi  liter air dan botol kedua dapat diisi  liter air. Marbun telah 

menyediakan 1 liter air untuk disikan ke dalam kedua botol tersebut. 

 a. Berapa liter air yang dapat diisikan? 

 b. Berapa liter air yang tersisa? 

5.  Jalan kampung Menik sedang diaspal. Minggu pertama telah selesai  

bagian jalan. Pada minggu kedua dilanjutkan mengaspal  bagian jalan. 

Sisanya akan diselesaikan pada minggu ketiga. 

 a.  Berapa bagian jalan yang telah diaspal pada minggu pertama dan minggu 

kedua? 

 b.  Berapa bagian jalan yang akan dispal pada minggu ketiga? 
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6.  Kakek Marbun mempunyai sepetak tanah di belakang rumahnya.  bagian 

tanah tersebut ditanami pohon singkong, sedangkan  bagian lagi ditanami 

pohon jagung, dan sisanya dibuat kolam ikan. 

 a. Berapa bagian tanah yang ditanami pohon singkong dan jagung? 

 b. Berapa bagian tanah yang dibuat kolam ikan? 

2.1.4. Pembelajaran Kooperatif 

2.1.4.1. Latar Belakang Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ichsan (2011:61) dijelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivis. Hal ini terlihat 

pada salah satu teori Vigotsky, yaitu penekanan pada hakikat sosiokultural dari 

pembelajaran. Vigotsky (dalam Ichsan,2011:61) yakin bahwa fungsi mental yang 

lebih tinggi pada umumnya muncul dalam diskusi atau kerjasama antar individu 

sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran dimana pebelajar yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang heterogen. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota 

salaing bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. 

Belajar belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai 

bahan pembelajaran yang di berikan. 

2.1.4.2. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin dalam (Ichsan, 2011:61) menyatakan bahwa cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran dimana pebelajar belajar dan 
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bekerjasama dalam kelompok kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 4-6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun 

secara kelompok. 

Menurut Jauhar (2011: 52) pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dimana dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerjasama dan saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajarn kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah teman dalam kelompom belum menguasai 

bahan pelajaran (Jauhar, 2011:53). 

Selain itu, menurut Thompson (dalam Jauhar,2011:53) dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil 

yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri 

dari 4-6 orang siswa, dengan kemampuan heterogen baik dari jenis kelamin, suku, 

maupun tingkat kemampuan intelektualnya. Sehingga hal ini dapat bermanfaat 

untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda 

latar belakangnya. 

2.1.4.3. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Slavin dalam (Ichsan, 2011:62 ) tujuan pembelajaran kooperatif 

adalah menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Menurut Ichsan (2011:62) model 
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pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai empat tujuan 

pembelajaran penting yang dirangkum sebagai berikut: 

a) Hasil belajar akademik  

b) Penerimaan terhadap perbedaan individu  

c) Pengembangan ketrampilan sosial 

d) Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan 

2.1.4.4. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Lundgren, Arends, dan Ibrahim, dkk dalam (Ichsan,2011:63 ) 

unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut ; 

a) Pebelajar dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup 

sepenanggungan. 

b) Pebelajar memiliki tanggung jawab terhadap pebelajar lainnya dalam 

kelompok, disamping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapi. 

c) Pebelajar haruslah berpandangan bahwa semua anggota didalam 

kelompoknya memiliki tujuan yang sama. 

d) Pebelajar haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompoknya. 

e) Pebelajar akan diberikan evaluasi atau penghargaan, yang akan berpengaruh 

terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

f) Pebelajar berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 
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g) Pebelajar akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani didalam kelompoknya.  

2.1.5. Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

Menurut Ekocin (2011:1) model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan 

dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan 

siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, 

kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar (Ekocin,2011:1). 

Teams Games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh 

Davied Devries dan Keith Edward, ini merupakan metode pembelajaran pertama 

dari Johns Hopkins (Ekocin, 2011:1). Dalam model ini kelas terbagi dalam 

kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang 

berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, 

kemudian siswa akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Menurut 

Ekocin (2011:1) pembelajaran dalam Teams Games Tournament (TGT) hampir 

sama seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan sistem 

skor perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen permainan akademik. 

Dalam turnamen itu siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain 

yang setara dalam kinerja akademik mereka yang lalu. Nur & Wikandari (dalam 

Ekocin,2011:1) menjelaskan bahwa Teams Games Tournament (TGT) telah  
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digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dan paling cocok digunakan 

untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu 

jawaban benar, seperti perhitungan dan penerapan berciri matematika, dan fakta-

fakta serta konsep IPA. 

Menurut Anatahim (2009:1) metode pembelajaran kooperatif Team Games 

Tournament (TGT) mempunyai banyak manfaat antara lain sebagai alternatif 

untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 

membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, seperti 

rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses belajar siswa ataupun 

rendahnya hasil belajar siswa dan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 

ada perbedaan status, juga melibatkan peran siswa sebagai ”tutor sebaya”, dan 

mengandung unsur reinforcement. 

Menurut Slavin (dalam Anatahim, 2009:1), ada 5 komponen utama dalam 

TGT yaitu : 

1) Presentasi kelas 

 Pada tahapan ini, guru memberikan materi secara garis besar, menjelaskan 

rambu-rambu permainan dan turnamen, menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran termasuk kompetensi apa saja yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran serta memotivasi siswa dalam kerja kelompok untuk menjadi 

pemenang dalam game dan turnamen. 

2) Kerja kelompok 

 Pada tahapan ini, kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 4-5 orang siswa yang anggotanya heterogen berdasarkan prestasi 
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akademik, maupun jenis kelaminnya. Dalam kerja kelompok, siswa 

mendiskusikan materi yang diberikan bersama-sama untuk mempersiapkan 

game dan turnamen. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk 

memahamkan anggotanya. Disini, siswa saling berbagi tugas satu sama lain. 

3) Permainan (Game) 

 Game biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. 

Siswa yang menjawab benar pertanyaan tersebut akan mendapatkan skor 

yang nantinya digunakan pada saat turnamen. 

4) Turnamen 

 Turnamen biasanya diadakan pada akhir minggu atau pada setiap selesai bab 

yang dibahas. Turnamen ini dibagi menjadi 3 meja turnamen. Meja 1 untuk 

siswa berkemampuan tinggi, meja 2 untuk siswa berkemampuan sedang dan 

3 meja untuk siswa yang berkemampuan rendah. Dalam turnamen siswa 

pada kelompok belajar heterogen dibagi dalam kelompok turnamen dengan 

kemampuan akademik yang homogen berisi 3-4 siswa. Dalam turnamen ini 

siswa melakukan pertandingan untuk mendapatkan point. Guru 

menyediakan beberapa pertanyaan untuk dipertandingan. 

 Pertandingan dilakukan dengan cara siswa mengambil kartu secara acak. 

Nomor yang ada pada kartu merupakan nomor pertanyaan yang harus 

dijawab. Apabila siswa yang mengambil kartu dapat menjawab, maka dia 

harus menyimpan kartunya untuk dihitung pada akhir turnamen. Apabila 

siswa yang mengambil kartu tidak dapat menjawab, maka siswa yang lain 

dalam satu kelompok turnamen boleh menantang untuk menjawabnya. 
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Penantang yang menjawab dengan jawaban yang benar akan menyimpan 

kartunya, sedang yang menjawab dengan jawaban yang salah akan diambil 

1 kartu yang telah dimiliki sebelumnya. 

5) Penghargaan kelompok 

 Setelah mengikuti turnamen, siswa-siswa kembali ke kelompok belajarnya 

masing-masing dengan membawa nilai dari turnamen. Nilai kemudian 

dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan jumlah anggota kelompok belajar. 

Nilai ini merupakan nilai rata-rata kelompok belajar. Kelompok belajar yang 

nilainya tinggi akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa berupa 

pemberian ucapan selamat, pujian, sertifikat, alat-alat tulis, maupun yang 

lainnya. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memotivasi siswa agar 

dapat lebih sunguh-sunguh dalam belajar kelompok. (Anatahim, 2009:1) 

  Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam pemberian skor/nilai dalam 

meja turnamen aturannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Pedoman pemberian poin turnamen (Slavin,2010:175) 

Pemain Skor 

Peraih skor tertinggi 60 

Peraih skor tengah 40 

Peraih skor rendah 20 

 

Dan untuk menentukan kelompok/tim yang berhak mendapatkan 

penghargaan kelompok maka harus didasarkan pada perhitungan skor rata-rata 

yang diproleh oleh masing-masing kelompok/tim. Skor rata-rata tim 40 untuk tim 

baik, rata-rata 45 untuk tim sangat baik, dan rata-rata 50 untuk tim super. 

(Slavin,2010:175) 



52 

 

Menurut Ekocin (2011:1) hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menerapkan model Teams Games Tournament yaitu : 

a) Pembelajaran terpusat pada siswa 

b) Pembelajaran dengan suasana berkompetisi 

c) Pembelajaran bersifat aktif (siswa berlomba untuk menyelesaikan 

persoalan) 

d) Pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan siswa menjadi tim-tim 

e) Dalam kompetisi diterapkan sistem point 

f) Dalam kompetisi disesuaikan dengan kemampuan siswa atau dikenal 

kesetaraan dalam kinerja akademik 

g) Kemajuan kelompok dapat diikuti oleh seluruh kelas melalui jurnal kelas 

yang diterbitkan secara mingguan 

h) Dalam pemberian bimbingan guru mengacu pada jurnal 

i) Adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh point banyak 

 (Ekocin, 2011:1) 

Selain itu, dijelaskan pula oleh Ekocin (2011:1) berdasarkan riset tentang 

pengaruh pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran telah banyak dilakukan 

oleh pakar pembelajaran maupun oleh para guru di sekolah. Dari tinjuan 

psikologis, terdapat dasar teoritis yang kuat untuk memprediksi bahwa metode-

metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan tujuan kelompok dan 

tanggung jawab individual akan meningkatkan pencapaian prestasi siswa. Dua 

teori utama yang mendukung pembelajaran kooperatif adalah teori motivasi dan 

teori kognitif. 
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Dari pespektif motivasional, Slavin (dalam Ekocin, 2011:1), struktur 

tujuan kooperatif menciptakan sebuah situasi di mana satu-satunya cara anggota 

kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok mereka sukses. 

Oleh karena itu, mereka harus membantu teman satu timnya untuk melakukan apa 

pun agar kelompok berhasil dan mendorong anggota satu timnya untuk 

melakukan usaha maksimal. 

Sedangkan dari perspektif teori kognitif, Slavin (dalam Ekocin, 2011:1) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pada pengaruh dari 

kerja sama terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Asumsi dasar dari teori 

pembangunan kognitif adalah bahwa interaksi di antara para siswa berkaitan 

dengan tugas-tugas yang sesuai mengingkatkan penguasaan mereka terhadap 

konsep kritik. Pengelompokan siswa yang heterogen mendorong interaksi yang 

kritis dan saling mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan 

atau kognitif. Penelitian psikologi kognitif menemukan bahwa jika informasi 

ingin dipertahankan di dalam memori dan berhubungan dengan informasi yang 

sudah ada di dalam memori, orang yang belajar harus terlibat dalam semacam 

pengaturan kembali kognitif, atau elaborasi dari materi. Salah satu cara elaborasi 

yang paling efektif adalah menjelaskan materinya kepada orang lain. 

Menurut Ekocin (2011:1) tidak ada satupun model pembelajaran yang 

cocok untuk semua materi, situasi dan anak. Seiap model pembelajaran memiliki 

karakteristik yang menjadi penekanan dalam proses implementasinya dan sangat 

mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Secara psikologis, lingkungan 

belajar yang diciptakan guru dapat direspon beragam oleh siswa sesuai dengan 
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modalitas mereka. Dalam hal ini, pembelajaran kooperatif dengan teknik TGT, 

memiliki keunggulan dan kelemahan dalam implementasinya terutama dalam hal 

pencapaian hasil belajar dan efek psikologis bagi siswa. 

Slavin (dalam Ekocin, 2011:1), melaporkan beberapa laporan hasil riset 

tentang pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian belajar siswa yang 

secara inplisit mengemukakan keunggulan dan kelemahan pembelajaran TGT, 

sebagai berikut: 

1) Para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT memperoleh 

teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka dari 

pada siswa yang ada dalam kelas tradisional. 

2) Meningkatkan perasaan/persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh 

tergantung dari kinerja dan bukannya pada keberuntungan. 

3) TGT meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk rasa harga 

diri akademik mereka. 

4) TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain (kerja sama verbal 

dan nonberbal, kompetisi yang lebih sedikit) 

5) Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan 

waktu yang lebih banyak. 

6) TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan 

gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain. 

Sebuah catatan yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran 

TGT adalah bahwa nilai kelompok tidaklah mencerminkan nilai individual siswa. 
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Dengan demikian, guru harus merancang alat penilaian khusus untuk 

mengevaluasi tingkat pencapaian belajar siswa secara individual (Ekocin,2011:1). 

Model pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT) ini 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Suarjana (dalam Ekocin,2011:1), 

yang merupakan kelebihan dari pembelajaran TGT antara lain: 

1) Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas 

2) Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu 

3) Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secra mendalam 

4) Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa 

5) Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain 

6) Motivasi belajar lebih tinggi 

7) Hasil belajar lebih baik 

8) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi 

Sedangkan kelemahan TGT menurut Suarjana (dalam Ekocin,2011:1) 

adalah : 

1) Bagi Guru 

 Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen 

dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang 

bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian 

kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak 

sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi 

jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh (Ekocin, 2011:1). 
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2) Bagi Siswa 

 Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit 

memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan 

ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai 

kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan 

pengetahuannya kepada siswa yang lain (Ekocin, 2011:1). 

Dari pembahasan materi model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) tersebut, maka dapat disimpulkan 

a) Dengan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Karena siswa dapat belajar 

lebih rileks, serta dapat menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

b) Dengan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) dapat 

menambah wawasan tentang berbagai model pembelajaran serta dapat 

meningkatkan kompetensi guru. 

         (Ekocin, 2011:1) 

 

2.2. Kajian Empiris 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nola (2013:1-15) dengan 

menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada 

pembelajaran matematika siswa kelas VA SDN 04 Metro Pusat menunjukkan 

bahwa penerapan model TGT dapat meningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan persentase aktivitas siswa pada siklus I adalah 
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53,83% (cukup aktif), siklus II sebesar 66,72% (aktif), dan siklus III mencapai 

81,33% (sangat aktif). Nilai rata-rata hasil belajar pada siklus I sebesar 56,02 

dengan persentase ketuntasan 60%, siklus II sebesar 69,31 dengan persentase 

ketuntasan 85%, dan siklus III sebesar 83,72 dengan persentase ketuntasan 100%. 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VA SDN 

04 Metro Pusat. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana (2013:1-6) dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) pada 

pembelajaran matematika siswa kelas IV SDN Lembupurwo Kabupaten Kebumen 

menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

observasi guru pada siklus I sebesar 60% meningkat menjadi 82% pada siklus II, 

dan meningkat lagi menjadi 87% pada siklus III. Hasil Observasi siswa pada 

siklus I sebesar 68% meningkat menjadi 80% pada siklus II, dan meningkat lagi 

menjadi 91% pada siklus III. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada siklus I sebesar 86% dengan rata-rata kelas 74, 

dan meningkat pada siklus II sebesar 86% dengan rata-rata kelas 75, dan 

meningkat lagi pada siklus III dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 90% dan 

rata-rata kelas 76,5. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Teams Games Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013:1-9) dengan 

menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada siswa 

kelas IV SDN I Giritirto menunjukkan bahwa penerapan model pembelajara TGT 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Hasil penelitian menunjukkan presentase 

ketuntasan klasikal sebelum tindakan sebesar 20% meningkat menjadi 87% pada 

siklus I dan menjadi 93% pada siklus II. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN I Giritirto. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2013:177-190) dengan 

menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada 

pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Mawasangka Kabupaten 

Buton menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil 

penelitian menunjukkan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 46,88% 

meningkat menjadi 68,75% pada siklus II, dan meningkat lagi menjadi 87,5% 

pada siklus III. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bambang (2014:20-

30) dengan menerapakan model TGT (Teams Games Tournament) di kelas III SD 

Pelem 2 Ngawi menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Hasil penelitian dijabarkan sebagai 
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berikut. (1) Skor rata-rata ketrampilan guru pada siklus I sebesar 2,6 (65%) dan 

meningkat menjadi 3,3 (82,5%) pada siklus II. (2) Skor rata-rata aktivitas siswa 

pada siklus I sebesar 2,5 (62,5%) dan meningkat menjadi 3,1 (77,5%) pada siklus 

II. (3) Berdasarkan data hasil belajar siswa, prosentase keberhasilan kelas 

mencapai 68,2% pada siklus I, dam meningkat menjadi 90,9% pada siklus II. 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2014:1-14) mengenai pengaruh 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media flip 

chart terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Buleleng. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar 

IPA antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan media flip chart dan yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT berbantuan 

media flip chart berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Novi (2012:1-12) 

dengan menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada 

siswa kelas IV SDN 130 Pekanbaru menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV 

SDN 130 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 

klasikal yang pada awalnya hanya 25% meningkat menjadi 72,22% pada siklus I, 

dan meningkat lagi menjadi 91,66% pada siklus II. Skor rata-rata aktivitas guru 

pada siklus I sebesar 77,37% meningkat menjadi 89,73% pada siklus II. Skor rata-



60 

 

rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 72,76% meningkat menjadi 87,64% pada 

siklus II. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 

Teams Games Tournament dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN 130 Pekanbaru. 

The research of Mansur (2008:26-36) by using Team Game Tournament 

(TGT) technique to investigate the effects of teaching a unit "Reproduction and 

Growth in Living Things" from the science curriculum of 8th graders shown a 

result that Teams Games Tournament technique is more effective on increasing 

the students' achievement than the lecture type of teaching. Moreover, when the 

students' opinions about supportive learning, peer relations, satisfaction in the 

classroom, effective learning, and preference for the current teaching method 

over others were examined, it was found that the students in the experimental 

group expressed more positive opinions about the effects of the teaching method 

used in their group on their affective characteristics than the control students. 

Penelitian dari Mansur (2008:26-36) dengan menggunakan teknik Team Game 

Tournament untuk meneliti efek dari pengajaran sebuah kesatuan materi 

“perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup” dari kurikulum kelas 8 

IPA menunjukkan sebuah hasil bahwa teknik Team Game Tournament lebih 

efektif dalam peningkatan pencapaian prestasi siswa daripada tipe pengajaran 

ceramah. Lebih dari itu, ketika para siswa berpendapat tentang pembelajaran yang 

mendukung hubungan teman sebaya, kepuasan belajar dalam kelas, pembelajaran 

yang efektif dan pilihan untuk metode pengajaran terbaru yang sedang diujikan. 

Ditemukan bahwa siswa dalam kelompok penelitian mengekspresikan pendapat 
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lebih positif tentang dampak metode pengajaran yang digunakan dalam kelompok 

mereka, dibandingkan para siswa pada kelompok kontrol. 

This research of Alfred (2012:7-12) investigated the comparative effect of 

cooperative variants of TGT and individualistic goal structure on the mathematics 

achievement of 80 junior secondary school Nigerian students. The results showed 

that significant difference existed in the mathematics achievement of cooperative 

and individualistic goal structure groups in favour of cooperative group. The 

cooperative strategy also enhanced students’ mastery of mathematics content at 

both the comprehension and application levels than at the knowledge level of 

cognition. Based on the findings, the study recommended among others that TGT 

as variants of cooperative learning should be used by teachers to complement the 

teaching of mathematics. Penelitian oleh Alfred (2012:7-12) meneliti tentang 

perbandingan efek dari variasi kerjasama Teams Games-Tournament dan struktur 

tujuan individu pada pencapaian nilai Matematika 80 siswa SMP kelas dua di 

Nigeria. Dari hasil menunjukan perbedaan signifikan pada pencapaian nilai 

matematika dari tujuan struktur kerjasama kelompok dan individu dalam 

kerjasama kelompok. Tujuan strategi juga menarik dalam penguasaan matematika 

yang berisi tentang pemahaman dan tingkatan aplikasi daripada tingkat 

pengetahuan kognitif. Berdasarkan hasil, penelitian merekomendasikan bahwa 

Teams Games-Tournament sebaiknya digunakan oleh guru untuk kelengkapan 

pembelajaran matematika.   

The research of Micheal (2011:183-193) about The Effects of Teams 

Games-Tournaments on Achievement, Retention, and Attitudes of Economics 
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Education Students shown the results indicated that the achievement test score for 

the TGT group was 52.99, while the Lecture control group was 50.13. This 

implies that the TGT group performed better in the achievement test compare to 

the control group. The retention test for both groups were very similar. The 

treatment group indicated positive attitude towards TGT as a teaching strategy 

for economics education. Penelitian dari Micheal tentang efek dari Team Game 

Tournament  dalam pencapaian, ingatan, dan sikap siswa dalam pembelajaran 

ekonomi menunjukkan hasil yang mengindikasikan bahwa pencapaian nilai tes 

untuk  kelompok TGT adalah 52.99, sedangkan kelompok kontrol ceramah adalah 

50.13. Ini menyatakan secara tidak langsung bahwa kelompok TGT menunjukkan 

perolehan nilai tes yang lebih baik dibandingkan prestasi tes  pada kelompok 

kontrol. Tes ingatan untuk kedua kelompok sangat sama. Kelompok 

perlakuan/eksperimen mengindikasikan sikap positif terhadap TGT sebagai 

strategi pembelajaran untuk pendidikan ekonomi. 

Kesepuluh penelitian tersebut sebagai acuan penelitian yang peneliti 

lakukan, karena pada penelitian di atas dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, 

sehingga penelitian diatas digunakan untuk memperkuat penelitian yang peneliti 

lakukan bahwa model pembelajaran Teams Games Tournament dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Gunungpati 02 

Semarang menunjukkan bahwa dalam proses pembelajarannya terlihat belum 

efektif. Terlihat baik dari sisi guru, siswa, materi, media, iklim dan komponen 

pembelajaran lainnya belum saling mendukung satu sama lain dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Antara hasil dan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan juga belum sesuai. Siswa yang seharusnya menjadi center of learning 

belum mampu berperan secara maksimal karena proses pembelajaran masih 

didominasi oleh guru sehingga mengakibatkan siswa menjadi kurang aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, guru juga kurang variatif dalam menyampaikan materi, 

guru masih terpaku pada metode ceramah dan kurang melibatkan siswa. Siswa 

juga masih cenderung malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah. Kurangnya motivasi dan minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika sehingga menyebabkan siswa merasa cepat bosan 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa menganggap bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit sehingga menjadi momok tersendiri bagi 

siswa dan menyebabkan siswa belajar dalam kondisi yang menegangkan. Siswa 

juga kurang teliti dan kurang terampil dalam menyelesaikan permasalahan. 

Rendahnya jiwa kompetisi untuk bersaing serta rendahnya  kemampuan siswa 

untuk bekerjasama dalam kelompok. Hal-hal tersebut  menyebabkan pembelajaran 

yang terjadi selama ini menjadi kurang efektif, karena antara tujuan yang 

diinginkan dengan hasil yang dicapai belum sesuai. Sebagaimana terlihat dari 

hasil belajar yang diperoleh siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 masih rendah. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut,salah satu cara yang paling tepat 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran TGT. Dengan model TGT 

tentunya guru juga akan menjadi lebih bervariatif dalam menyampaikan materi 

sebagaiman tahapan dalam TGT yang meliputi presentasi kelas, kerja kelompok, 

permainan, turnamen, penghargaan kelompok. Dengan tahapan tersebut tentunya 

guru juga tidak akan terpaku pada metode ceramah saja. Siswa yang kurang aktif, 

melalui kerja kelompok dan permainan turnamen tentunya juga akan menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, dengan adanya kerja kelompok dalam 

tim juga akan  meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerjasama. Siswa yang 

kurang terampil maupun kurang teliti dengan mengerjakan soal-soal yang 

diberikan oleh guru pada saat kerja kelompok maupun turnamen tentunya juga 

kan meningkatkan ketelitian dan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan 

masalah. Bahkan dengan kerja kelompok tersebut tentunya siswa akan lebih 

berani untuk bertanya maupun berpendapat dengan sesama teman yang pada 

akhirnya juga akan membiasakan mereka untuk bertanya maupun berpendapat 

dengan guru. Rendahnya jiwa kompetisi yang dimiliki siswa, dengan adanya 

turnamen ini juga akan memaksa mereka untuk selalu bersainag dan berkompetisi 

dalam permainan yang diberikan guru. Selain itu, dengan adanya unsur permainan 

dan penghargaan kelompok juga akan memotivasi siswa dalam belajar karena 

pada dasarnya model TGT ini merupakan salah satu model pembelajaran yang 

sangat menyenangkan terutama untuk seusia anak SD yang masih tergolong usia 

bermain. 
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Dengan menerapkan model TGT tentunya pembelajaran juga akan 

menjadi lebih efektif, dimana siswa menjadi lebih aktif dan mampu berperan 

sebagai center of learning dalam pembelajaran. Sehingga, dengan model TGT 

pada akhirnya juga dapat menigkatkan kualitas pembelajaran maupun hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Adapun bagan kerangka berpikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Bagan kerangka berfikir penelitian 

Kondisi Awal - Aktifitas siswa rendah (Siswa kurang aktif, malu 

bertanya) 

- jiwa kompetisi dan, kemampuan kerjasama siswa 

yang rendah 

- ketrampilan guru rendah, guru dominan dalam 

pembelajaran 

- Ketrampilan siswa dalam menyelesaikan masalah 

yang rendah 

- Hasil belajar siswa rendah 
 

 
Tindakan 

Siklus I 

Siklus II 

Dengan menggunakan model TGT : 

1. Guru menyajikan materi 

2. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk lebih 

memperdalam materi dan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru guna 

mempersiapkan diri sebelum turnamen 

3. Siswa berada dalam meja-meja turnamen sesuai 

tingkat kemampuannya untuk memainkan permainan 

turnamen 

4. Siswa kembali ke kelompoknya dengan membawa 

skor yang diperoleh dalam turnamen 

5. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

terbaik 

Kondisi Akhir 

- Aktivitas siswa meningkat 

- jiwa kompetisi dan, kemampuan kerjasama siswa tinggi  

- Ketrampilan guru dalam pembelajaran meningkat 

- Ketrampilan siswa dalam menyelesaikan masalah tinggi 

- Hasil belajar siswa meningkat  

 

 

 

 

- Aktivitas siswa meningkat 

- Ketrampilan guru meningkat 

- Iklim pembelajaran meningkat 

- Kualitas materi meningkat 

- Kualitas media pembelajaran meningkat 

Kualitas Pembelajaran Meningkat 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, kajian empiris, dan kerangka 

berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang 

dan siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang. Untuk pengamatan siswa 

difokuskan pada 6 siswa yang didasarkan pada tingkat kecerdasan yang diambil 

melalui tes awal dengan pembagian yakni 2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa 

berkemampuan sedang, dan 2 siswa berkemampuan rendah. Tetapi pembelajaran 

akan dilaksanakan pada semua siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang 

sebanyak 29 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

Dalam pembelajaran 29 siswa tersebut dibagi menjadi 7 kelompok belajar 

secara heterogen berdasarkan kemampuan maupun jenis kelaminnya. Masing-

masing anggota kelompok berisi 4-5 siswa (sebanyak 6 kelompok berisi 4 siswa 

dan 1 kelompok berisi 5 siswa). Dan untuk turnamennya siswa akan kembali 

dibagi dalam kelompok baru yakni sesuai tingkat kemampuannya dengan 

mengacu pada nilai awal siswa (terlampir dihalaman 225). Siswa akan dibagi 

menjadi 4 meja turnamen yakni meja turnamen 1 untuk siswa berkemampuan 

tinggi ( AN, FRD, AP, ALD, AR, ADL,dan LA). Meja turnamen 2 untuk siswa 

berkemampuan sedang 1 ( RS, NF, DK, DI, AO, RZK,dan MI). Meja turnamen 3 

untuk siswa berkemampuan sedang 2 ( AF, ARDK, LLB, MRA, WA, YF, NH, 

dan ARD). Meja turnamen 4 untuk siswa berkemampuan rendah ( SS, HR, IW, 

DWA, EES, RMD,dan MR). Anggota dari tiap-tiap meja turnamen merupakan 
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wakil dari tiap anggota kelompok belajar yang mempunyai kemampuan homogen 

(Kartini,2012:30). 

 

3.2. VARIABEL PENELITIAN 

Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa faktor 

ynag diselidiki : 

a.  Aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran Teams Games Tournament. 

b. Ketrampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran Teams Games Tournament. 

c. Hasil Belajar siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan 

model pembelajaran Teams Games Tournament. 

 

3.3. PROSEDUR/ LANGKAH-LANGKAH PTK 

Menurut Kemmis (dalam Kasbolah,1998:113) secara garis besar terdapat 

empat tahapan dalam PTK yaitu plan (rencana), acting (tindakan), observe 

(pengamatan) dan reflect (refleksi). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Spiral Kemmis dan Taggart, 1988 (dalam Kasbolah,1998:114) 

Adapun rancangan dalam penelitian tindakan kelas ini telah disusun oleh 

peneliti dengan uraian tahapan sebagai berikut: 

3.3.1. Plan (Rencana) 

Tahap ini mencakup semua perencanaan tindakan seperti pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan alat dan sumber pembelajaran 

serta merencanakan pula langkah-langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Tahap perencanaan ini meliputi: 

1) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar mata 

pelajaran matematika kelas IV semester II yang akan disampaikan kepada 

siswa. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament. 

PLAN 

ACT 

OBSERVE 

REFLECT 

PLAN 

 ACT

  

REFLECT 

OBSERVE 
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3) Menyiapkan media pembelajaran maupun segala keperluan yang dibutuhkan 

untuk turnamen. 

4) Menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian.  

5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

3.3.2. Acting (Tindakan) 

Pelaksanaan tindakan didasarkan pada pertimbangan teoritik dan empirik 

agar hasil yang diperoleh, berupa peningkatan kinerja dan hasil program adalah 

optimal. Selain itu tindakan dilaksanakan sejalan dengan laju perkembangan 

pelaksanaan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di kelas 

(Kasbolah,1998:72). Pada tahap ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

direncanakan dalam tahap perencanaan, yaitu menerapkan pembelajaran sesuai 

dengan model pembelajaran Teams Games Tournament, dengan langkah-langkah 

yang sesuai dengan model pembelajaran tersebut. Melaksanakan skenario 

tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan hingga alat 

evaluasi yang digunakan. 

3.3.3. Observe (Pengamatan) 

Menurut Kasbolah (1998:74)  observasi adalah suatu teknik yang paling 

tepat untuk mengumpulkan data tentang proses kegiatan.. Pada  tahap  ini  terdiri  

dari  pengumpulan  data  serta  mencatat  setiap  aktivitas siswa   dan   ketrampilan   

guru   pada   saat   pelaksanaan  tindakan   berlangsung.   Observer bertugas  

mengamati  ketrampilan  guru  dan  aktivitas  siswa  selama  proses  pembelajaran 

berlangsung dengan mengacu pada lembar observasi. 
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Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati aktivitas siswa 

dan ketrampilan guru pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Hal ini  

dimaksudkan  untuk  mengetahui apakah  aktivitas  siswa  dan  ketrampilan  guru  

sudah  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum dalam  lembar  observasi  atau  tidak.  

Sehingga  hasil  observasi   dapat  diperbaiki  pada siklus berikutnya. 

3.3.4. Reflect (Refleksi) 

Refleksi merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan 

(Kasbolah,1998:74). Pada tahap ini setelah melakukan analisis hasil observasi 

kemudian dilakukan refleksi apakah tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, ketrampilan guru,dan hasil belajar siswa. Hasil analisis digunakan 

sebagai pertimbangan untuk merencanakan siklus berikutnya, dan dilanjutkan 

sampai penelitian dinyatakan tuntas atau berhasil. Kegiatan ini dilakukan setelah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan berkesinambungan. 

 

3.4. Siklus Penelitian 

3.4.1. Perencanaan Siklus Pertama 

3.4.1.1. Rencana 

Dalam rencana siklus I, peneliti menetapkan seluruh rencana tindakan 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di 

kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang dengan menggunakan model 

pembelajaran Teams Games Tournament. Peneliti akan melaksanakan persiapan 

yang diperlukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a) Menyusun RPP yang sesuai dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament dengan materi “Penjumlahan pecahan”. 

b) Merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkkan aktivitas siswa dan ketrampilan guru. 

c) Mempersiapkan media maupun instrument yang digunakan untuk 

melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament diantaranya buah apel, roti, media blok pecahan, juring 

teropong pecahan, lembar skor TGT, aturan permainan TGT, lembar 

penempatan tim dan penempatan meja turnamen, serta sertifikat 

penghargaan yang akan diberikan kepada tim super. 

d) Menyiapkan lembar kerja siswa,soal evaluasi, dan kartu soal beserta kartu 

jawaban untuk permainan turnamen. 

e) Membuat instrumen observasi aktivitas siswa dalam penelitian dan 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. 

f) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.4.1.2. Tindakan 

 Tahap ini merupakan implementasi isi rencana penelitian tindakan  

pembelajaran di kelas, sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan dalam 

tahap perencanaan. Prosedur pelaksanaannya adalah : 

a) Mengkondisikan kelas, salam, do’a dan presensi. 

b) Guru melakukan apersepsi dengan menggunakan buah apel. ”Guru 

memotong buah apel menjadi 4 bagian yang sama, kemudian menanyakan 

kepada siswa berapa nilai untuk masing-masing potongan buah apel tersebut 
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dan mulai mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari maupun tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai”. 

c) Guru mempresentasikan materi mengenai penjumlahan pecahan dengan 

menggunakan blok pecahan maupun juring teropong pecahan yang telah 

dipersiapkan. 

d) Setelah siswa memahami mengenai materi yang telah dipresentasikan guru, 

siswa dibagi menjadi 7 kelompok yaitu kelompok jeruk, mangga, apel, 

nangka, pisang, semangka,dan jambu (satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa). 

e) Guru membagikan lembar kerja siswa pada masing-masing kelompok agar 

siswa lebih mendalami materi yang diajarkan. 

f) Setiap kelompok mendiskusikan lembar kerja yang diberikan oleh guru. 

g) Guru memonitor dan membimbing jalannya diskusi dalam tiap kelompok. 

h) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain 

menanggapi. 

i) Guru memberikan sebuah kuis/game untuk mengecek pemahaman siswa 

yang sekaligus akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

menentukan pembagian siswa dalam meja turnamen. 

j) Guru memberikan beberapa pertanyaan secara klasikal kepada siswa, dan 

siswa yang nantinya dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar akan 

memperoleh poin yang akan dicatat oleh guru. 

k) Berdasarkan tingkat prestasi/kemampuan siswa dan poin yang diperoleh 

dalam menjawab kuis/game. Siswa dari masing-masing kelompok yang 

memiliki tingkat kemampuan yang sama akan diletakkan dalam 1 meja 



75 

 

turnamen (siswa berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan tinggi, 

kemampuan sedang dengan kemampuan sedang, dan kemampuan rendah 

dengan kemampuan rendah). 

l) Guru membagikan lembar kartu soal turnamen dan kartu jawabannya, serta 

lembar petunjuk permainan maupun lembar skor permainan turnamen. 

m) Tiap-tiap siswa dengan kemampuan yang hampir sama bertanding dalam 

meja turnamen mewakili kelompoknya untuk mengumpulkan poin/skor 

kelompok. 

n) Untuk memulai permainan, siswa melakukan undian untuk memilih 

pembaca pertama. Sedangkan siswa yang berada disebelah kiri pembaca 

menjadi penantang I, penantang II, penantang III dst. 

o) Pembaca diperbolehkan memilih soal dengan menggunakan kartu undian 

nomor soal. 

p) Pembaca membacakan soal dan pembaca berusaha mencari jawabannya. 

Namun, apabila penantang I, II dan III memiliki jawaban yang berbeda 

dengan pembaca, mereka diperbolehkan untuk menantang dan memberikan 

jawaban yang lain.  

q) Setelah semua siswa memberikan jawaban, penantang terakhir 

diperbolehkan untuk membuka kunci jawaban yang telah disediakan guru 

untuk menentukan jawaban yang paling benar. 

r) Siswa yang memberikan jawaban benar, diperbolehkan untuk menyimpan 

kartu soal dan menuliskan skor yang ia peroleh.  
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s) Setelah soal pertama selesai, untuk penantang I berganti menjadi pembaca, 

penantang II menjadi penantang I dan penantang III menjadi penantang 

II,dan pembaca menjadi penantang yang terakhir. Begitu seterusnya hingga 

soal ataupun waktu yang diberikan oleh guru untuk memainkan turnamen 

habis. 

t) Guru memantau jalannya pertandingan (tournament). 

u) Siswa kembali ke kelompok asalnya dengan memberikan kontribusi atas 

skor yang diperoleh siswa dalam turnamen . 

v) Guru mengumpulkan dan merekap skor yang diperoleh oleh tiap kelompok 

dan diikuti dengan pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik (yang 

memperoleh skor terbanyak berdasarkan  kriteria rata-rata tim, dimana skor 

40 untuk tim baik, skor 45 untuk tim sangat baik, dan skor 50 untuk tim 

super). 

w) Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi dan pemberian 

motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat lagi serta berdo’a bersama 

sebelum pulang. 

3.4.1.3. Pengamatan  

Pada tahap ini, observer melakukan kegiatan pengamatan mengenai 

aktivitas siswa, diskusi/kerjasama antar siswa dan kinerja guru dan pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah ditetapkan pada tahap perencanaan tindakan beserta lembar catatan 

lapangan. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pembelajaran pada siklus berikutnya.  
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3.4.1.4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran dan hasil pengamatan maupun 

catatan lapangan sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan 

pembelajaran untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus berikutnya. 

3.4.2. Siklus kedua 

3.4.2.1. Rencana 

Rencana tindakan pada siklus II, akan dilaksanakan untuk memperbaiki 

pelaksanaan pada siklus I agar lebih baik dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a) Menyusun RPP yang sesuai dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament dengan materi “Pengurangan pecahan”. 

b) Merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkkan aktivitas siswa dan ketrampilan guru. 

c) Mempersiapkan media maupun instrument yang digunakan untuk 

melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament diantaranya media blok pecahan, juring teropong pecahan, 

lembar skor turnamen, aturan permainan TGT, lembar penempatan tim dan 

penempatan meja turnamen, serta sertifikat penghargaan yang akan 

diberikan kepada tim super. 

d) Menyiapkan lembar kerja siswa, soal evaluasi, dan kartu soal beserta kartu 

jawaban untuk permainan turnamen. 

e) Membuat instrumen observasi aktivitas siswa dalam penelitian dan 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. 
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f) Menyiapkan lembar catatan lapangan serta menyiapkan strategi untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I misalnya 

menyiapkan lagu dan gerakan “tepuk cemen” untuk mengatasi siswa yang 

suka membuat gaduh dikelas. 

3.4.2.2. Tindakan 

Tahap ini merupakan implementasi isi rencana penelitian tindakan  

pembelajaran di kelas, sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan dalam 

tahap perencanaan. Prosedur pelaksanaannya adalah : 

a) Mengkondisikan kelas, salam, do’a dan presensi 

b) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pembelajaran yang lalu 

mengenai penjumlahan pecahan dan memberikan sebuah permasalahan/soal 

cerita kepada siswa serta mulai mengaitkan dengan materi yang hendak 

dipelajari maupun penyampaian tujuan pembelajaran yang hendah dicapai. 

c) Guru mempresentasikan materi mengenai pengurangan pecahan dengan 

menggunakan media blok pecahan dan teropong juring pecahan serta 

menunjuk beberapa siswa untuk memainkan media tersebut di depan kelas 

dengan bimbingan guru. 

d) Setelah siswa memahami materi yang telah dipresentasikan guru, siswa 

dibagi menjadi 7 kelompok yaitu kelompok jeruk, mangga, apel, nangka, 

pisang, semangka,dan jambu (satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa). 

e) Guru membagikan lembar kerja siswa pada masing-masing kelompok agar 

siswa lebih mendalami materi yang diajarkan. 

f) Setiap kelompok mendiskusikan lembar kerja yang diberikan oleh guru. 
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g) Guru memonitor dan membimbing jalannya diskusi dalam tiap kelompok. 

h) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dn kelompok lain 

menanggapi. 

i) Guru memberikan sebuah kuis/game untuk mengecek pemahaman siswa 

yang sekaligus akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

menentukan pembagian siswa dalam meja turnamen. 

j) Guru memberikan beberapa pertanyaan secara klasikal kepada siswa, dan 

siswa yang nantinya dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar akan 

memperoleh poin yang akan dicatat oleh guru. 

k) Berdasarkan tingkat prestasi/kemampuan siswa dan poin yang diperoleh 

dalam menjawab kuis/game. Siswa dari masing-masing kelompok yang 

memiliki tingkat kemampuan yang sama akan diletakkan dalam 1 meja 

turnamen (siswa berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan tinggi, 

kemampuan sedang dengan kemampuan sedang, dan kemampuan rendah 

dengan kemampuan rendah). 

l) Guru membagikan lembar kartu soal turnamen dan kartu jawabannya serta 

lembar petunjuk permainan maupun lembar skor permainan turnamen. 

m) Tiap-tiap siswa dengan kemampuan yang hampir sama bertanding dalam 

meja turnamen mewakili kelompoknya untuk mengumpulkan poin/skor 

kelompok. 

n) Untuk memulai permainan, siswa melakukan undian untuk memilih 

pembaca pertama. Sedangkan siswa yang berada disebelah kiri pembaca 

menjadi penantang I, penantang II, penantang III dst. 
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o) Pembaca diperbolehkan memilih soal dengan menggunakan kartu undian 

nomor soal. 

p) Pembaca bertugas membacakan soal dan berusaha mencari jawabannya. 

Namun, apabila penantang I, II dan III memiliki jawaban yang berbeda 

dengan pembaca, mereka diperbolehkan untuk menantang dan memberikan 

jawaban yang lain. 

q)  Setelah semua siswa memberikan jawaban, penantang terakhir 

diperbolehkan untuk membuka kunci jawaban yang telah disediakan guru 

untuk menentukan jawaban yang paling benar. 

r) Siswa yang memberikan jawaban benar, diperbolehkan untuk menyimpan 

kartu soal dan menuliskan skor yang ia peroleh.  

s) Setelah soal pertama selesai, untuk penantang I berganti menjadi pembaca, 

penantang II menjadi penantang I, penantang III menjadi penantang yang II. 

Dan pembaca menjadi penantang yang terakhir. Begitu seterusnya hingga 

soal ataupun waktu yang diberikan oleh guru untuk memainkan turnamen 

habis. 

t) Guru memantau jalannya pertandingan (tournament). 

u) Siswa kembali ke kelompok asalnya dengan memberikan kontribusi atas 

skor yang diperoleh siswa dalam turnamen . 

v) Guru mengumpulkan dan merekap skor yang diperoleh oleh tiap kelompok 

dan diikuti dengan pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik (yang 

memperoleh skor terbanyak berdasarkan  kriteria rata-rata tim, dimana skor 
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40 untuk tim baik, skor 45 untuk tim sangat baik, dan skor 50 untuk tim 

super). 

w) Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi dan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat lagi serta berdo’a bersama 

sebelum pulang. 

3.4.2.3. Pengamatan 

Pada tahap ini, observer melakukan kegiatan pengamatan mengenai 

aktivitas siswa, diskusi/kerjasama antar siswa dan kinerja guru dan pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah ditetapkan pada tahap perencanaan tindakan. Sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran pada 

siklus berikutnya. Pengamatan pada siklus kedua ini akan lebih ditingkatkan, baik 

dari segi siswa maupun guru itu sendiri, sehingga  diperoleh data yang valid. 

3.4.2.4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran dan hasil pengamatan. Apabila 

indikator tujuan yang diharapkan belum tercapai, maka akan diambil tindakan 

untuk melanjutkan ke siklus ketiga. Namun, apabila indikator tujuan yang 

diharapkan sudah tercapai, maka tindakan akan dihentikan pada siklus kedua dan 

dilakukan penyusunan laporan. 
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3.5. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber data 

3.5.1.1. Siswa 

Sumber data siswa adalah siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua. 

3.5.1.2. Guru 

Sumber data guru adalah guru yang mengajar kelas IV SDN Gunungpati 

02 Semarang dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua. 

3.5.1.3. Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa dokumen yang memuat data awal nilai hasil 

tes sebelum dilakukan tindakan, daftar siswa yang diamati dan pengamatan 

selama proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) selama siklus pertama sampai 

siklus kedua. 

3.5.1.4. Catatan lapangan 

Catatan selama proses pembelajaran dijadikan sebagai sumber data. 

3.5.2. Jenis data 

3.5.2.1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang diwujudkan dengan angka, mencakup 

atau didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik 
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lainnnya. Data kuantitatif ini berupa data hasil belajar siswa kelas IV yang diambil 

dengan cara memberikan tes pada setiap akhir siklus. 

3.5.2.2. Data kualitatif 

Data kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil 

pengamatan observer selama proses pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran TGT berlangsung. Data kualitatif tersebut meliputi, (1) data 

aktivitas siswa dalam pembelajaran, (2) data keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, dan (3) data catatan lapangan. 

3.5.3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes, metode observasi, dan dokumentasi. 

3.5.3.1. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti,dkk, 2008:1-5). Metode tes 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa yang 

ditunjukkan pada kemampuan dasar atau prestasi belajar siswa. Tes diberikan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa. Tes ini dikerjakan siswa 

secara individu setelah mempelajari suatu materi dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajran TGT. Tes ini dilakukan pada saat proses 

pembelajaran dan tes akhir pembelajaran pada setiap siklus. 
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3.5.3.2. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata 2009:220). Metode Observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Teams Games Tournament dan dilaksanakan bersama guru kelas IV 

SDN Gunungpati 02 Semarang. 

3.5.3.3. Metode studi dokumenter 

Sukmadinata (2009:220) menyebutkan studi dokumenter merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang nama 

siswa, hasil belajar siswa, keterampilan guru maupun aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament. 

3.5.3.4. Catatan lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang catatan peneliti tentang data-data yang ada 

di lapangan, baik data fisik maupun nonfisik yang ada pada saat dilakukan 

penelitian. Catatan lapangan ini berfungsi sebagai bahan acuan maupun referensi 

pada saat penelitian berlangsung. 
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3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa, 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan 

presentasi ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. Adapun penyajian data 

kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase dan angka. 

1) Rumus presentase tersebut adalah sebagai berikut : 

 P =  

 (Aqib, 2010 : 41) 

2) Rumus untuk menghitung nilai rata – rata adalah sebagai berikut: 

 x  =    

 keterangan : 

 x   =  nilai rata-rata 

 𝚺 X =  jumlah semua nilai siswa 

 𝚺 N =  jumlah siswa  

 (Aqib, 2010 : 41 ) 

Hasil perhitungan dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan 

tidak tuntas ,dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

   

   Sumber : KKM Matematika SD 

3.6.2. Data kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan ketrampilan 

guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran Teams 

games Tournament (TGT), dan hasil catatan lapangan. Data kualitatif dipaparkan 

dalam bentuk kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentan nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang) 

Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut : 

R = skor terendah 
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T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (T – R ) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau 

Q1 =  ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau  

Q3 =  ( 3n +1 ) untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

  Tabel 3.2 Kriteria ketuntasan Data Kualitatif 

Skala Penilaian Kriteria 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

    (Poerwanti, dkk, 2007: 6.9) 

Berdasarkan pada pengolahan data kisi-kisi instrumen yang ada, dapat 

diperoleh data melalui skala penilaian yang digunakan untuk menentukan 

indikator keberhasilan. Adapun tabel kualifikasinya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Skor untuk aktivitas siswa 

 

 

 

 

 

   

 

   Tabel 3.4 Skor Keterampilan Guru 

Skor Kriteria Penilaian 

45,5 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

35 ≤ skor < 45,5 Baik 

24,5 ≤ skor < 35 Cukup 

14 ≤ skor < 24,5 Kurang 

 

 

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 

Gunungpati 02 Semarang, dengan indikator sebagai berikut :  

a. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor minimal 25.  

Skor Kriteria Penilaian 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 32,5 Baik 

17,5 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17,5 Kurang 
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b. Ketrampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor minimal 35.  

c. Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

mengalami peningkatan yaitu ≥ 80% siswa mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran matematika mengenai pecahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) yang 

sudah peneliti laksanakan di kelas IV SDN Gunungpati 02 Semarang, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan, skor rata-rata aktivitas siswa 

2,89 dengan kategori baik pada siklus pertama meningkat menjadi 3,41 dengan 

kategori sangat baik pada siklus kedua. 

b. Keterampilan guru mengalami peningkatan, dari skor rata-rata 2,93 dengan 

kategori baik pada siklus pertama meningkat menjadi 3,39 dengan kategori  

sangat baik pada siklus kedua. 

c. Hasil belajar matematika siswa mengalami peningkatan, dari nilai rata-rata 

sebesar 62,93 dengan prosentase ketuntasan belajar siswa sebesar 65,52% (19 

dari 29 siswa) pada siklus pertama meningkat menjadi 73,27 dengan prosentase 

ketuntasan belajar siswa sebesar 82,76% (24 dari 29 siswa) pada siklus kedua. 

Terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 10,34 dan peningkatan  

prosentase ketuntasan belajar siswa sebesar 17,24%. Mengacu pada indikator 

keberhasilan penelitian yang menetapkan sebesar 80% siswa mengalami 

ketuntasan belajar klasikal dengan ketuntasan individual ≥60 dalam 

pembelajaran matematika, maka penelitian ini dinyatakan berhasil. 
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Dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika yang dilaksanakan melalui model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) yang dapat dilihat dari adanya peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT), maka peneliti memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut: 

a. Dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) sebaiknya: (1) pada 

saat presentasi kelas konsentrasi/perhatian siswa harus lebih terpusat, sehingga 

siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru; 

(2) usahakan siswa untuk selalu lebih terlibat aktif dalam pembelajaran baik 

pada saat presentasi, kerja kelompok, maupun games tournament sehingga 

siswa akan lebih mudah dalam memahami maupun mengingat materi serta 

mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya secara mandiri; (3) 

siswa lebih meningkatkan kerjasamanya dalam diskusi/kerja kelompok untuk 

menyelesaikan permasalahan secara bersama; (4) tanggung jawab siswa 

terhadap keberhasilan kelompoknya agar lebih ditingkatkan sehingga akan 

berdampak pada meningkatkannya kerjasama siswa dalam pembelajaran. (5) 

jiwa kompetisi siswa lebih ditingkatkan agar siswa lebih aktif dan antusias 

dalam mengikuti turnamen. 
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b. Dalam meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) sebaiknya: (1) 

guru mengemas pembelajaran dengan lebih menarik sehingga siswa antusias 

untuk mengikuti pembelajaran; (2) dalam menyajikan materi (presentasi) agar 

lebih sistematis dan kontekstual  serta disesuaikan dengan perkembangan 

ipteks yang ada saat ini; (3) guru memberikan kesempatan yang sama pada 

semua siswa untuk lebih ikut terlibat aktif dalam pembelajaran; (4) guru 

menggunakan berbagai media dan alat peraga yang menarik serta 

menggunakan berbagai sumber ajar yang mendukung; dan (5) guru 

memberikan penguatan, motivasi, semangat, rasa menyenangkan, dan rasa 

nyaman pada siswa selama mengikuti pembelajaran. (6) guru lebih 

meningkatkan kemampuannya dalam mengelola kelas agar kondisi kelas selalu 

kondusif, baik pada saat presentasi, pembagian kelompok, kerja kelompok 

maupun pada saat turnamen. 

c. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) sebaiknya: (1) 

siswa harus dibiasakan untuk belajar menyelesaikan permasalahan bersama 

teman sekelompoknya agar dapat lebih mudah dalam memahami dan 

mengingat apa yang dipelajarinya; (2) siswa harus bisa memahami konsep 

dasar dari materi yang dipelajarinya kemudian memahaminya agar kemudian 

terampil menggunakan konsep tersebut; (3) pemberian soal evaluasi harus 

mengacu pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan kemampuan 

berfikir siswa; dan (4) pembelajaran dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru 
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maupun pengembang pendidikan lainya, sehingga proses pembelajaran melalui 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) menjadi lebih baik dan 

tujuan pembelajaran bisa tercapai maksimal. 

d. Bagi peneliti yang tertarik melanjutkan penelitian ini dalam pembelajaran 

dapat menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

berbasis media audiovisual yang belum sempat diteliti peneliti. Dengan media 

audiovisual tentunya akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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DATA AWAL 
 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. Amalia Nurusyifa 83 TUNTAS 

2. Ferdy Anggryawan 80 TUNTAS 

3. Akhira Puspa 80 TUNTAS 

4. Aldo O. 77 TUNTAS 

5. Adelita Rohmah 77 TUNTAS 

6. Asri Durotul L. 76 TUNTAS 

7. Lili Arifatul 76 TUNTAS 

8. Ratna Setyawati 73 TUNTAS 

9. Nia Fatikasari 63 TUNTAS 

10. Dafi 63 TUNTAS 

11. Dimas Iqbal 57 TIDAK TUNTAS 

12. Andrian 57 TIDAK TUNTAS 

13. Rizky Windryasari 57 TIDAK TUNTAS 

14. M. Ikhsan 57 TIDAK TUNTAS 

15. A. Fadhil 57 TIDAK TUNTAS 

16. Ardika 51 TIDAK TUNTAS 

17. Lilyana Bonita 51 TIDAK TUNTAS 

18. M. Riza 51 TIDAK TUNTAS 

19. Widi Ayesa 48 TIDAK TUNTAS 

20. Yosi Ferdiansyah 48 TIDAK TUNTAS 

21. Nurdin H. 48 TIDAK TUNTAS 

22. Setyana Stella 48 TIDAK TUNTAS 

23. Heni Rahman 45 TIDAK TUNTAS 

24. Intan 45 TIDAK TUNTAS 

25. Dwi Wahyu 45 TIDAK TUNTAS 

26. Erdi Eka Syifa 45 TIDAK TUNTAS 

27. Ramanda Tri 40 TIDAK TUNTAS 

28. M. Robith 40 TIDAK TUNTAS 

JUMLAH  ( Ʃ ) 1638 TT : 18 

T : 10 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Gunungpati 02 

Semarang 

No. Variabel Indikator Sumber 

data 

Alat/ 

instrument 

1. Aktivitas siswa dalam 

pembelajatan 

Matematika  dengan 

menggunakan Model 

Pembelajaran Teams 

Games Tournament 

(TGT) 

1) Kesiapan dan 

minat siswa dalam 

menerima 

pembelajaran ( 

Emotional 

activities) 

2) Menyimak  

presentasi guru ( 

visual 

activities,listening 

activities dan oral 

activities) 

3) Berinteraksi dalam 

diskusi kelompok 

(motor activities) 

4) Siswa aktif 

menyelesaikan 

LKS yang 

diberikan guru 

(mental activities, 

writing activities, 

drawing activities) 

 Siswa 

 Foto/vi

deo 

 Lembar 

observasi 

 Catatn 

lapangan 
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5) Siswa 

menyampaikan 

cara penyelesaian 

masalah yang ada 

dalam LKS (oral 

activities) 

6) Siswa mengerjakan 

kuis (mental 

activities) 

7) Siswa 

melaksanakan 

turnamen (mental 

activities,listening 

activities dan oral 

activities) 

8) Mengerjalan soal 

evaluasi ( writing 

activities dan 

mental activities) 

9) Perilaku dan 

dampak belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

matematika dengan 

model TGT 

10) Kerjasama siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan mdel TGT 

2. Keterampilan  guru 

dalam pembelajaran 

Pra pembelajaran 

1) Merencanakan 

 Guru  Lembar 
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Matematika dengan 

menggunakan Model  

pembelajaran Teams 

Games Tournament 

(TGT) 

 

pembelajaran 

2) Menyiapkan 

pembelajaran 

antara lain 

memilih bahan 

ajar, media gdan 

pengkondisian 

kelas Kegiatan 

awal 

3) Membuka 

pembelajaran 

antara lain 

menyampaikan 

tujuan, apersepsi 

dan motivasi ( 

Ketrampilan 

membuka 

pelajaran) 

Kegiatan inti 

4) Berkompeten 

dalam 

pemahaman dan 

mempresentasika

n materi ( 

Ketrampilan 

menjelaskan) 

5) Kualitas Materi 

6) Menggunakan 

media dan alat 

peraga 

(Ketrampilan 

 Foto/vid

eo 

 

observasi 

 Catatan 

lapangan 
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mengadakan 

variasi) 

7) Kualitas media 

8) Mengorganisasik

an siswa dalam 

tim/kelompok 

(ketrampilan 

mengelola kelas) 

9) Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

(Ketrampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

10) Memberikan kuis 

(ketrampilan 

bertanya) 

11) Menempatkan 

siswa dalam meja 

turnamen(ketram

pilan mengelola 

kelas dan 

ketrampilan 

mengadakan 

variasi) 

12) Menciptakan 

iklim atau 

suasana kelas 

yang kondusif 

(ketrampilan 
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mengelola kelas) 

Kegiatan akhir 

13) Memberikan 

evaluasi, 

penghargaan 

kelompok dan 

menutup 

pelajaran dengan 

model TGT 

(ketrampilan 

menutup 

pelajaran dan 

ketrampilan 

memberikan 

penguatan) 

14) Perilaku guru 

dalam 

pembelajaran 

dengan model 

TGT 

3. Hasil belajar 

Matematika dengan 

menggunakan Model 

pembelajaran Teams  

Games Tournament 

(TGT) 

 

 

 

Ketuntasan hasil 

belajar individual 

diharapkan sekurang-

kurangnya 80% (batas 

minimal nilai 

ketuntasan) dengan 

nilai ketuntasan  ≥ 60 

dalam pembelajaran 

Matematika 

 Siswa   Tes 

tertulis 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus…… Pertemuan……. 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SD Negeri Gunungpati 02 Semarang 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom lembar pengamatan di bawah ini ketika 

deskriptor tampak pada proses pembelajaran. 

4. Pemberian skor tiap-tiap indikator tergantung pada jumlah deskriptor yang 

tampak. Berikut ini rincian pemberian skor tiap-tiap indikator: 

- skor 1 jika tampak 1 deskriptor saja, 

- skor 2 jika tampak 2 deskriptor, 

- skor 3 jika tampak 3 deskriptor, 

- skor 4 jika tampak 4 deskriptor. 

5. Jumlahkan seluruh skor yang didapat, kemudian carilah kategori atau kriteria 

penilaian yang tercapai pada tabel kriteria penilaian di akhir lembar penilaian. 

 

No. Indikator Deskriptor Penilaian 

checklist Skor 

1. Kesiapan dan minat 

siswa dalam menerima 

pembelajaran 

(Emotional activities) 

 

a. Siswa antusias 

mengikuti 

pembelajaran 

b. Siswa membawa 

buku dan peralatan 

yang dibutuhkan 
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c. Siswa datang 

sebelum 

pembelajaran 

dimulai 

d. Siswa tenang saat 

pembelajaran akan 

dimulai 

2. Menyimak  presentasi 

guru (listening  

activitie,visual 

activities, dan oral 

activities) 

 

a. Siswa tidak 

bermain sendiri saat 

guru menjelaskan 

b. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

pembelajaran 

berlangsung 

c. Siswa 

memperhatikan 

dengan serius 

penjelasan dari guru 

d. Siswa menanggapi 

penjelasan guru 

  

3.  Berinteraksi dalam 

diskusi kelompok 

(motor activities) 

a. Siswa aktif dalam 

diskusi 

b. Menjalin kerjasama 

dalam kelompok 

c. Saling bertukar 

pendapat 

d. Menghargai 

pendapat temannya 

  

4. Siswa aktif a. Menyelesaikan   
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menyelesaikan LKS 

yang diberikan guru 

(mental 

activities,writing 

activities, drawing 

activities) 

 

LKS dengan tertib 

dan tepat waktu 

b. Semua anggota 

berusaha 

memberikan 

sumbangsih untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

c. Mencari 

penyelesaian 

bersama 

d. Menuntaskan siswa 

yang masih 

mengalami 

kesulitan dalam 

memahami materi 

5. Siswa menyampaikan 

cara penyelesaian 

masalah yang ada 

dalam LKS (oral 

activities) 

a. Siswa 

menyampaikan 

dengan bahasa yang 

singkat, jelas, dan 

mudah dipahami 

b. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa lain untuk 

memberikan 

tanggapan 

c. Memberikan 

penjelasan dan 

bantuan kepada 

siswa yang 

mengalami 

  



234 

 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

masalah 

d. Saling menghargai 

pendapat siswa lain 

6. Siswa mengerjakan 

kuis (mental activities) 

a. Siswa berusaha 

mengerjakan kuis 

dengan sungguh-

sungguh 

b. Tidak menyontek 

pekerjaan temannya 

c. Tidak mengganggu 

teman yang lain 

d. Mengerjakan 

dengan tenang 

  

7. Siswa melaksanakan 

turnamen (mental 

activities,listening 

activities dan oral 

activities) 

 

a. Melaksanakan 

turnamen sesuai 

petunjuk 

b. Bermain sportif 

c. Mengikuti 

turnamen dengan 

antusias 

d. Berusaha 

menyelesaikan tiap 

soal turnamen 

dengan baik 

  

8. Mengerjakan soal 

evaluasi ( writing 

activities dan mental 

activities) 

a. Siswa mengerjakan 

soal-soal evaluasi 

dengan 

mengandalkan 
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 kemampuan diri 

sendiri 

b. Siswa 

menggunakan 

rumus yang telah 

didapat dalam  

mengerjakan soal 

evaluasi 

c. Siswa selesai 

mengerjakan soal-

soal evaluasi tepat 

waktu. 

d. Siswa secara tertib 

mengerjakan soal-

soal evaluasi 

9. Perilaku dan dampak 

belajar siswa dalam 

pembelajaran 

matematika dengan 

model TGT 

a. Memiliki persepsi 

dan sikap positif 

terhadap 

pembelajaran 

dengan model TGT 

b. Mampu 

mendapatkan,mengi

ntegrasikan,mempe

rluas, 

memperdalam dan 

menerapkan 

pengetahuan, 

ketrampilan dan 

sikapnya dalam 

pembelajaran 

dengan model TGT 
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c. Mampu 

membangun 

kebiasaan untuk 

berpikir 

d. Menguasai materi 

yang diajarkan 

dalam pembelajaran 

dengan model TGT 

10. Kerjasama siswa 

dalam pembelajaran 

yang menggunakan 

model TGT 

a. Siswa bekerjasama 

tanpa membeda-

bedakan teman 

b. Siswa saling 

berinteraksi dan 

berpikir bersama 

dalam 

menyelesaikan LKS 

c. Siswa bekerjasama 

untuk memperoleh 

poin tertinggi dan 

mendapatkan gelar 

tim terbaik 

d. Seluruh anggota 

berusaha bersama 

untuk 

memahamkan 

anggota kelompok 

yang mengalami 

kesulitan dalam 

memahami materi 

  

Jumlah Skor = …….. Kategori………. 
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Kriteria Penilaian : 

  

  

  

  

 

 

 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

Skor tertinggi ( T ) : 40 

Skor terendah ( R ) : 10 

n (banyaknya skor) = (T – R) + 1 

         = (40 – 10) + 1 = 31 

Menentukan batas bawah : Q1  

Letak Q1 =  (n + 1) 

          =  ( 31 + 1) 

                =  (32) 

              = 8 

     Maka,Q1 = 17,5 

Menentukan batas tengah 

Letak Q2 =  (n + 1) 

          =  ( 31 + 1) 

          =  (32) 

         = 16 

Maka,Q2 = 25 

Menentukan batas atas 

Skor Kriteria Penilaian 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 32,5 Baik 

17,5 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17,5 Kurang 
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Letak Q3 =  (n + 1) 

          =  ( 31 + 1) 

          =  (32) 

         = 24 

Maka, Q3 = 32,5 

Q4= kuartil keempat = T = 40 

Semarang,………….. 

       Observer 

 

        

…………………….. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU 

Siklus……. Pertemuan……. 

Nama SD  : SD Gunungpati 02 Semarang 

Guru   : 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom lembar pengamatan di bawah ini ketika 

deskriptor tampak pada proses pembelajaran. 

4. Pemberian skor tiap-tiap indikator tergantung pada jumlah deskriptor yang 

tampak. Berikut ini rincian pemberian skor tiap-tiap indikator: 

- skor 1 jika tampak 1 deskriptor saja, 

- skor 2 jika tampak 2 deskriptor, 

- skor 3 jika tampak 3 deskriptor, 

- skor 4 jika tampak 4 deskriptor. 

5. Jumlahkan seluruh skor yang didapat, kemudian carilah kategori atau kriteria 

penilaian yang tercapai pada tabel kriteria penilaian di akhir lembar penilaian. 

No. Indikator Deskriptor Checklist (√) Skor 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

a. Membuat RPP 

b. Menyiapkan alat 

peraga alat peraga 

atau media yang 

dibutuhkan dalam 

mengajar atau 

turnamen 

c. Menyiapkan soal 

turnamen dan 
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lembar 

perhitungan skor 

turnamen 

d. Menyiapkan 

penghargaan/serti

fikat yang akan 

diberikan kepada 

kelompok terbaik 

2. Menyiapkan 

pembelajaran antara 

lain memilih bahan 

ajar, media dan 

pengkondisian kelas 

a. Menata rapi alat 

dan media yang 

akan digunakan 

dalam 

pembelajaran 

ditempat yang 

mudah dijangkau 

b. Menyiapkan multi 

sumber yang 

digunakan untuk  

bahan ajar 

c. Mengkondisikan 

siswa untuk tertib 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

d. Menciptakan 

kondisi yang 

nyaman untuk 

belajar 

  

3. Membuka 

pembelajaran antara 

lain menyampaikan 

a. Menyampaikan 

salam dan do’a 

b. Menyampaikan 
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tujuan, apersepsi dan 

motivasi ( 

Ketrampilan 

membuka pelajaran) 

tujuan 

pembelajaran 

c. Menyampaikan 

apersepsi 

d. Memberikan 

motivasi kepada 

siswa sehingga 

tertarik  

mengikuti 

pembelajaran 

4. Berkompeten dalam 

pemahaman dan 

mempresentasikan 

materi ( Ketrampilan 

menjelaskan) 

 

 

a. Guru 

menyampaikan 

materi yang 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

diharapkan 

b. Guru 

menyampaikan 

materi secara 

sistematis dan 

kontekstual 

c. Guru memberikan 

materi sesuai 

dengan kemajuan 

ipteks 

d. Guru merancang 

materi yang 

sesuai dengan 

tingkat 

  



242 

 

kemampuan siswa 

5.  Kualitas Materi yang 

digunakan dalam 

model pembelajaran 

TGT 

a. Materi sesuai 

dengan tujuan dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

siswa dan 

disesuaikan 

dengan model 

pembelajaran 

TGT 

b. Kedalaman materi 

yang disampaikan 

dalam presentasi, 

kerja kelompok 

dan game 

turnamen sesuai 

dengan waktu 

yang tersedia 

c. Materi yang 

dipresentasikan 

guru bersifat 

sistematis dan 

kontekstual 

d. Materi embuat 

siswa belajar 

secara aktif dan 

maksimal dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

TGT 
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6. Menggunakan media 

dan alat peraga 

(Ketrampilan 

mengadakan variasi) 

a. Guru 

menggunakan 

media dan alat 

peraga yang 

sesuai materi dan 

tujuan 

pembelajaran 

b. Guru 

menggunakan 

media dan alat 

peraga yang dapat 

merangsang 

antusias dan 

keaktifan siswa 

c. Guru 

menggunakan 

media yang 

mudah digunakan 

oleh siswa 

d. Guru memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

berpartisipasi 

memainkan alat 

peraga 

  

7. Kualitas media yang 

digunakan dalam 

dalam model 

pembelajaran TGT 

a. Media yang 

digunakan saat 

presentasi dapat 

menciptakan 

pengalaman 
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belajar yang 

bermakna 

b. Media yang 

digunakan untuk 

mengerjakan LKS 

mampu 

memfasilitasi 

interaksi dalam 

pembelajaran 

(siswa dengan 

siswa, siswa 

dengan 

guru,siswa 

dengan bidang 

ilmu) 

c. Media yang 

digunakan dalam 

presentasi dan 

LKS dapat 

memperkaya 

pengalaman 

belajar siswa 

d. Mampu 

menjadikan siswa 

belajar secara 

aktif 

8. Mengorganisasikan 

siswa dalam 

tim/kelompok 

(ketrampilan 

mengelola kelas) 

a. Membagi siswa 

secara heterogen 

b. Membagi dalam 

kondisi yang 

tertib 
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 c. Membantu siswa 

mengatur meja 

kelompok dengan 

tenang 

d. Menegur siswa 

yang membuat 

gaduh saat 

pembentukan 

kelompok 

9. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok 

(Ketrampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Berkeliling dan 

mengawasi siswa 

dalam berdiskusi 

b. Membimbing 

siswa untuk 

berpikir dari yang 

mudah ke yang 

sulit 

c. Membantu siswa 

yang mengalami 

kesulitan dalam 

memecahkan 

masalah 

d. Memotivasi 

semua siswa 

untuk terlibat 

aktif dalam 

diskusi 

  

10. Memberikan kuis 

(ketrampilan bertanya) 

 

a. Guru memberikan 

kuis sesuai materi 

yang diajarkan 
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untuk mendorong 

siswa berpikir 

b. Guru memberikan 

waktu kepada 

siswa untuk 

berpikir 

c. Guru memberikan 

kesempatan yang 

sama kepada 

siswa untuk 

memberikan 

jawaban 

d. Guru memberikan 

penegasan atau 

klarifikasi pada 

jawaban siswa 

11. Menempatkan siswa 

dalam meja turnamen 

(ketrampilan 

mengelola kelas dan 

ketrampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Menempatkan 

siswa sesuai 

tingkat 

kemampuannya 

b. Menjelaskan 

aturan main 

dalam turnamen 

dengan jelas 

c. Membimbing dan 

mengawasi siswa 

dalam 

melaksanakan 

turnamen 

d. Mengumpulkan 

skor yang 
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diperoleh siswa 

dalam turnamen 

12. Menciptakan iklim 

atau suasana kelas 

yang kondusif 

(ketrampilan 

mengelola kelas) 

a. Guru mampu 

menciptakan 

suasana kelas 

yang bersih dan 

nyaman 

b. Iklim atau 

suasana kelas 

dapat membuat 

siswa antusias 

dengan 

pembelajaran 

c. Suasana selalu 

kondusif atau 

tidak gaduh dan 

kegiatan siswa 

tidak keluar dari 

pembahasan 

materi. 

d. Tercipta interaksi 

yang baik antara 

siswa dengan 

siswa serta siswa 

dengan guru 

  

13. Kegiatan akhir 

Memberikan evaluasi, 

penghargaan 

kelompok dan 

menutup pelajaran 

a. Memberikan 

penghargaan yang 

menarik untuk 

kelompok terbaik 

b. Memotivasi siswa 
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dengan model TGT 

(ketrampilan menutup 

pelajaran dan 

ketrampilan 

memberikan 

penguatan) 

 

lain untuk 

berusaha lebih 

baik lagi 

c. Membuat 

kesimpulan 

bersama siswa 

d. Memberikan soal 

evaluasi yang 

sesuai dengan 

materi yang di 

ajarkan 

14. Perilaku guru dalam 

pembelajaran TGT 

a. Memiliki 

kepribadian yang 

baik dan mampu 

membangun 

persepsi dan sikap 

positif siswa 

dalam 

pembelajaran 

b. Menguasai 

disiplin ilmu 

matematika 

mengenai 

pecahan dan 

mampu 

mempresentasika

n dengan baik 

c. Memberikan 

layanan yang 

berorientasi pada 

kebutuhan siswa 
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d. Menguasai 

pengelolaan 

pembelajaran dari 

merencanakan-

evaluasi 

Jumlah Skor……… Kriteria………. 

 

Kriteria Penilaian : 

Skor Kriteria Penilaian 

45,5 ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

35 ≤ skor < 45,5 Baik 

24,5 ≤ skor < 35 Cukup 

14 ≤ skor < 24,5 Kurang 

 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

Skor tertinggi ( T ) : 56 

Skor terendah ( R ) : 14 

n (banyaknya skor) = (T – R) + 1 

         = (56 – 14) + 1 = 43 

Menentukan batas bawah : Q1  

Letak Q1 =  (n + 1) 

          =  ( 43 + 1) 

                =  (44) 

              = 11 

     Maka,Q1 = 24,5 

Menentukan batas tengah 

Letak Q2 =  (n + 1) 

          =  ( 43 + 1) 
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          =  (44) 

         = 22 

Maka,Q2 = 35 

Menentukan batas atas 

Letak Q3 =  (n + 1) 

          =  ( 43 + 1) 

          =  (44) 

         = 33 

Maka, Q3 = 45,5 

Q4= kuartil keempat = T = 56 

         

Semarang, ………….. 

        Observer 

 

 

        …………………….. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus Pertama 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B.   Kompetensi Dasar 

 6.3 Menjumlahkan pecahan 

C.  Indikator 

 1. Dapat menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama 

 2. Dapat menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

3. Dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan 

pecahan 

D.  Tujuan Pembelajaran 

1. Berdasarkan penjelasan dan latihan soal dalam lembar kerja, siswa mampu 

menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dengan benar 

2. Berdasarkan penjelasan dan latihan soal dalam lembar kerja, siswa mampu 

menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama dengan benar 

LAMPIRAN 5 
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3. Dengan game turnamen siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan terampil 

E. Karakter yang diharapkan 

- tanggung jawab 

- disiplin 

- sportif 

- kerjasama 

- jujur 

F. Materi Pembelajaran 

Penjumlahan pecahan 

Guru menunjukkan 1 buah apel kepada  anak-anak. 

“Anak- anak, coba perhatikan! Apa yang ibu bawa ini?” 

“Ketika ibu potong buah ini menjadi 2 bagian yang sama. Berapakah nilai 

potongan dari buah ini?” 

Setelah anak memberikan jawaban, guru kembali memotong buah apel itu lagi 

menjadi 4 bagian yang sama dan menanyakan nilai dari potongan buah apel 

tersebut. 

“ Kalau tadi buah apel, sekarang ibu guru punya kue yang berbentuk lingkaran. 

Permasalahan yang harus kalian pecahkan yaitu ketika ibu potong kue ini menjadi 

8 bagian yang sama. Berapakah nilai dari potongan kue tersebut?” 

“ Lalu ketika kue tersebut ibu berikan kepada Ani 1 potong, Rudi 2 potong, dan 

Rini 1 potong. Berapakah jumlah kue yang ibu bagikan?” 
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Setelah guru memberikan permasalahan tersebut dan anak-anak mampu 

menyelesaikan permasalahan. 

Guru mempresentasikan materi dengan menggunakan alat peraga teropong 

pecahan. 

Guru meminta bantuan kepada siswa untuk memperagakan penjumlahan pecahan 

*  

 

                              digabung                           sama dengan 

 

maka,  =  

*  +  = 

         Digabung   sama dengan       

 

maka,  +  =  

* Satu batang coklat dibagi menjadi 6 bagian yang sama. 

  

2 bagian dimakan Roni =  
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2 bagian dimakan Rudi =  

Maka, bagian yang dimakan Roni dan Rudi adalah  +  =  

 

Begitu seterusnya dengan nilai pecahan yang berbeda, siswa diminta untuk 

memperagakan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama sampai siswa dapat 

menemukan cara penyelesaian dan menentukan rumusnya secara mandiri dengan 

bimbingan guru. 

*Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan 

pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan 

Contoh :  

Sedangkan untuk yang penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut : 

Guru meminta bantuan kepada siswa untuk memperagakan penjumlahan pecahan 

  

 

digabung                                  

 

diganti 

   

digabung   samadengan 
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Begitu seterusnya dengan nilai pecahan yang berbeda, siswa diminta untuk 

memperagakan penjumlahan pecahan yang beda penyebut sampai siswa dapat 

menemukan cara penyelesaian dan menentukan rumusnya secara mandiri dengan 

bimbingan guru. 

*Penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

1. Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk pecahan yang 

senilai). 

2. Jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 

Contoh :  

*  

*  

*   

-  Soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan 

1. Riski mempunyai pita merah sepanjang seperempat meter. Dan mempunyai pita 

kuning sepanjang  meter. Berapakah panjang pita yang dimiliki Riski? 

Diketahui : panjang pita Riski  meter dan  meter 

Ditanya    : panjang pita yang dimiliki Riski? 

Jawab :  
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2. Ema dimintai tolong ibu untuk membelikan bahan-bahan pembuat kue. Ema 

membeli  kg gula dan kg tepung. Berapa berat gula dan tepung terigu yang 

dibeli Ema tersebut? 

Diketahui : Ema membeli gula  kg 

Membeli tepung  kg. 

Ditanya  : Berapa jumlah berat gula dan tepung yang dibeli Ema? 

Jawab :  +  =  +  =  =  

Jadi jumlah tepung dan gula yang dibeli Ema adalah 1  kg 

3. Abid mempunyai seutas tali yang panjangnya  meter. Marbun juga 

mempunyai seutas tali dengan panjang  meter. Jika kedua tali tersebut 

disambung, berapakah panjangnya? 

Diketahui : panjang tali Abid  meter 

                   panjang tali Marbun  meter 

Ditanya : panjang kedua tali jika disambung? 

Jawab :  

Jadi, panjang kedua tali jika disambung adalah  meter 
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4. Kakek Marbun mempunyai sepetak tanah di belakang rumahnya.  bagian 

tanah tersebut ditanami pohon singkong. Sedangkan  lagi ditanami jagung. 

Berapa bagian tanah yang ditanami pohon singkong dan jagung? 

Diketahui : tanah yang ditanami singkong =  

                   Tanah yang ditanami jagung =  

Ditanya : luas bagian tanah yang ditanami singkong dan jagung? 

Jawab:  

Jadi, luas bagian tanah yang ditanami singkong dan jagung adalah  dari luas 

tanah kakek Marbun 

G. Sarana Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

- Mustaqim, Burhan dan Astuty Ary. 2008. Ayo Belajar Matematika. Jakarta : 

CV. Buana Raya. 

2. Alat dan Media 

- Benda konkret: kertas asturo , mika, sterofoam, apel, kue 

3. Model Pembelajaran 

   Teams Games Tournament dengan metode ceramah, diskusi 

H. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Do’a 
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c. Pengkondisian Kelas 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Apersepsi 

Guru memotong buah apel menjadi 2 bagian yang sama 

“ anak- anak coba perhatikan. Berapa nilai dari potongan buah ini?” 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Kegiatan Inti 

Eksplorasi (20 menit) 

a. Guru memberikan permasalahan matematika kepada siswa mengenai 

penjumlahan pecahan. 

b. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru 

c. Guru mempresentasikan materi 

d. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

Elaborasi ( 30 menit ) 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok/tim yang heterogen (4-5 orang) 

b. Guru membagikan LKS 

c. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKS, setiap 

kelompok bertanggung jawab terhadap penguasaan materi anggota 

kelompoknya 

d. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi 
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Konfirmasi (5 menit) 

a. Guru memberikan penguatan materi 

b. Guru memberikan kesempatan lagi bagi siswa untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami 

c. Guru memberikan reward untuk kelompok yang telah bekerjasama dengan 

baik 

4. Kegiatan Akhir ( 5 menit) 

a. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

b. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dibahas 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih baik lagi 

d. Penutup  

Pertemuan kedua 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Salam 

b. Do’a 

c. Pengkondisian Kelas 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Apersepsi 

Guru bertanya tentang pembelajaran sebelumnya mengenai materi 

penjumlahan pecahan 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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3. Kegiatan Inti 

Eksplorasi (5 menit) 

a. Guru memberikan permasalahan matematika kepada siswa mengenai 

penjumlahan pecahan. 

b. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru 

c. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

Elaborasi ( 30 menit ) 

a. Guru memberikan sebuah kuis untuk mengecek pemahaman siswa 

b. Setelah semua siswa dinyatakan paham, guru menempatkan siswa dalam 

meja-meja turnamen sesuai tingkat kemampuannya yang terdiri dari 3-4 

orang untuk menjalankan game turnamen 

c. Siswa menjalankan games turnamen sesuai petunjuk yang diberikan guru 

d. Guru mengawasi jalannya turnamen 

e. Siswa mengumpulkan skor yang diperoleh dalam turnamen 

f. Guru merekap data skor yang diperoleh siswa 

Konfirmasi (5 menit) 

a. Guru memberikan penguatan materi 

b. Guru memberikan kesempatan lagi bagi siswa untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami 

c. Guru memberikan reward untuk kelompok yang memperoleh skor 

terbanyak dalam turnamen 

4. Kegiatan Akhir ( 20 menit) 

a.  Siswa mengerjakan LTS (soal evaluasi) 
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b. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

c. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dibahas 

d. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih baik lagi 

e. Penutup 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

 Tes awal : ada (apersepsi) 

 Tes proses : Lembar Kerja Kelompok 

 Tes akhir : Tes formatif 

2. Jenis tes 

 Tes lisan : Apersepsi dan Tanya jawab dalam KBM 

 Tes tertulis : Lembar Kerja Kelompok dan Tes Formatif.  

3. Alat tes 

 Soal-soal tes  : terlampir 

 Kriteria penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

 uraian  

J. Sumber Pembelajaran 

1. Sumber Materi : 

-  Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12. 2007 . Standar Isi. Semarang : 

Universitas Negeri Semarang. 
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-  Mustaqim, Burhan dan Astuty Ary. 2008. Ayo Belajar Matematika. 

Jakarta : CV. Buana Raya. 

-  Heruman. 2007. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya . 

5. Alat dan Bahan : kertas asturo, mika, sterofoam, buah apel, kue, buku 

 

Gunungpati,     Mei  2012 

Mengetahui 

Guru Kelas            Peneliti 
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Lembar Kerja Siswa 

Diskusikan lembar kerja dibawah ini dengan kelompokmu! 

Soal nomor 1 dan 2 

Bacalah petunjuk soal untuk pengerjaan nomor 1 dan 2 

a. Ambil potongan gambar yang ada di amplop ! 

Untuk soal nomor 1, ambillah 2 gambar pecahan dengan penyebut yang sama 

Untuk soal nomor 2, ambillah 2 gambar pecahan dengan penyebut yang tidak 

sama 

b. Tempelkan gambar pada lembar yang telah tersedia 

c. Tulis nilai pecahan pada masing-masing gambar 

d. Jumlahkan nilai pecahan yang kamu tulis 

3. Gambarlah 1 batang coklat yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. 

2 bagian dimakan Roni, dan 2 bagian lagi dimakan Rudi. 

Gambarlah masing- masing bagian yang dimakan Roni dan Rudi. 

Tuliskan masing-masing bagian yang dimakan Roni dan Rudi. 

Berapa banyak bagian coklat yang dimakan mereka? 

4. Ema dimintai tolong ibu untuk membelikan bahan-bahan pembuat kue. Ema 

membeli  kg gula dan kg tepung. Berapa berat gula dan tepung terigu yang 

dibeli Ema tersebut? 
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Kunci Jawaban LKS 

No Jawaban Skor Jumlah 

Skor 

1 Sesuaikan dengan jawaban siswa. 

Misal : - siswa mengambil gambar 

pecahan bernilai  dan  

                     

 

               Digabung       

 

 

maka,  +  =  

 

- Mengambil gambar 

pecahan dengan benar skor 

0,5 

- Mampu menuliskan nilai 

pecahan dari gambar 

tersebut skor 1 

- Menjumlahkan dan 

menemukan jawaban benar 

skor 1 

2,5 

2 Sesuaikan dengan jawaban siswa. 

Misal : - siswa mengambil gambar 

pecahan  dan  

                   

 

            Digabung 

 

 

maka,  +  =  +  =  

- Mengambil gambar 

pecahan dengan benar skor 

0,5 

- Mampu menuliskan nilai 

pecahan dari gambar  

tersebut skor 1 

- Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

- Menjumlahkan dan 

menemukan jawaban benar 

skor 1 

3,5 

3 Satu batang coklat dibagi menjadi 

6 bagian yang sama. 

 

  

2 bagian dimakan Roni =  

 

 

2 bagian dimakan Rudi =  

 

 

Maka, bagian yang dimakan Roni 

dan Rudi adalah  +  =  

- Mampu menggambar coklat 

yang dibagi menjadi 6 

bagian yang sama skor 1 

- Mampu menggambar dan 

menuliskan bagian yang 

dimakan Roni skor 1 

- Mampu menggambar dan 

menuliskan bagian yang 

dimakan Rudi skor 1 

 

- Mampu menjumlahkan dan 

menemukan jawaban benar 

skor 1 

4 

4 Diketahui : Ema membeli gula  

kg dan tepung  kg. 

- Menuliskan D1(Diket) skor 

1 

 

- Menuliskan D2 (ditny) skor 

5 
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Ditanya  : Berapa jumlah berat 

gula dan tepung yang dibeli Ema? 

Jawab :  +  =  +  =  =  

Jadi jumlah tepung dan gula yang 

dibeli Ema adalah 1  kg 

1 

 

 

- Menyamakan penyebut skor 

1 

- Jawaban benar skor 1 

- Menuliskan simpulan skor 1 

Total skor 15 

 

 

Jumlah skor maksimal : 15 

 

Penilaian :  x 100 
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Evaluasi 

Kerjakan soal dibawah ini dengan teliti dan benar ! 

1.  +  = 

2.  +  = 

3.  +  = 

4. Abid mempunyai seutas tali yang panjangnya  meter. Marbun juga 

mempunyai seutas tali dengan panjang  meter. Jika kedua tali tersebut 

disambung, berapakah panjangnya? 

5. Kakek Marbun mempunyai sepetak tanah di belakang rumahnya.  bagian 

tanah tersebut ditanami pohon singkong. Sedangkan  lagi ditanami jagung. 

Berapa bagian tanah yang ditanami pohon singkong dan jagung? 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

No 

Soal 

Jawaban Skor Jumlah 

Skor 

1   Jawaban benar skor 1 
1 

2  -Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

-Jawaban benar skor 1 

2 

3   -Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

-Jawaban benar skor 1 

2 

4 Diketahui : panjang tali Abid 

 meter 

panjang tali Marbun  

meter 

Ditanya : panjang kedua tali 

jika disambung? 

Jawab : 

 

Jadi, panjang kedua tali jika 

disambung adalah  meter 

-Menuliskan D1(Diket) skor 

1 

 

 

 

-Menuliskan D2 (Ditny) skor 

1 

-Mampu menyamakan 

penyebut  skor 1 

-jawaban benar skor 1 

-Menuliskan kesimpulan skor 

1 

5 
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5 Diketahui : tanah yang 

ditanami singkong =  

Tanah yang ditanami jagung 

=  

Ditanya : luas bagian tanah 

yang ditanami singkong dan 

jagung? 

Jawab:  

Jadi, luas bagian tanah yang 

ditanami singkong dan 

jagung adalah  dari luas 

tanah kakek Marbun 

-Menuliskan D1(Diket) skor 

1 

 

 

-Menuliskan D2 (Ditny) skor 

1 

-Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

- jawaban benar skor 1 

-Menuliskan kesimpulan skor 

1 

5 

Jumlah Skor 15 

Skor maksimal : 15 

Penilaian :  x 100 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.  2.    3.    

4.    
5. 

 

6.  

7.  

8.  9.  

10.  11) Ibu mempunyai roti bolu 

sebanyak 40 buah. 

Seperempatnya diberikan 

kepada nenek dan  dari roti 

tersebut dimakan ayah dan 

budi. Berapa bagian roti yang 

dimakan dan diberikan pada 

nenek? 

12) Ani mempunyai 

pita berwarna 

merah  meter dan 

pita berwarna putih 

setengah meter. 

Berapa panjang pita 

Ani jika disambung? 

13) Ayah mempunyai kayu 

panjangnya 2 meter.  

dari kayu tersebut dicat 

hitam,  dicat putih, dan  

dicat merah. Berapa 

panjang kayu yang dicat 

merah dan hitam? 

14) Tono mempunyai 1 buah semangka yang dibagi menjadi 

12 bagian yang sama. Seperempatnya dimakan ayah dan 

seperenamnya dimakan Tono. Berapa jumlah semangka yang 

dimakan Ayah dan Tono? 

15) Yosi mempunyai apel yang dibagi menjadi lima bagian yang sama. 1 potong dimakan 

Yosi dan 2 potong lagi diberikan kepada Amalia dan Risky. Berapa bagian apel yang 

dimakan dan diberikan pada Amalia dan Risky? 

LAMPIRAN 8 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  

3.  

4.  
5.  6.  

7.  
8.  9.  

10.  

13) Ayah mempunyai kayu 

panjangnya 2 meter.  dari 

kayu tersebut dicat hitam,  

dicat putih, dn  dicat merah. 

Berapa panjang kayu yang 

dicat merah dan hitam? 

11) Ibu mempunyai roti 

bolu sebanyak 40 buah. 

Seperempatnya diberikan 

kepada nenek dan  dari 

roti tersebut dimakan 

ayah dan budi. Berapa 

bagian roti yang dimakan 

dan diberikan pada 

nenek? 

12) Ani mempunyai pita 

berwarna merah  meter 

dan pita berwarna putih 

setengah meter. Berapa 

panjang pita Ani jika 

disambung? 

14) Tono mempunyai 1 buah semangka yang dibagi 

menjadi 12 bagian yang sama. Seperempatnya dimakan 

ayah dan seperenamnya dimakan Tono. Berapa jumlah 

semangka yang dimakan Ayah dan Tono? 

15) Yosi mempunyai apel 

yang dibagi menjadi lima 

bagian yang sama. 1 

potong dimakan Yosi dan 2 

potong lagi diberikan 

kepada Amalia dan Risky. 

Berapa bagian apel yang 

dimakan dan diberikan 

pada Amalia dan Risky? 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

1.  
2.  3.  

4.  

5.  
6.  

7.  8.  
9.  

10.  

11) Ibu mempunyai roti bolu 

sebanyak 40 buah. 

Seperempatnya diberikan 

kepada nenek dan  dari roti 

tersebut dimakan ayah dan 

budi. Berapa bagian roti yang 

dimakan dan diberikan pada 

nenek? 

12) Ani mempunyai pita 

berwarna merah  meter 

dan pita berwarna putih 

setengah meter. Berapa 

panjang pita Ani jika 

disambung? 

13) Ayah mempunyai kayu 

panjangnya 2 meter.  

dari kayu tersebut dicat 

hitam,  dicat putih, dn  

dicat merah. Berapa 

panjang kayu yang dicat 

merah dan hitam? 

14) Tono mempunyai 1 buah semangka yang dibagi 

menjadi 12 bagian yang sama. Seperempatnya 

dimakan ayah dan seperenamnya dimakan Tono. 

Berapa jumlah semangka yang dimakan Ayah dan 

Tono? 

15) Yosi mempunyai apel yang 

dibagi menjadi lima bagian yang 

sama. 1 potong dimakan Yosi 

dan 2 potong lagi diberikan 

kepada Amalia dan Risky. 

Berapa bagian apel yang 

dimakan dan diberikan pada 

Amalia dan Risky? 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

1.  2.  3.  

4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

 

10.  11) Ibu mempunyai roti bolu sebanyak 40 buah. 

Seperempatnya diberikan kepada nenek dan  dari roti 

tersebut dimakan ayah dan budi. Berapa bagian roti yang 

dimakan dan diberikan pada nenek? 

12) Ani mempunyai pita berwarna merah  meter 

dan pita berwarna putih setengah meter. Berapa 

panjang pita Ani jika disambung? 

13) Ayah mempunyai kayu 

panjangnya 2 meter.  dari kayu 

tersebut dicat hitam,  dicat putih, 

dn  dicat merah. Berapa panjang 

kayu yang dicat merah dan hitam? 

14) Tono mempunyai 1 buah semangka 

yang dibagi menjadi 12 bagian yang 

sama. Seperempatnya dimakan ayah 

dan seperenamnya dimakan Tono. 

Berapa jumlah semangka yang dimakan 

Ayah dan Tono? 

15) Yosi mempunyai apel yang 

dibagi menjadi lima bagian yang 

sama. 1 potong dimakan Yosi 

dan 2 potong lagi diberikan 

kepada Amalia dan Risky. Berapa 

bagian apel yang dimakan dan 

diberikan pada Amalia dan Risky? 
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Kartu Jawaban Meja Turnamen I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)  =  

 

4)  

7)  9)  8)  

5)  6)  

2)  3)  

 

14) 5 potong 15)  
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Kartu Jawaban Meja Turnamen II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

7)  

6)  5)  4)  

3)  2)  1)  = 1 

10)  

9)  8)  

  

 

14) 5 potong 15)  
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Kartu Jawaban Meja Turnamen III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

1)  

6)  4)  5)  

2)  3)  

10)  

9)  8)  7)  

  

 

14) 5 potong 15)  
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Kartu Jawaban Meja Turnamen IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

1)  

10)  

9)  7)  8)  

4)  5)  6)  

2)  3)  

  

 

14) 5 potong 15)  
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Daftar Nilai Siswa Kelas IV 

SDN Gunungpati 02 Semarang 
 

NO. NAMA SIKLUS 1 

NILAI KETERANGAN 

1. Amalia Nurusyifa 100 TUNTAS 

2. Ferdy Anggryawan 90 TUNTAS 

3. Akhira Puspa 100 TUNTAS 

4. Aldo ktavia 65 TUNTAS 

5. Adelita Rohmah 85 TUNTAS 

6. Asri Durotul L. 40 TIDAK TUNTAS 

7. Lili Arifatun S. 65 TUNTAS 

8. Ratna Setyawati  75 TUNTAS 

9. Nia Fatikasari 85 TUNTAS 

10. Dafi Kurotulaili 90 TUNTAS 

11. Dimas Iqbal 65 TUNTAS 

12. Andrian Oktaviant 10 TIDAK TUNTAS 

13. Rizky Windriyasari 60 TUNTAS 

14. M. Ikhsan 90 TUNTAS 

15. A. Fadhil 90 TUNTAS 

16. Ardika Oktavia 65 TUNTAS 

17. Lilyana Bonita 85 TUNTAS 

18. M. Riza 45 TIDAK TUNTAS 

19. Widi Ayesa 40 TIDAK TUNTAS 

20. Yosi Ferdiansyah 10 TIDAK TUNTAS 

21. Nurdin H. 90 TUNTAS 

22. Setyana Stella 30 TIDAK TUNTAS 

23. Heni Rahman 90 TUNTAS 

24. Intan Wahyu 50 TIDAK TUNTAS 

25. Dwi Wahyu A. 50 TIDAK TUNTAS 

26. Erdi Eka Syifa 10 TIDAK TUNTAS 

27. Ramanda Tri 10 TIDAK TUNTAS 

28. M. Robith 75 TUNTAS 

29. Ardana 65 TUNTAS 

 JUMLAH  ( Ʃ ) 1825:29=
62,93 

TT : 10 
T : 19  
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Rangkuman Skor Permainan Turnamen Siklus I 

Meja Turnamen 1 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Amalia Jeruk 2 40 

2 Ferdy Jambu 2 40 

3 Akhira Mangga 2 40 

4 Aldo Pisang 3 60 

5 Adelita Semangka 1 20 

6 Asri Apel 2 40 

7 Lili Nangka 1 20 

 

Meja Turnamen 2 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Ratna Nangka 2 40 

2 Nia Apel 2 40 

3 Dafi Semangka 2 40 

4 Dimas Pisang 3 60 

5 Adrian Mangga 1 20 

6 Rizki Jambu 3 60 

7 M. Ikhsan Jeruk 1 20 

 

Meja Turnamen 3 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Fadhil Jeruk 3 60 

2 Ardika Jambu 1 20 

3 Bonita Mangga 2 40 

4 M. Riza Pisang 2 40 

5 Widi Ayesa Semangka 1 20 

6 Yosi Apel 1 20 

7 Nurdin Nangka 2 40 

8 Ardana Semangka 3 60 

 

Meja Turnamen 4 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Stella Nangka 1 20 

2 Heni Apel 3 60 

3 Intan Semangka 2 40 

4 Dwi Pisang 2 40 

5 Erdi E. Syifa Mangga 2 40 

6 Ramanda Jambu 1 20 

7 Robith Jeruk 2 40 

LAMPIRAN 11 
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Rangkuman Skor Tim (Turnamen Siklus I) 

 

Kelompok 1 (Jeruk) 

No Anggota Skor 

1 Amalia N. 40 

2 M. Ikhsan 20 

3 Fadhil 60 

4 Robith 40 

Jumlah Skor 160 

 Rata-rata skor 40 

 
 

Kelompok 2 (Jambu) 

No Anggota Skor 

1 Ferdy 40 

2 Rizky 60 

3 Ardika 20 

4 Ramanda 20 

Jumlah Skor 140 

Rata-rata skor 35 

 
 

Kelompok 3 (Mangga) 

No Anggota Skor 

1 Akhira P. 40 

2 Adrian 20 

3 Bonita 40 

4 Erdi E. Syifa 40 

Jumlah Skor 140 

Rata-rata skor 35 

 
 

Kelompok 4 (Pisang) 

No Anggota Skor 

1 Aldo 60 

2 Dimas 60 

3 Riza 40 

4 Dwi 40 

 Jumlah Skor 200 

 Rata-rata skor 50 
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Kelompok 5 (Semangka) 

No Anggota Skor 

1 Adelita 20 

2 Dafi 40 

3 Widi Ayesa 20 

4 Intan 40 

5 Ardana 60 

 Jumlah Skor 180 

 Rata-rata skor 36 

 
 

Kelompok 6 ( Apel) 

No Anggota Skor 

1 Asri 40 

2 Nia 40 

3 Yosi 20 

4 Heni 60 

 Jumlah Skor 160 

 Rata-rata skor 40 

 
 

Kelompok 7 ( Nangka) 

No Anggota Skor 

1 Lili A. 20 

2 Ratna 40 

3 Nurdin 40 

4 Stella 20 

 Jumlah Skor 120 

 Rata-rata skor 30 

 

Keterangan : 

- Penghargaan Tim Super (Rata-rata tim 50) 

- Penghargaan Tim Sangat Baik (Rata-rata tim 45) 

- Penghargaan Tim Baik (Rata-rata tim 40) 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus I Pertemuan ke-1 

 
No. Indikator Deskr

iptor 

AN ALD LLB NH RZK RMD Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

1. 1 

a - √ - √ √ - 

17 2.8 
b √ √ √ - √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - - √ - √ 

2. 2 

a √ √ √ √ - √ 

19 3.1 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d - - - √ √ - 

3. 3 

a √ √ - √ - √ 

19 3.1 
b - √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ - √ 

d √ √ √ √ √ - 

4. 4 

a √ √ √ √ √ √ 

16 2.6 
b √ √ - √ - - 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - - - 

5. 5 

a √ √ √ - - - 

15 2.5 
b - √ √ √ √ √ 

c √ - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ 

6. 6 

a √ √ - √ √ - 

18 3 
b √ √ √ √ - √ 

c √ √ √ - √ √ 

d - √ √ √ √ √ 

7. 7 

a √ √ √ - √ √ 

18 3 
b √ - √ √ - √ 

c - √ - √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

8. 8 

a √ √ - √ - √ 

17 2.8 
b √ √ √ √ - - 

c - √ √ √ √ √ 

d √ - √ - √ √ 

9. 9 

a √ √ √ √ √ √ 

17 2.8 
b - - - - - - 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

LAMPIRAN 12 
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10. 10 

a √ √ √ √ √ - 

16 2.6 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ - √ √ 

d - - - - - - 

Jumlah 31 32 28 31 26 24 172 2.86 

Kategori Baik 

 

 

 

Semarang, 18 Mei 2012 

Observ er 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus I Pertemuan ke-2 

 
No. Indikator Deskr

iptor 

AN ALD LLB NH RZK RMD Jumlah Skor 

1. 1 

a √ √ - √ √ - 

20 3.3 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - √ √ - √ 

2. 2 

a √ √ √ √ - √ 

19 3.1 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d - - - √ √ - 

3. 3 

a √ √ - √ - √ 

19 3.1 
b - √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ - √ 

d √ √ √ √ √ - 

4. 4 

a √ √ √ √ √ √ 

16 2.6 
b √ √ - √ - - 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - - - 

5. 5 

a √ √ √ - - - 

15 2.5 
b - √ √ √ √ √ 

c √ - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ 

6. 6 

a √ √ - √ √ - 

18 3 
b √ √ √ √ - √ 

c √ √ √ - √ √ 

d - √ √ √ √ √ 

7. 7 

a √ √ √ - √ √ 

18 3 
b √ - √ √ - √ 

c - √ - √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

8. 8 

a √ √ - √ - √ 

17 2.8 
b √ √ √ √ - - 

c - √ √ √ √ √ 

d √ - √ - √ √ 

9. 9 

a √ √ √ √ √ √ 

17 2.8 
b - - - - - - 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

10. 10 

a √ √ √ √ √ √ 

17 2.8 b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ - √ √ 
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d - - - - - - 

Jumlah 32 32 29 31 26 26 176 2.93 

Kategori Baik 

 

 

 

Semarang, 19 Mei 2012 

Observ er 
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Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Siklus I pertemuan ke-1 

 

No. Indikator Deskriptor Skor 

a b c d 

1. Perencanaan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. Menyiapkan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3. Membuka Pelajaran √ √ √ - 3 

4. Mempresentasikan materi √ - - √ 2 

5. Kualitas Materi √ √ √ - 3 

6. Menggunakan media dan alat peraga √ √ - √ 3 

7. Kualitas media √ - √ √ 3 

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √ √ √ - 3 

9. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ - √ √ 3 

10. Memberikan kuis/pertanyaan √ - √ - 2 

11. Menempatkan siswa dalam meja turnamen √ - √ √ 3 

12. Menciptakan iklim dan suasana kondusif √ - - √ 2 

13. Memberikan evaluasi, penghargaan dan 

menutup pelajaran 

√ √ √ - 3 

14. Perilaku guru dalam pembelajaran TGT √ - √ - 2 

Jumlah Skor 40 

Kategori Baik 

 

 

Semarang, 18 Mei 2012 

Observer 
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Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Siklus I pertemuan ke-2 

No Indikator Deskriptor Skor 

a b c d 

1. Perencanaan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. Menyiapkan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3. Membuka Pelajaran √ √ √ - 3 

4. Mempresentasikan materi √ - - √ 2 

5. Kualitas Materi √ √ √ - 3 

6. Menggunakan media dan alat peraga √ √ - √ 3 

7. Kualitas media √ - √ √ 3 

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √ √ √ - 3 

9. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ - √ √ 3 

10. Memberikan kuis/pertanyaan √ - √ - 2 

11. Menempatkan siswa dalam meja turnamen √ - √ √ 3 

12. Menciptakan iklim dan suasana kondusif √ √ - √ 3 

13. Memberikan evaluasi, penghargaan dan 

menutup pelajaran 

√ √ √ √ 4 

14. Perilaku guru dalam pembelajaran TGT √ - √ - 2 

Jumlah Skor 42 

Kategori Baik 

 

 

Semarang, 19 Mei 2012 

Observer 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus Kedua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IV / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B.  Kompetensi Dasar 

6.4 Mengurangkan pecahan 

C.  Indikator 

1. Dapat mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama 

2. Dapat mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

3. Dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan 

pecahan 

D.  Tujuan Pembelajaran 

1. Berdasarkan penjelasan dan latihan soal dalam lembar kerja, siswa mampu 

mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama dengan benar 

2. Berdasarkan penjelasan dan latihan soal dalam lembar kerja, siswa mampu 

mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama dengan benar 

LAMPIRAN 16 
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3. Dengan game turnamen siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan pengurangan pecahan dengan terampil 

E. Karakter yang diharapkan 

- tanggung jawab 

- disiplin 

- sportif 

- kerjasama 

- jujur 

F. Materi Pembelajaran 

Pengurangan pecahan 

“ Anak-anak, masih ingat dengan materi penjumlahan kemarin?” 

Sekarang, coba perhatikan pita yang ibu bawa! 

“Panjang pita yang ibu bawa adalah 1 meter. Ketika pita ini ibu potong  bagian. 

Berapa panjang pita yang masih tersisa? 

Setelah anak-anak mampu menyelesaikan permasalahan, guru mempresentasikan 

materi dengan menggunakan alat peraga teropong pecahan. 

Guru meminta bantuan kepada siswa untuk memperagakan pengurangan pecahan 

*  

 

     ditutup                   sama dengan  
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Begitu seterusnya dengan nilai pecahan yang berbeda, siswa diminta untuk 

memperagakan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama sampai siswa dapat 

menemukan cara penyelesaian dan menentukan rumusnya secara mandiri dengan 

bimbingan guru. 

*Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan mengurangkan 

pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. 

Contoh :  

Sedangkan untuk yang pengurangan pecahan yang berbeda penyebut : 

Guru meminta bantuan kepada siswa untuk memperagakan pengurangan pecahan 

*  

 

ditutup                              

 

diganti 

 

ditutup        samadengan 

 

*  -  = 

                     ditutup  

maka,  -  =  
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    Ditutup 

 

Maka,  -  =  -  =  

Begitu seterusnya dengan nilai pecahan yang berbeda, siswa diminta untuk 

memperagakan pengurangan pecahan yang beda penyebut sampai siswa dapat 

menemukan cara penyelesaian dan menentukan rumusnya secara mandiri dengan 

bimbingan guru. 

-   Pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

1. Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencari bentuk pecahan yang 

senilai). 

     2. Kurangkan pecahan baru seperti pada pengurangan pecahan berpenyebut sama. 

Contoh :  
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- Soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan pecahan 

1. Ayah Marbun mengecat kayu yang panjangnya  meter dengan warna hijau 

dan kuning. Sepanjang  meter dicat berwarna hijau. Berapa meter panjang 

kayu yang dicat kuning? 

Penyelesaian: 

Diketahui : Panjang kayu  meter.  

Dicat hijau sepanjang  meter. Sisanya dicat kuning. 

Ditanya    : panjang kayu yang dicat kuning? 

Jawab       :  

Jadi, panjang kayu yang dicat kuning adalah  meter 

2. Jalan kampung Menik sedang diaspal. Minggu pertama telah selesai  bagian 

jalan. Pada minggu kedua dilanjutkan mengaspal  bagian jalan. Sisanya akan 

diselesaikan pada minggu ketiga. 

a. Berapa bagian jalan yang telah diaspal pada minggu pertama dan minggu 

kedua? 

b. Berapa bagian jalan yang akan dispal pada minggu ketiga? 

Diketahui : 

-  minggu pertama mengaspal  bagian jalan 

- Minggu kedua  bagian jalan 

- Sisanya akan di aspal pada minggu ketiga 
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Ditanya : a. bagian jalan yang telah diaspal pada minggu pertama dan minggu 

kedua? 

b. bagian jalan yang akan diaspal pada minggu ketiga? 

Jawab : 

a.   +  

jadi bagian jalan yang telah diaspal pada minggu pertama dan minggu 

kedua adalah  bagian 

b.  -    

Jadi bagian jalan yang akan di aspal pada minggu ketiga adalah  

bagian 

3. Ema mempunyai pita sepanjang  meter. Sebagian pita tersebut diberikan 

kepada Menik. Sekarang, pita Ema tinggal  meter. Berapa meter pita yang 

diberikan kepada Menik? 

Diketahui : panjang pita Ema  meter 

                   Setelah sebagian diberikan kepada Menik, sisa pita Ema tinggal  

meter 

Ditanya : Panjang pita Ema yang diberikan kepada Menik? 

Jawab    :   

Jadi, pita Ema yang diberikan kepada Menik sepanjang  meter. 
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4. Abid dan Marbun memetik  keranjang buah mangga. Sebanyak  keranjang 

mangga telah dibagikan kepada para tetangga. Berapa bagian buah mangga 

yang masih ada? 

Diketahui : Abid dan Marbun memetik mangga  keranjang 

                   dibagikan tetangga sebanyak  keranjang 

Ditanya : Mangga yang masih tersisa? 

Jawab    :  

Jadi, sisa mangga Abid dan Marbun adalah  

G. Sarana Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

- Mustaqim, Burhan dan Astuty Ary. 2008. Ayo Belajar Matematika. Jakarta : 

CV. Buana Raya. 

2. Alat dan Media 

- Benda konkret: kertas asturo, mika, sterofom, pita, buku 

3. Model Pembelajaran 

   Teams Games Tournament dengan metode ceramah, diskusi 

H. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

1. Pra kegiatan ( 5 menit ) 

a. Salam 

b. Do’a 

c. Pengkondisian Kelas 
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d. Presensi 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

 a. Apersepsi  

Guru bertanya tentang pembelajaran yang lalu. 

“ anak- anak masih ingat dengan pelajaran minggu lalu mengenai penjumlahan 

pecahan?” 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Kegiatan Inti 

Eksplorasi ( 20 menit ) 

b. Guru memberikan permasalahan matematika kepada siswa mengenai 

pengurangan pecahan. 

c. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru 

d. Guru mempresentasikan materi 

d. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

Elaborasi ( 30 menit ) 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok/tim yang heterogen (4-5 orang) 

b. Guru membagikan LKS 

c. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKS, setiap 

kelompok bertanggung jawab terhadap penguasaan materi anggota 

kelompoknya 

d. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya 

Konfirmasi ( 5 menit ) 
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a. Guru memberikan penguatan materi 

b. Guru memberikan kesempatan lagi bagi siswa untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami 

c. Guru memberikan reward untuk kelompok yang bekerjasama dengan baik 

4. Kegiatan Akhir ( 5 menit ) 

a. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

b.   Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dibahas 

c.   Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih baik lagi 

d.   Penutup 

Pertemuan kedua 

1. Pra kegiatan ( 5 menit ) 

a. Salam 

b. Do’a 

c. Pengkondisian Kelas 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

a. Apersepsi  

Guru bertanya tentang pembelajaran yang lalu mengenai pengurangan pecahan. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Kegiatan Inti 

Eksplorasi ( 5 menit ) 
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a. Guru memberikan permasalahan matematika kepada siswa mengenai 

pengurangan pecahan. 

b. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru 

c. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan yang 

belum dipahami 

Elaborasi ( 30 menit ) 

a. Guru memberikan sebuah kuis untuk mengecek pemahaman siswa 

b. Setelah semua siswa dinyatakan paham, guru menempatkan siswa dalam 

meja-meja turnamen sesuai tingkat kemampuannya yang terdiri dari 3-4 

orang untuk menjalankan game turnamen 

c. Siswa menjalankan games turnamen sesuai petunjuk yang diberikan guru 

d. Guru mengawasi jalannya turnamen 

e. Siswa mengumpulkan skor yang diperoleh dalam turnamen 

f. Guru merekap data skor yang diperoleh siswa 

Konfirmasi ( 5 menit ) 

a. Guru memberikan penguatan materi 

b. Guru memberikan kesempatan lagi bagi siswa untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami 

c. Guru memberikan reward untuk kelompok yang memperoleh skor 

terbanyak dalam turnamen 

4. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) 

a.  Siswa mengerjakan LTS (soal evaluasi) 
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b. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

c. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dibahas 

d. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih baik lagi 

e. Penutup 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

 Tes awal : ada (apersepsi) 

 Tes proses : Lembar Kerja Kelompok 

 Tes akhir  : Tes formatif 

2. Jenis tes 

 Tes lisan  : Apersepsi dan Tanya jawab dalam KBM 

 Tes tertulis : Lembar Kerja Kelompok dan Tes Formatif.  

3. Alat tes 

 Soal-soal tes : terlampir 

 Kriteria penilaian : terlampir  

4. Bentuk tes 

 uraian  

J. Sumber Pembelajaran 

1. Sumber Materi : 

- Panitia Sertifikasi Guru Rayon 12. 2007 . Standar Isi. Semarang : 

Universitas Negeri Semarang. 
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- Mustaqim, Burhan dan Astuty Ary. 2008. Ayo Belajar Matematika. 

Jakarta : CV. Buana Raya. 

- Heruman. 2007. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya . 

2. Alat dan Bahan : kertas asturo, mika, sterofom, buku. 

 

 

 

 

Gunungpati, Mei  2012 

Mengetahui 

Guru Kelas            Peneliti 
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Lembar Kerja Siswa 

Diskusikan lembar kerja dibawah ini dengan kelompokmu! 

Petunjuk mengerjakan soal 

a. Perhatikan setiap soal 

b. Gambarlah masing-masing pecahan disetiap soal 

c. Selesaikan soal tersebut. 

Soal  

1.  

2.  

3.  

4. Ayah Marbun mengecat kayu yang panjangnya  meter dengan warna hijau 

dan kuning. Sepanjang  meter dicat berwarna hijau. Berapa meter panjang 

kayu yang dicat kuning? 

5. Jalan kampung Menik sedang diaspal. Minggu pertama telah selesai  bagian 

jalan. Pada minggu kedua dilanjutkan mengaspal  bagian jalan. Sisanya akan 

diselesaikan pada minggu ketiga. 

a. Berapa bagian jalan yang telah diaspal pada minggu pertama dan minggu 

kedua? 

b. Berapa bagian jalan yang akan dispal pada minggu ketiga? 

LAMPIRAN 17 
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Kunci Jawaban LKS 

No Jawaban Skor Jumlah 

Skor 

1  –  =  

 

             Ditutup  

                    

 –  =  =  

- Menggambar benar skor 1 

 

- jawaban benar skor 1 
2 

2  -  = 

             Ditutup                     

 

 -  =  

 

- menggambar benar 

jawaban 1 

- menyamakan penyebut 

skor 1 

- jawaban benar skor 1 

3 

3  

             Ditutup                      

 

 -  =  -  =  

- menggambar benar 

jawaban 1 

- menyamakan penyebut 

skor 1 

- jawaban benar skor 1 

3 

4 Diket: - ayah marbun mengecat 

kayu panjangnya  meter 

dengan warna hijau dan kuning. 

- Yang dicat hijau   meter 

Ditanya : Berapa kayu yang 

dicat kuning? 

Jawab :  -  =  

Jadi panjang kayu yang dicat 

- Menuliskan D1 (diket)skor 

1 

- Menuliskan D2 (ditanya) 

skor 1 

- Menyamakan penyebut 

skor 1 

-  jawaban benar skor 1 

- Menuliskan kesimpulan ( 

jadi) skor 1 

5 
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kuning adalah  meter 

5 Diket : - minggu pertama 

mengaspal  bagian jalan 

- Minggu kedua  bagian jalan 

- Sisanya akan di aspal pada 

minggu ketiga 

Ditanya : a. bagian jalan yang 

telah diaspal pada minggu 

pertama dan minggu kedua? 

b. bagian jalan yang akan diaspal 

pada minggu ketiga? 

Jawab : 

c.   +  

Jadi bagian jalan yang telah 

diaspal pada minggu pertama 

dan minggu kedua adalah  

bagian 

d.  -    

Jadi bagian jalan yang akan di 

aspal pada minggu ketiga adalah 

 bagian 

- Menuliskan D1 (diket)skor 

1 

 

 

 

 

- Menuliskan D2 (ditanya) 

skor 1 

 

 

Jawaban 

a. -Menyamakan penyebut 

skor 1 

- jawaban benar skor 1 

- Menuliskan kesimpulan ( 

jadi) skor 1 

b. - jawaban benar skor 1 

- Menuliskan kesimpulan ( 

jadi) skor 1 

7 

Jumlah skor 20 

 

Jumlah Skor maksimal : 20 

Penilaian :  x 100 
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Evaluasi 

Kerjakan soal dibawah ini dengan teliti dan benar ! 

1.  

2.  

3.  

4. Ema mempunyai pita sepanjang  meter. Sebagian pita tersebut diberikan 

kepada Menik. Sekarang, pita Ema tinggal  meter. Berapa meter pita yang 

diberikan kepada Menik? 

5. Abid dan Marbun memetik  keranjang buah mangga. Sebanyak  keranjang 

mangga telah dibagikan kepada para tetangga. Berapa bagian buah mangga 

yang masih ada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 18 



308 

 

Kunci Jawaban Evaluasi 

No 

Soal 

Jawaban Skor Jumlah 

Skor 

1  

 

Jawaban benar skor 1 

1 

2  

 

-Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

-Jawaban benar skor 1 

2 

3  -Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

-Jawaban benar skor 1 

2 

4 Diketahui : panjang pita Ema  

meter, setelah sebagian 

diberikan kepada Menik, sisa 

pita Ema tinggal  meter 

Ditanya : Panjang pita Ema 

yang diberikan kepada Menik? 

Jawab: 

  

 

Jadi,pita Ema yang diberikan 

-Menuliskan D1(Diket) 

skor 1 

 

 

 

-Menuliskan D2 (Ditny) 

skor 1 

-Mampu menyamakan 

penyebut skor 1 

- jawaban benar skor 1 

-Menuliskan kesimpulan 

5 
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kepada Menik sepanjang  

meter 

skor 1 

5 Diketahui : Abid dan Marbun 

memetik mangga  keranjang 

dibagikan tetangga sebanyak  

keranjang 

Ditanya : Mangga yang masih 

tersisa? 

Jawab    :  

 

 

Jadi, sisa mangga Abid dan 

Marbun adalah  

-Menuliskan D1(Diket) 

skor 1 

 

 

 

-Menuliskan D2 (Ditny) 

skor 1 

-Mampu menyamakan 

penyebutskor 1 

- jawaban benar skor 1 

 

- Menuliskan kesimpulan 

skor 1 

5 

Jumlah Skor 15 

Skor maksimal : 15 

Penilaian :  x 100 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  

3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  

9.  

10.  
11) Vita mempunyai  

meter pita berwarna 

putih. Seperempat 

meternya dipotong untuk 

mengikat rambut. Berapa 

sisa pita Vita yang tidak 

dipotong? 

12) Inu mempunyai 

kelereng 24 buah. 

Sepertiganya diberikan 

kepada adiknya. Berapa 

jumlah kelereng yang 

masih dimiliki Inu? 

13) Rani mempunyai sebuah 

roti berbentuk lingkaran. Roti 

tersebut ia potong menjadi 

sepuluh bagian yang sama. 

Sepertiganya ia berikan pada 

kakenya. Berapa bagian roti 

yang masih dimiliki Rani? 

14) Pak Ahmad mempunyai tongkat yang 

panjangnya  meter.  dari Kayu tersebut akan 

dicat berwarna coklat. Berapa sisa kayu yang 

tidak dicat? 

15) Soni mempunyai 1 buah melon. 

 dari melon tersebut digunakan 

untuk membuat es buah. Sedangkan 

Sepertiganya dimakan Soni. Berapa 

bagian meLon Soni yang tersisa? 

LAMPIRAN 19 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  3.  

4.  
5.  

6.  

7.  8.  

9.  

10.  

11) Vita mempunyai  meter 

pita berwarna putih. 

Seperempat meternya 

dipotong untuk mengikat 

rambut. Berapa sisa pita Vita 

yang tidak dipotong? 

12) Inu mempunyai 

kelereng 24 buah. 

Sepertiganya diberikan 

kepada adiknya. Berapa 

jumlah kelereng yang 

masih dimiliki Inu? 

13) Rani mempunyai 

sebuah roti berbentuk 

lingkaran. Roti tersebut ia 

potong menjadi sepuluh 

bagian yang sama. 

Sepertiganya ia berikan 

pada kakenya. Berapa 

bagian roti yang masih 

dimiliki Rani? 

14) Pak Ahmad mempunyai 

tongkay yang panjangnya 

 meter.  dari Kayu 

tersebut akan dicat 

berwarna coklat. Berapa 

sisa kayu yang tidak dicat? 

15) Soni mempunyai 1 

buah melon.  dari melon 

tersebut digunakan untuk 

membuat es buah. 

Sedangkan Sepertiganya 

dimakan Soni. Berapa 

bagian meLon Soni yang 

tersisa? 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

10.  

11) Vita mempunyai  

meter pita berwarna 

putih. Seperempat 

meternya dipotong untuk 

mengikat rambut. Berapa 

sisa pita Vita yang tidak 

dipotong? 

12) Inu mempunyai 

kelereng 24 buah. 

Sepertiganya diberikan 

kepada adiknya. Berapa 

jumlah kelereng yang 

masih dimiliki Inu? 
13) Rani mempunyai 

sebuah roti berbentuk 

lingkaran. Roti tersebut ia 

potong menjadi sepuluh 

bagian yang sama. 

Sepertiganya ia berikan 

pada kakenya. Berapa 

bagian roti yang masih 

dimiliki Rani? 

14) Pak Ahmad 

mempunyai tongkay yang 

panjangnya  meter.  

dari Kayu tersebut akan 

dicat berwarna coklat. 

Berapa sisa kayu yang 

tidak dicat? 

15) Soni mempunyai 1 buah 

melon.  dari melon 

tersebut digunakan untuk 

membuat es buah. 

Sedangkan Sepertiganya 

dimakan Soni. Berapa 

bagian meLon Soni yang 

tersisa? 
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KARTU SOAL MEJA TURNAMEN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.  
3.  2.  

4.  
5.  

6.  

7.  8.  
9.  

10.  

11) Vita mempunyai  meter 

pita berwarna putih. 

Seperempat meternya 

dipotong untuk mengikat 

rambut. Berapa sisa pita Vita 

yang tidak dipotong? 

12) Inu mempunyai 

kelereng 24 buah. 

Sepertiganya diberikan 

kepada adiknya. Berapa 

jumlah kelereng yang 

masih dimiliki Inu? 
13) Rani mempunyai 

sebuah roti berbentuk 

lingkaran. Roti tersebut ia 

potong menjadi sepuluh 

bagian yang sama. 

Sepertiganya ia berikan 

pada kakenya. Berapa 

bagian roti yang masih 

dimiliki Rani? 

14) Pak Ahmad mempunyai tongkat yang panjangnya  

meter.  dari Kayu tersebut akan dicat berwarna coklat. 

Berapa sisa kayu yang tidak dicat? 

15) Soni mempunyai 1 buah melon.  dari melon tersebut digunakan untuk membuat es 

buah. Sedangkan Sepertiganya dimakan Soni. Berapa bagian meLon Soni yang tersisa? 
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Kartu Jawaban Meja Turnamen I 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1)   2)  

 

   

 

9)  

  

11)  

13)  14)  15)  

12) 16 kelereng 
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Kartu Jawaban Meja Turnamen II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

8)  

4)  5)  6)  

 

 2)  

10)  

7)  9)  

11)  
12) 16 kelereng 

13)  14)  15)  
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Kartu Jawaban Meja Turnamen III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

1)  

10)  

7)  9)  8)  

4)  5)  6)  

3)  2)  

11)  
12) 16 kelereng 

13)  14)  15)  
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Kartu Jawaban Meja Turnamen IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

3)  2)  1)  

10)  

9)  8)  7)  

6)  5)  4)  

11)  
12) 16 kelereng 

13)  14)  15)  



318 

 

 

 

Daftar Nilai Siswa Kelas IV 

SDN Gunungpati 02 Semarang 
 

NO. NAMA SIKLUS 2 

NILAI KETERANGAN 

1. Amalia Nurusyifa 100 TUNTAS 

2. Ferdy Anggryawan 90 TUNTAS 

3. Akhira Puspa 100 TUNTAS 

4. Aldo ktavia 90 TUNTAS 

5. Adelita Rohmah 90 TUNTAS 

6. Asri Durotul L. 50 TIDAK TUNTAS 

7. Lili Arifatun S. 90 TUNTAS 

8. Ratna Setyawati  70 TUNTAS 

9. Nia Fatikasari 100 TUNTAS 

10. Dafi Kurotulaili 70 TUNTAS 

11. Dimas Iqbal 70 TUNTAS 

12. Andrian Oktaviant 80 TUNTAS 

13. Rizky Windriyasari 70 TUNTAS 

14. M. Ikhsan 90 TUNTAS 

15. A. Fadhil 100 TUNTAS 

16. Ardika Oktavia 70 TUNTAS 

17. Lilyana Bonita 70 TUNTAS 

18. M. Riza 90 TUNTAS 

19. Widi Ayesa 30 TIDAK TUNTAS 

20. YosiFerdiansyah 35 TIDAK TUNTAS 

21. Nurdin H. 90 TUNTAS 

22. Setyana Stella 90 TUNTAS 

23. Heni Rahman 90 TUNTAS 

24. Intan Wahyu 70 TUNTAS 

25. Dwi Wahyu A. 70 TUNTAS 

26. Erdi Eka Syifa 20 TIDAK TUNTAS 

27. Ramanda Tri 10 TIDAK TUNTAS 

28. M. Robith 60 TUNTAS 

29. Ardana 70 TUNTAS 

 JUMLAH  ( Ʃ ) 2125 : 29 = 
73,27 

TT : 5 
T : 24 
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Rangkuman Skor Permainan Turnamen Siklus II 

Meja Turnamen 1 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Amalia Jeruk 2 40 

2 Ferdy Jambu 2 40 

3 Akhira Mangga 2 40 

4 Aldo Pisang 3 60 

5 Rizky Jambu 2 40 

6 Asri Apel 2 40 

7 Lili Nangka 1 20 

 

Meja Turnamen 2 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Ratna Nangka 2 40 

2 Nia Apel 2 40 

3 Dafi Semangka 2 40 

4 Dimas -  - 

5 Fadhil Jeruk 2 40 

6 Adelita Semangka 2 40 

7 M. Ikhsan Jeruk 2 40 

8 Ardana Pisang 3 60 

 

Meja Turnamen 3 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Nurdin Nangka 3 60 

2 Ardika - - - 

3 Bonita Mangga 2 40 

4 M. Riza Pisang 3 60 

5 Widi Ayesa Semangka 1 20 

6 Heni Apel 2 40 

7 Adrian Mangga 3 60 

 

Meja Turnamen 4 

No Pemain Kelompok Skor Poin 

1 Stella Nangka 2 40 

2 Yosi Apel 2 40 

3 Intan Semangka 1 20 

4 Dwi Pisang 2 40 

5 Erdi E. Syifa Mangga 3 60 

6 Ramanda Jambu 2 40 

7 Robith - - - 
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Rangkuman Skor Tim (Turnamen Siklus II) 

Kelompok 1 (Jeruk) 

No Anggota Skor 

1 Amalia N. 40 

2 M. Ikhsan 40 

3 Fadhil 40 

4 Robith - 

Jumlah Skor 120 

 Rata-rata skor 40 

    
 

Kelompok 2 (Jambu) 

No Anggota Skor 

1 Ferdy 40 

2 Rizky 40 

3 Ardika - 

4 Ramanda 40 

Jumlah Skor 120 

Rata-rata skor 40 

 
 

Kelompok 3 (Mangga) 

No Anggota Skor 

1 Akhira P. 40 

2 Adrian 20 

3 Bonita 40 

4 Erdi E. Syifa 60 

Jumlah Skor 160 

Rata-rata skor 40 

 
 

Kelompok 4 (Pisang) 

No Anggota Skor 

1 Aldo 60 

2 Dimas - 

3 Riza 60 

4 Dwi 40 

5 Ardana 60 

 Jumlah Skor 220 

 Rata-rata skor 55 
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Kelompok 5 (Semangka) 

No Anggota Skor 

1 Adelita 40 

2 Dafi 40 

3 Widi Ayesa 20 

4 Intan 20 

 Jumlah Skor 120 

 Rata-rata skor 30 

 
 

Kelompok 6 ( Apel) 

No Anggota Skor 

1 Asri 40 

2 Nia 40 

3 Yosi 40 

4 Heni 40 

 Jumlah Skor 160 

 Rata-rata skor 40 

 
 

Kelompok 7 ( Nangka) 

No Anggota Skor 

1 Lili A. 40 

2 Ratna 40 

3 Nurdin 60 

4 Stella 40 

 Jumlah Skor 160 

 Rata-rata skor 40 

 

Keterangan : 

- Penghargaan Tim Super (Rata-rata tim 50) 

- Penghargaan Tim Sangat Baik (Rata-rata tim 45) 

- Penghargaan Tim Baik (Rata-rata tim 40) 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus II Pertemuan ke-1 

 
No. Indikator Deskr

iptor 

AN ALD LLB NH RZK RMD Jumlah Skor 

1. 1 

a - √ - √ √ - 

20 3.33 
b √ √ √ - √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ 

2. 2 

a √ √ √ √ - √ 

22 3.66 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - √ √ √ - 

3. 3 

a √ √ - √ √ √ 

20 3.33 
b - √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ - √ 

d √ √ √ √ √ - 

4. 4 

a √ √ √ √ √ √ 

20 3.33 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - - - 

5. 5 

a √ √ √ √ √ √ 

19 3.16 
b - √ √ √ √ √ 

c √ √ - - - - 

d √ √ √ √ √ √ 

6. 6 

a √ √ - √ √ √ 

21 3.5 
b √ √ √ √ - √ 

c √ √ √ - √ √ 

d √ √ √ √ √ √ 

7. 7 

a √ √ √ √ √ √ 

22 3.66 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ - √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

8. 8 

a √ √ √ √ - √ 

21 3.5 
b √ √ √ √ √ - 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ - √ √ 

9. 9 

a √ √ √ √ √ √ 

19 3.16 
b √ - - - - √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 
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10. 10 

a √ √ √ √ √ √ 

19 3.16 
b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d - √ - - - - 

Jumlah 36 37 32 34 32 32 203 3.38 

Kategori Sangat Baik 

 

 

Semarang,     Mei 2012 

Observ er 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus II Pertemuan ke-2 

No. Indikator Deskr

iptor 

AN ALD LLB NH RZK RMD Jumlah Skor 

1. 1 

a √ √ √ √ √ √ 23 3.8 

b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ - √ √ 

2. 2 

a √ √ √ √ - √ 22 3.66 

b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - √ √ √ - 

3. 3 

a √ √ - √ √ √ 20 3.3 

b - √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ - √ 

d √ √ √ √ √ - 

4. 4 

a √ √ √ √ √ √ 20 3.3 

b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - - - 

5. 5 

a √ √ √ √ √ √ 19 3.2 

b - √ √ √ √ √ 

c √ √ - - - - 

d √ √ √ √ √ √ 

6. 6 

a √ √ - √ √ √ 21 3.5 

b √ √ √ √ - √ 

c √ √ √ - √ √ 

d √ √ √ √ √ √ 

7. 7 

a √ √ √ √ √ √ 22 3.66 

b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ - √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

8. 8 

a √ √ √ √ - √ 21 3.5 

b √ √ √ √ √ - 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ - √ √ 

9. 9 

a √ √ √ √ √ √ 20 3.3 

b √ - - - √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ - 

10. 10 

a √ √ √ √ √ √ 19 3.2 

b √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ 

d - √ - - - - 
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Jumlah 37 37 33 34 33 33 207 3.45 

Kategori Sangat Baik 

 

 

 

Semarang, 22 Mei 2012 

Observ er 
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Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Siklus II pertemuan ke-1 

 

No. Indikator Deskriptor Skor 

A b c d 

1. Perencanaan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. Menyiapkan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3. Membuka Pelajaran √ √ √ - 3 

4. Mempresentasikan materi √ √ - √ 3 

5. Kualitas Materi √ √ √ - 3 

6. Menggunakan media dan alat peraga √ √ - √ 3 

7. Kualitas media √ - √ √ 3 

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √ √ √ - 3 

9. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ √ √ 4 

10. Memberikan kuis/pertanyaan √ √ √ - 3 

11. Menempatkan siswa dalam meja turnamen √ √ √ √ 4 

12. Menciptakan iklim dan suasana kondusif √ √ - √ 3 

13. Memberikan evaluasi, penghargaan dan 

menutup pelajaran 

√ √ √ - 3 

14. Perilaku guru dalam pembelajaran TGT √ - √ √ 3 

Jumlah Skor 46 

Kategori Sang

at 

Baik 

 

 

 

Semarang, Mei 2012 

Observer 
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Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Siklus II pertemuan ke-2 

 

No. Indikator Deskriptor Skor 

a b c d 

1. Perencanaan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. Menyiapkan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3. Membuka Pelajaran √ √ √ √ 4 

4. Mempresentasikan materi √ √ - √ 3 

5. Kualitas Materi √ √ √ - 3 

6. Menggunakan media dan alat peraga √ √ - √ 3 

7. Kualitas media √ - √ √ 3 

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √ √ √ √ 4 

9. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok √ √ √ √ 4 

10. Memberikan kuis/pertanyaan √ √ √ - 3 

11. Menempatkan siswa dalam meja turnamen √ √ √ √ 4 

12. Menciptakan iklim dan suasana kondusif   √ √ - √ 3 

13. Memberikan evaluasi, penghargaan dan 

menutup pelajaran 

√ √ √ √ 4 

14. Perilaku guru dalam pembelajaran TGT √ - √ √ 3 

Jumlah Skor 49 

Kategori Sang

at 

Baik 

 

 

 

Semarang, Mei 2012 

Observer 
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Catatan Lapangan Siklus II 

 Guru membuka pelajaran dengan sangat baik. Guru telah menyampaikan 

apersepsi dan tujuan pembelajaran. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sangat tinggi. Guru dalam mempresentasikan materi sudah baik, hanya saja 

ketrampilan dalam menulis dipapan tulis masih perlu ditingkatkan. Media yang 

digunakan baik, siswa sudah tidak saling berebut untuk maju ke depan kelas 

dalam menggunakan media/alat peraga. Dalam pembagian kelompok juga sudah 

tidak seperti pada siklus I, siswa sudah mau menerima kelompok yang telah 

dipilihkan oleh guru, siswa juga dapat dikendalikan untuk tertib dan tenang. Siswa 

mengerjakan LKS dan dapat bekerjasama dengan baik. Siswa melaksanakan game 

dan turnamen dengan baik, mereka sangat antusias dan saling berlomba untuk 

mengumpulkan poin terbanyak dan mendapatkan gelar sebagai tim super. Dalam 

mengerjakan evaluasi siswa sudah mengerjakan secara mandiri. Guru menutup 

pelajaran dengan baik, dengan tetap memberi motivasi untuk selalu berusaha 

belajar dengan baik. 

 

      Semarang, 21-22 Mei 2012 

       

Zainia M. 
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Pedoman Penempatan Meja Turnamen 

Siswa Tim Nomor Turnamen 

1 2 3 4 5 6 

Amalia Nurusyifa 1 √      

Ferdy Anggryawan 2 √      

Akhira Puspa 3 √      

Aldo Oktavia 4 √      

Adelita Rohmah 5 √      

Asri Durotul L. 6 √      

Lili Arifatun S. 7 √      

Ratna Setyawati 7  √     

Nia Fatikasari 6  √     

Dafi Kurotulaili 5  √     

Dimas Iqbal 4  √     

Adrian Oktavianto 3  √     

Rizki Windriyasari 2  √     

M. Ikhsan 1  √     

Akhmad Fadhil 1   √    

Ardika Oktavia 2   √    

Lilyana Bonita 3   √    

Muhammad Riza A. 4   √    

Widi Ayesa 5   √    

Yosi Ferdiansyah 6   √    

Nurdin Hediyanto 7   √    

Setyana Stella 7    √   

Heni Rahman 6    √   

Intan Wahyu 5    √   

Dwi Wahyu Agustin 4    √   

Erdi Eka Syifa 3    √   

Ramanda Tri 2    √   

M. Robith 1    √   
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Petunjuk Permainan : 

1. Tempatilah meja turnamen sesuai dengan petunjuk dari guru 

2. Duduklah melingkar bersama dengan kelompokmu . 

3. Masing- masing akan mendapat giliran untuk menjadi pembaca, penantang I, 

penantang II dst. 

4. Lakukan undian untuk menentukan pembaca pertama. 

5. Siswa yang berada disebelah kanan pembaca, secara otomatis menjadi 

penantang I, Penantang II dst. 

6. Untuk memulai permainan, pembaca bertugas memilih soal  

7. pembaca membacakan soal tersebut dengan keras kepada teman-teman dalam 

kelompoknya. 

8. Pembaca mempunyai hak dan kewajiban untuk menjawab soal yang telah 

dibacanya terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya juga tetap mengerjakan 

soal tersebut. 

9. Setelah pembaca memberikan jawaban, apabila penantang I memiliki 

jawaban yang berbeda dengan pembaca, Penantang I diperbolehkan untu 

menantang dan memberikan jawaban lain. Begitu pula apabila penantang II 

juga mempunyai jawaban yang berbeda dengan pembaca dan penantang I. 

Maka ia juga diperbolehkan untuk menantang dan memberikan jawaban lain, 

dst. 
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10. Setelah semua memberikan jawaban,Penantang terakhir diperbolehkan untuk 

membuka kartu jawaban dan mencocokkan jawaban mereka dengan kartu 

jawaban yang telah disediakan guru. 

11. Siswa yang berhasil menjawab dengan benar diperbolehkan untuk 

menyimpan kartu soal dan menuliskan skor yang diperoleh pada lembar skor 

turnamen yang telah disediakan guru. 

12. Selanjutnya untuk melanjutkan permainan, penantang I beralih menjadi 

pembaca, penantang II beralih penantang I dan penantang III menjadi 

penantang II dan seterusnya sesuai dengan putaran arah jarum jam. 

13. Permainan dilakukan sama seperti langkah diatas sampai soal ataupun waktu 

untuk bermain turnamen telah habis. 
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Selamat kepada 

TIM SUPER 
 

 

 

 

Sebagai penghargaan atas upaya belajar tim yang telah 

mencapai hasil terbaik 

 

Nama Tim : 

Anggota  Tim : 
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FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

      

 Guru melakukan apersepsi   Guru mempresentasikan materi 

    

Siswa menggunakan alat peraga  Siswa bekerja kelompok 

  

Guru membimbing siswa          Siswa presentasi hasil kerja kelompok 
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Guru menjelaskan aturan turnamen Siswa bermain turnamen 

      

Pemberian penghargaan tim super      Siswa mengerjakan evaluasi 

          

Guru menutup pelajaran     Siswa berdo’a sebelum pulang 


