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ABSTRAK 

Maela, Nisfi Wahyu. 2017. Keefektifan Model Teams Games Tournament 

Berbantu Media Lego Terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika 

Materi Pecahan dan Perbandingan Siswa Kelas V SDN Pesurungan Lor 

1 Kota Tegal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Drs. Yuli 

Witanto, M.Pd. Pembimbing 2 Dra. Umi Setijowati, M. Pd. 

Kata Kunci: Lego, Minat, Hasil Belajar Matematika, Model Teams Games 

Tournament 

 

Tingkat berpikir siswa kelas V SD berada pada tahap operasional konkret 

sehingga lebih mudah memahami materi dengan bermain kelompok. Selain itu, 

siswa belum mampu memahami materi yang bersifat abstrak, oleh sebab itu 

diperlukan model dan media pembelajaran untuk membantu siswa memahami 

materi dan meningkatkan minat belajar. Model pembelajaran berbasis kelompok 

adalah Teams Games Tournament yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif. 

Penerapan model ini melibatkan siswa yang mengakibatkan pembelajaran 

bermakna. Kelebihan model ini adalah berkembangnya kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan bersosialisasi. Selain itu, pembelajaran matematika 

memerlukan media, salah satu media yang tepat adalah lego. Media ini berbentuk 

visual tiga dimensi. Media lego dapat memudahkan siswa membentuk abstraksi, 

sehingga siswa memahami konsep materi. Perpaduan model TGT dan media lego 

membuat pembelajaran bermakna dan menarik minat siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan model TGT berbantu media lego terhadap 

minat dan hasil belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas 

V SDN Pesurungan Lor 1.  

Desain penelitian ini adalah nonequivalent control group design dengan 

populasi 52 siswa. Sampel penelitian diambil dengan teknik sampel jenuh. 

Variabel penelitian berupa model TGT berbantu lego, minat, dan hasil belajar 

siswa. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, tes, dan angket.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa uji hipotesis perbedaan minat belajar 

siswa (Independent Sample T Test) diperoleh nilai yaitu 3,246 > 2,009 (thitung > 

ttabel) dengan signifikansi 0,002 < 0,05. Berdasarkan uji hipotesis hasil belajar 

diperoleh nilai 4,508 > 2,009 (thitung > ttabel) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Uji 

hubungan antara variabel terikat (Product Moment) menunjukkan nilai (r) adalah 

0,332 berarti ada hubungan di rentang 0,20-0,399. Uji keefektifan (One Sample T 

Test) menunjukkan thitung > ttabel (4,120 > 2,060). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

model TGT berbantu lego efektif terhadap minat dan hasil belajar matematika 

materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota 

Tegal. Saran bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis, 

hendaknya mengkaji lebih cermat terkait kelebihan dan kelemahan model TGT 

dan lebih merancang strategi pembelajaran terkait perpaduan model TGT berbantu 

Lego. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan adalah latar belakang yang mendasari sebuah penelitian. 

Pendahuluan bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal yang mendasari penelitian. 

Pendahuluan dalam penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Langkah pertama adalah 

mendalami latar belakang masalah yang berkenaan dengan fenomena dan masalah 

yang menarik untuk dicarikan solusinya. Penjelasan mengenai bab pendahuluan 

sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Keyakinan baru 

tentang pendidikan lahir di awal reformasi dalam kondisi konflik. Undang-

Undang Dasar 1945 telah diamandemen, termasuk pasal 31 tentang pendidikan 

dan kebudayaan yang diatur kembali dalam Undang-Undang mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Hakikatnya manusia membutuhkan 

pendidikan karena pendidikan dapat memengaruhi perubahan dan perkembangan 

kehidupan manusia, sehingga pendidikan merupakan suatu pondasi dasar manusia 

dalam mengembangkan potensinya. Langeveld dalam Munib (2012: 23) 

menjelaskan, “Pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang 
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dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan”.  Selanjutnya, 

pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 berbunyi 

bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

  

Berdasarkan rumusan Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan potensi dirinya agar 

dapat menghadapi dan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan suatu 

bangsa. Sumber daya manusia yang dimiliki bangsa dapat ditingkatkan melalui 

pendidikan. Pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional. UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat 2 menjelaskan, “Pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Pendidikan 

nasional memiliki sistem pendidikan yaitu keseluruhan komponen pendidikan 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini 

sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 Ayat 1 yaitu: 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa 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 serta bertanggung jawab. 

 
Salah satu cara mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah dengan standar 

pendidikan nasional, yaitu kriteria minimal pendidikan di seluruh wilayah hukum 

negara Republik Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan: 

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/ MI/ SDLB/ Paket A 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik ... Proses 

pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah 

tersebut secara utuh/holistik artinya pengembangan ranah yang satu 

tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses 

pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi, sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

 
Proses pembelajaran dikatakan baik jika kualitas pendidikannya juga baik. 

Kualitas pendidikan di sekolah dapat dilihat dalam beberapa indikator sebagai 

keseluruhan diantaranya, terpenuhinya standar sejumlah faktor yang memengaruhi 

kualitas pendidikan misalnya sarana prasarana, profesionalisme guru, kurikulum, 

serta input kognitif siswa yang bervariasi tergantung kondisi sosial ekonomi 

keluarganya, terpenuhinya standar proses pembelajaran, terpenuhinya standar 

hasil pembelajaran yang diukur melalui evalusi pembelajaran.  

Kurikulum yang berstandar isi adalah salah satu yang diperlukan dalam 

mewujudkan kualitas pendidikan. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan 
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tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, 

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran 

yang harus dipenuhi oleh siswa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Pembelajaran mencapai tujuannya jika pembelajaran itu efektif. Efektivitas 

pembelajaran merujuk pada berdaya dan keberhasilan seluruh komponen 

pembelajaran yang diorganisir, sehingga menciptakan lingkungan belajar kondusif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran efektif dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu penyampaian bahan mata pelajaran. Terdapat 

sepuluh mata pelajaran yang wajib ditempuh siswa. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab X Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi yaitu, “Ada 

sepuluh mata pelajaran yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah”. Salah satunya yaitu Matematika.  

Reys, dkk (2002) dalam Runtukahu dan Kandau (2016: 28-29) menjelaskan 

bahwa matematika adalah studi tentang pola dan hubungan cara berpikir dengan 

strategi organisasi, analisis dan sintesis, seni, bahasa, dan alat untuk memecahkan 

masalah-masalah abstrak dan praktis. Pembelajaran matematika yang dilakukan di 

sekolah dasar berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol, serta ketajaman penalaran 

yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari.  

Mata pelajaran Matematika merupakan salah satu pelajaran yang 

dibelajarkan di sekolah dasar, yang mana dalam proses pembelajarannya mengacu 
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pada kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mengenai 

standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan, “Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar matematika merupakan kualifikasi minimal 

peserta didik yang menggambarkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan kerja sama”. Standar kompetensi ini juga 

menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan matematika 

untuk memecahkan masalah, lalu mengomunikasikan ide atau gagasan dengan 

menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media yang lain (Badan Standar 

Nasional Pendidikan 2006: 147). Menurut standar isi untuk mata pelajaran 

Matematika, matematika pada jenjang kognitif memiliki tujuan antara lain agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan, dan 

pernyatan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagagsan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjalskan keadaan atau masalah; 

dan (5) memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari (Badan Standar Nasional Pendidikan 2006: 148). Menurut Jamaris 

(2014: 177), dalam pembelajaran matematika keterlibatan siswa secara aktif 

sangat ditekankan, siswa melakukan berbagai pengalaman secara langsung yang 
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bersifat dinamis dan melibatkan ilmu pengetahuan lain, sehingga proses 

pembelajaran tidak bersifat kaku dan monoton.  

Materi pembelajaran matematika di sekolah dasar dibagi menjadi tiga yaitu 

bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data (Badan Standar 

Nasional Pendidikan 2006: 148).  Pembelajaran matematika adalah membentuk 

logika berpikir bukan sekedar pandai berhitung sesuai dengan sifat matematika 

yang abstrak karena terdiri dari simbol-simbol. Menurut Piaget (Uno, 2006: 10-

11) dalam Thobroni (2016: 81), “Anak usia 6-12 tahun berada pada tahap konkret 

operasional”. Cara belajar yang terbaik untuk usia anak sekolah dasar adalah 

secara nyata dengan melihat, merasakan, dan melakukannya dengan alat indra 

siswa. Pengalaman secara nyata ini sangat membantu siswa dalam membentuk 

abstraksi yang dibutuhkan dalam memahami matematika. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa 

media yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru, sehingga 

lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa.  

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Proses Pendidikan 

pada Bab IV Pasal 20 yang berbunyi yaitu, “Perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, 

dan penilaian hasil belajar”. Guru hendaknya memersiapkan pembelajaran dengan 

sangat baik dan terencana dengan memerhatikan berbagai aspek mulai dari siswa 

sampai tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembelajaran menjadi berkualitas. 

Huda (2014: 7) menyatakan bahwa pengajaran yang efektif dapat menciptakan 
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pembelajaran yang baik. Pembelajaran menjadi efektif jika guru mampu 

menciptakan lingkungan kondusif dalam penyampaian informasi kepada siswa, 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Semua komponen lingkungan belajar 

harus saling terkait dan dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Hamdani (2011: 194) menjelaskan, “Efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran”. Efektifitas dalam pembelajaran matematika adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa peningkatan pengetahuan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut, kualitas pembelajaran adalah keefektifan 

kegiatan belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran serta pengembangan sikap 

yang meliputi beberapa komponen seperti: keterampilan guru, aktivitas siswa, 

hasil belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan kualitas media. 

Berdasarkan penelitian Sumarmo, dkk (1999) dalam Susanto (2015: 191), 

menjelaskan bahwa hasil belajar siswa sekolah dasar belum memuaskan, dan juga 

adanya kesulitan belajar yang dihadapi siswa , serta kesulitan yang dihadapi guru 

dalam mengajarkan matematika. Hasil belajar siswa sangat bergantung pada 

proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran matematika di kelas saat ini 

masih menggunakan konvensional dengan metode ceramah dan berdasarkan pada 

materi buku pegangan guru. Pembelajaran matematika juga tanpa disertai dengan 

media/alat peraga yang berdampak terhadap daya serap siswa yang rendah. 

Pengunaan model dan media yang kurang maksimal oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran mengakibatkan pembelajaran kurang mampu menarik 

siswa untuk aktif dan siswa kurang mendapat pengalaman untuk membentuk 
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abstraksi belajar matematika, sehingga siswa sulit memahami konsep materi 

matematika yang dibelajarkan. Data hasil observasi awal guru kelas V SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal tahun pelajaran 2016/2017 menunjukan bahwa hasil 

belajar mata pelajaran matematika kelas VA dan VB belum maksimal dan 

tergolong rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu daya serap 

siswa rendah dan proses pembelajaran tidak menggunakan model dan media yang 

sesuai dengan materi. 

Berdasarkan hasil wawancara di SDN Pesurungan Lor 1 dengan guru kelas 

VA yaitu Catur Handoko, S. Pd. dan  guru kelas VB yaitu Susiyati, S. Pd. SD. 

diperoleh informasi bahwa proses dan kegiatan pembelajaran masih berpusat pada 

guru. Ketika pembelajaran matematika, guru masih menggunakan pembelajaran 

konvensional dan penyajian materi cenderung monoton menggunakan ceramah. 

Selain itu, sumber dan penunjang pembelajaran hanya buku cetak atau LKS 

sebagai penugasan siswa dengan mengisi soal yang terdapat pada buku. 

Penggunaan media dalam pembelajaran matematika masih sangat jarang karena 

kurang sarana prasarana, ditambah lagi dengan keadaan siswa yang sulit 

menerima konsep pemahaman materi matematika. Hasil wawancara tersebut 

menunjukan pada pembelajaran siswa kurang dilibatkan. Selama pembelajaran, 

guru hanya sekali mengelompokkan siswa dalam pembelajaran matematika pada 

semester gasal. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang berminat kepada mata 

pelajaran Matematika karena siswa sulit melakukan penguasaan konsep dasar dan 

pembelajaran yang monoton membuat minat belajar siswa menjadi rendah.  

Hasil observasi di SDN Pesurungan Lor 1 menunjukkan sebuah masalah 

yaitu rendahnya minat dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. 
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Guna mengatasi permasalahan tersebut, guru harus merancang pembelajaran yang 

menyenangkan dan berkesan/bermakna bagi siswa. Pembelajaran menyenangkan 

adalah yang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran 

kelompok. Salah satu jenis pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan 

kegiatan kerja kelompok adalah pembelajaran kooperatif.  

Nurulhayati (2002: 25) dalam Rusman (2013: 203) menjelaskan, 

“Pembelajaran kooperatif yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi 

siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi”. Pendapat ini juga 

didukung teori dari Roger, dkk (1992) dalam Huda (2015: 29) menyatakan, 

“Pembelajaran kooperatif yaitu aktivitas pembelajaran kelompok yang didasarkan 

pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok pembelajar dan setiap 

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota lainnya”. Strategi pembelajaran kooperatif 

merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompok, 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari 

pembelajaran kooperatif yaitu untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan 

kerja sama dan kaloborasi, sehingga siswa dapat aktif dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan serta dapat memertanggungjawabkannya sendiri. 

Menggunakan pembelajaran kooperatif, guru akan lebih mengoptimalkan 

perannya sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah 

pemahaman yang lebih tinggi. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada 

siswa, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya. Siswa 
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berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses 

pemahaman dan penguasaan materi.  

Guru harus mampu melakukan kegiatan yang mendorong agar pembelajaran 

yang dilakukan kooperatif dapat mencapai tujuannya dengan maksmal. Sanjaya 

(2006) dalam Rusman (2013: 206) menyebutkan,  

Pembelajaran kooperatif akan lebih efektif digunakan apabila: (1) 

guru menekankan pentingnya usaha bersama di samping usaha secara 

individual; (2) guru menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam 

belajar; (3) guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui 

teman sendiri; (4) guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi 

aktif siswa; dan (5) guru menghendaki kemampuan siswa dalam 

memecahkan berbagai permasalahan.  
  

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembelajaran model ini perlu diterapkan dalam 

pembelajaran matematika, sehingga dapat membantu mewujudkan tujuan dan 

pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika terutama mengenai 

keterampilan memecahkan masalah. 

Pembelajaran kooperatif dalam mewujudkan tujuannya memiliki beberapa 

jenis model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran matematika adalah model pembelajaran Teams Games Tournament. 

Huda (2014: 197) menjelaskan, “Teams Games Tournament merupakan salah satu 

strategi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk 

membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran”. Salah ciri model 

Teams Games Turnament adalah sebuah tournament akademik yang menuntut 

siswa untuk memecahkan masalah bersama kelompoknya, selain itu dalam 

tournament tersebut terdapat sebuah tes sebagai tes penilaian individu. Slavin 

dalam Rusman (2013: 225) menjelaskan, “Pembelajaran kooperatif model Teams 
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Games Tournament terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap penyajian kelas, belajar 

dalam kelompok, permainan, pertandingan, dan penghargaan kelompok”. Model 

ini sesuai diterapkan dalam materi pecahan dan perbandingan yang akan diteliti. 

Materi tersebut memiliki beberapa topik yang harus dijelaskan dengan konsep 

penyajian guru dan memecahkan masalah dengan kelompok. Model ini memiliki 

langkah tahapan yang jelas, sehingga guru dapat memahami dan menerapkannya 

sesuai dengan materi dalam pembelajaran matematika yang memudahkan siswa 

dalam memahami materi. Selain itu, dengan model ini siswa akan terlibat 

langsung yang mengakibatkan pengalaman yang bermakna pada siswa.  

Selain model Teams Games Tournament, dalam pembelajaran matematika 

memerlukan sebuah media yang berguna untuk membentuk pemahaman siswa 

terhadap materi matematika yang bersifat abstrak. Munadi (2013: 7) menjelaskan, 

“Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif”. Pengelompokkan berbagai jenis media telah dikemukakan 

oleh salah  satu ahli yaitu Leshin, ddk (1992), media pembelajaran dikalsifikasi 

menjadi lima kelompok, yaitu: (1) media berbasis manusia; (2) media berbasis 

cetak; (3) media berbasis visual; (4) media berbasis audio-visual; dan (5) media 

berbasis komputer (Arsyad 2015: 38). Selain itu, Kustiono (2010: 42) 

menjelaskan bahwa bentuknya media pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu media dua dimensi dan media tiga dimensi. Sama halnya dalam pemilihan 

model pembelajaran, pemilihan media dalam pembelajaran juga harus 
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memerhatikan tujuan dan komponen pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan 

dan penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, materi pelajaran, karakteristik siswa, 

keterampilan guru, dan pengelompokan sasaran.  

Materi pecahan dan perbandingan merupakan materi yang menggabungkan  

beberapa komponen dalam matematika yaitu, konsep angka, menghitung, pola 

dan hubungannya, serta pengukuran. Materi dalam matematika bersifat abstrak 

artinya siswa tidak dapat melihat langsung bagaimana bentuk konsep secara nyata. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori perkembangan kognitif Piaget, tahap 

berpikir siswa kelas V berusia 11 tahun adalah operasional konkret. Salah satu 

cara menjembatani karakteristik materi pelajaran dan tahap berpikir siswa yaitu 

menggunakan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang sesuai 

adalah media pembelajaran visual. Arsyad (2015: 89) menjelaskan, “Media visual 

adalah media yang dalam pembelajaran melibatkan indra penglihatan”.  Media 

visual memegang peran penting dalam proses belajar karena digunakan pada 

sebagian besar pembelajaran. Media ini dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara materi dengan dunia nyata. Bentuk media visual 

dapat berupa gambar, diagram, peta, grafik dan benda di sekitar siswa yang 

berbentuk dua atau tiga dimensi. Lego menurut klasifikasi media pembelajaran 

termasuk dalam media visual, sedangkan menurut bentuk media termasuk dalam 

media tiga dimensi. Berdasarkan pengelompokan tersebut, lego termasuk dalam 

media visual berbentuk tiga dimensi yang penggunaanya melibatkan indra 
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penglihatan dan indra peraba. Media tersebut dapat memudahkan siswa 

membentuk abstraksi, sehingga siswa dapat memahami konsep materi dan 

memecahkan masalah soal cerita. Melalui media Lego, siswa lebih berminat 

dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat mengoptimalkan hasil 

belajarnya. Adanya perpaduan antara model Teams Games Tournament dengan 

media Lego akan membuat pembelajaran lebih menarik minat siswa, 

menyenangkan, dan bermakna. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) dari 

Universitas Negeri Semarang Program Studi PGSD yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Pecahan Melalui Model Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament Berbantuan Media Komik Pada Kelas V SD Tugurejo 03”  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin menguji 

keefektifan model TGT berbantuan media Lego pada pembelajran matematika 

dengan judul “Keefektifan Model Teams Games Tournament Berbantu Media 

Lego terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan dan 

Perbandingan Siswa Kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa 

permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

Peneliti menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

(1)   Pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran Matematika di 

SDN Pesurungan Lor 1 belum optimal. 
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(2)   Pembelajaran matematika di SDN Pesurungan Lor 1 masih menggunakan 

model konvensional dan jarang menggunakan media pembelajaran. 

(3)   Minat siswa terhadap pembelajaran matematika cenderung rendah.  

(4)   Siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran matematika. 

(5)   Hasil belajar Matematika masih rendah. 

 

1. 3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Sub bab ini menjelaskan tentang pembatasan masalah dan paradigma 

penelitian. Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian tidak melebar dan fokus. 

Paradigma penelitian berupa kerangka penelitian yang berhubungan dengan 

variabel penelitian. Uraian sebagai berikut. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan observasi ditemukan beberapa masalah. Masalah yang muncul 

sangat luas, sehingga perlu dibatasi agar peneliti fokus pada penelitian yang akan 

dilaksanakan. Masalah yang dibatasi sebagai berikut: 

(1) Materi yang dipelajari terbatas pada mata pelajaran Matematika yaitu pecahan 

dan perbandingan. Indikator pembelajaran yang akan diteliti berupa mengenal 

konsep dasar operasi hitung pecahan, perbandingan sebagian dari keseluruhan 

sebagai pecahan , serta menghitung perbandingan untuk mengukur skala. 

(2) Penelitian ini berfokus pada minat dan hasil belajar materi pecahan dan 

perbandingan. Minat artinya adalah ketertarikan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Hasil belajar adalah data nilai dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomatorik. 
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(3) Model pembelajaran yang digunakan adalah model Teams Games 

Tournament. 

(4) Media yang digunakan adalah Lego.  

(5) Subjek penelitian terbatas pada siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota 

Tegal dengan Kelas VA (kelas eksperimen) dan kelas VB (kelas kontrol). 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga variable yaitu model Teams Games Tournamens 

sebagai variabel (X) yang akan mempengaruhi variabel terikat yaitu minat ( ) 

dan hasil belajar ( ) Matematika. Menurut Sugiyono (2014: 72), paradigma 

penelitian yang diterapkan yaitu paradigma model ganda dengan satu variabel 

independen dan dua dependen. Guna mencari besarnya hubungan antara (X) dan 

( ). Dan (X) dengan ( ) digunakan teknik korelasi sederhana. Hubungan antar 

variabel tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian Ganda dengan Dua Variabel Dependen 

Keterangan:  

X : Model Teams Games Tournament  berbantu media Lego 

Y1 : Minat belajar matematika materi pecahan dan perbandingan 

Y2 : Hasil belajar matematika materi pecahan dan perbandingan 

X 

Y2 

Y1 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah dan paradigma penelitian dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan antara minat belajar matematika materi pecahan 

dan perbandingan siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1 yang 

menggunakan model Teams Games Tournament berbantu media Lego dengan 

pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika materi pecahan 

dan perbandingan siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1 yang 

menggunakan model Teams Games Tournament berbantu media Lego dengan 

pembelajaran konvensional? 

(3) Apakah minat belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa 

kelas V di SDN Pesurungan Lor 1 yang menggunakan model Teams Games 

Tournament berbantu media Lego lebih tinggi dibanding dengan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa 

kelas V di SDN Pesurungan Lor 1 yang menggunakan model Teams Games 

Tournament berbantu media Lego lebih tinggi dibanding dengan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

(5) Apakah terdapat hubungan antara minat dan hasil belajar matematika materi 

pecahan dan perbandingan siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1? 

 

 



17 

 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal positif yang akan dicapai dalam penelitian dan 

menjadi panduan atau tolok ukur keberhasilan penelitian. Tujuan penelitian ini 

terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan model Teams 

Games Tournament berbantu media Lego dalam pembelajaran matematika materi 

pecahan dan perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan tujuan yang bersifat khusus dan sempit 

cakupannya. Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsi perbedaan antara minat belajar matematika 

materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1 

pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournament berbantu 

media Lego dengan pembelajaran konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsi perbedaan antara hasil belajar matematika 

materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1 

pembelajaran model Teams Games Tournament berbantu media Lego dengan 

pembelajaran konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsi lebih tinggi mana antara minat belajar 

matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V di SDN 

Pesurungan Lor 1 yang menggunakan model Teams Games Tournament 

berbantu media Lego dengan pembelajaran konvensional. 
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(4) Menganalisis dan mendeskripsi lebih tinggi mana antara hasil belajar 

matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V di SDN 

Pesurungan Lor 1  yang menggunakan model Teams Games Tournament  

berbantu media Lego dengan pembelajaran konvensional. 

(5) Menganalisis dan mendeskripsi ada tidaknya hubungan yang positif dan 

signifikan antara  minat  dan  hasil belajar matematika materi pecahan dan 

perbandingan siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Apabila tujuan penelitian tercapai, maka manfaat penelitian akan didapatkan 

secara teoritis dan praktis. Manfaat secara  teoritis adalah  untuk  mengembangkan  

Ilmu pengetahuan. Secara praktis yaitu manfaat yang dapat dirasakan oleh 

berbagai pihak untuk memperbaiki kinerjanya. Uraiannya sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan tentang 

penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament berbantu media Lego 

pada pembelajaran matematika.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini meliputi: bagi siswa, guru, sekolah maupun 

bagi peneliti. Uraiannya sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Menciptakan kondisi kelas yang menarik bagi siswa dalam pembelajaran 

matematika materi pecahan dan perbandingan, sehingga siswa akan lebih 

fokus mengikuti pembelajaran. 
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(2) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep matematika materi 

pecahan dan perbandingan pada siswa. 

(3) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar pada proses pembelajaran 

matematika materi pecahan dan perbandingan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Memberi informasi penggunaan model Teams Games Tournament berbantu 

Lego dalam pembelajaran matematika materi pecahan dan perbandingan. 

(2) Membantu meningkatkan performance guru dalam menggunakan variasi 

model dan media yang inovatif pada pembelajaran, sehingga akan 

memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberi kontribusi dalam memperbaiki proses pembelajaran matematika 

materi pecahan dan perbandingan.  

(2) Memberi kontribusi dalam meningkatkan mutu sekolah. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberi manfaat bagi peneliti berupa pengalaman dalam 

melaksanakan penelitian di bidang pendidikan, terutama mengenai upaya dan 

pengujian keefektifan model pembelajaran Teams Games Tournament berbantu 

media Lego pada pembelajaran matematika materi pecahan dan perbandingan di 

SDN Pesurungan Lor 1.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka adalah kumpulan dari berbagai kajian teori yang mandasari sebuah 

penelitian. Dasar-dasar teori dalam penelitian ini mengacu pada pendapat ahli 

yang terdapat pada buku. Landasan teori dan penelitian yang relevan dalam 

penelitian ini digunakan sebagai acuan peneliti untuk dijadikan landasan dalam 

mengatasi masalah dan memberikan solusi pada masalah yang akan diteliti. 

Kajian pustaka dalam penelitian ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Uraian tentang kajian pustaka 

yaitu sebagai berikut: 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori adalah sub bab yang berisi teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian, yaitu belajar, pembelajaran, pembelajaran efektif, minat 

belajar, hasil belajar, karakteristik perkembangan siswa SD, pembelajaran  

matematika di SD, karakteristik matematika, materi pecahan dan perbandingan, 

model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif,  model pembelajaran Teams 

Games Tournament, penerapan model Teams Games Tournament (TGT) pada 

pembelajaran matematika materi pecahan dan perbandingan, media pembelajaran, 

media  visual, media pembelajaran tiga dimensi, dan media lego.  
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2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan suatu tindakan yang menghasilkan perubahan perilaku. 

Gagne dan Berliner (1983: 252) dalam Rifai’i dan Anni (2012: 66) menjelaskan, 

“Belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil pengalaman”. Belajar menjadi bermakna jika siswa mengalaminya 

secara langsung. Ini sesuai dengan pendapat Singer (1968) dalam Siregar dan 

Nara (2014: 2), “Belajar sebagai perubahan perilaku yang relatif tetap yang 

disebabkan praktik atau pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu”. Guna 

mendapatkan sebuah perubahan perilaku dalam kegiatan belajar maka dalam 

kegiatan belajar dibutuhkan sebuah proses. Gagne (1989) dalam Susanto (2013: 1) 

menjelaskan, “Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman”. Belajar adalah proses yang 

kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kemampuan mengingat, 

menyimpulkan makna, menghubungkan dengan kehidupan nyata, dan ada 

perubahan dalam pribadi seorang.  

Seseorang melakukan aktivitas yang pada akhirnya akan mengubah 

perilaku. Perubahan perilaku tersebut akibat dari seorang mengalami sebuah 

peristiwa. Pada saat itulah seorang akan memeroleh sebuah pengalaman. Belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memeroleh suatu pengalaman 

di dalam interaksi lingkungan. James O. Whittaker dalam Aunurrahman (2013: 

35) menjelaskan, “Belajar adalah proses di mana tingkah laku disimpulkan atau 

diubah melalui latihan atau pengalaman”. Perubahan tingkah laku yang diperoleh 

tidak hanya dengan pengalaman yang singkat, namun dari sebuah latihan. 

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 
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suatu usaha sadar yang dilakukan seorang sapanjang hayat sebagai upaya dalam 

proses memeroleh pengetahuan karena adanya sebuah pengalaman.  

Keberhasilan dalam belajar dipengaruhi beberapa faktor. Hamdani (2011: 

139), menjabarkan bahwa faktor belajar dibagi menjadi dua yaitu faktor dari 

dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor intern meliputi: kecerdasan, 

jasmaniah atau fisiologis, minat, bakat, dan motivasi. Faktor ekstern meliputi: 

keadaan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan Purwanto 

(2002: 102) dalam Thobroni (2016: 28) menjelaskan bahwa faktor belajar dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu faktor individial dan faktor sosial. Faktor individual 

adalah faktor yang ada pada diri organisme tersebut. Faktor individual ini 

meliputi: faktor kematangan atau pertumbuhan; faktor kecerdasan atau 

intelegensi; faktor latihan dan ulangan; faktor minat dan motivasi; serta faktor 

pribadi. Faktor individual identik dengan hal yang berasal dari dalam diri yang 

berpengaruh kepada hasil belajar. Faktor pembangun pertama pribadi untuk 

belajar yang berasal dari dalam diri siswa yaitu minat belajar. Minat belajar adalah 

ketertarikan siswa pada kegiatan belajar. Jadi, minat belajar harus dimunculkan 

dari awal, sehingga siswa akan lebih bersemangat dalam memulai pembelajaran. 

Faktor sosial merupakan faktor yang berada di luar individual. Faktor yang 

berasal dari lingkungan baik yaitu lingkungan secara fisik dan non fisik (psikis) 

meliputi: faktor keluarga atau keadaan rumah tangga; faktor guru dan cara 

mengajarnya; faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar; faktor 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia; serta faktor motivasi sosial. Saat siswa 

berada di sekolah, faktor sosial yang paling berpengaruh adalah guru. Guru 

merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi hasil belajar karena guru 

merupakan seorang yang harus merencanakan hal yang mengakibatkan minat 
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akan muncul, dan guru adalah pengelola kelas yang harus menciptakan kondisi 

kelas kondusif, sehingga proses belajar berjalan efektif, serta sikap guru dalam 

mengajar menentukan seberapa banyak pengetahuan dapat diterima oleh siswa 

karena itu guru harus memiliki kompetensi dasar.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

menyatakan, “Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari empat  

kompetensi utama, yaitu Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan 

Profesional”. Selain itu, Glasser (1998) dalam Rusman (2013: 53)  

mengungkapkan, “Ada empat hal kompetensi yang harus dikuasi oleh guru, yaitu 

menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis tingkah laku siswa, mampu 

melaksanakan proses pembelajaran, dan mempu mengevaluasi hasil belajar 

siswa”. Guru harus mampu menciptakan kondisi belajar yang kondusif dalam 

kelas, sehingga membuat ketertarikan siswa bertambah untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran, salah satu cara untuk mengaktifkannya adalah melalui model 

pembelajaran yang bervariasi. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan, sehingga tidak ada model pembelajaran yang terbaik dalam dunia 

pendidikan. Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai, namun tetap memertimbangkan ketertarikan 

siswa yang heterogen. Penggunaan  model pembelajaran yang baru dan bervariasi 

membantu dalam meningkatkan kondisi belajar siswa, sehingga menghindari 

kejenuhan pada siswa.  

Guru di mata siswa merupakan seorang panutan yang harus dicontoh dalam 

kehidupannya. Pribadi dan sikap guru termasuk faktor yang berpengaruh terhadap 
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belajar siswa karena siswa tidak hanya belajar menggunakan bacaan secara 

kognitif, namun juga melalui perbuatan dan sikap. Guru adalah orang pertama 

dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Guru yang memiliki kepribadian 

dan sikap yang kreatif dan inovatif akan dapat menciptakan kondisi belajar yang 

baik, sehingga siswa dapat meniru keteladaan dan kepribadian guru. Ruseffendi 

(1991: 7) dalam Susanto (2013: 17-18) menjelaskan, “Suasana pembelajaran di 

kelas yang tenang, terjadinya dialog aktif antara siswa dengan guru, dan 

menumbuhkan suasana aktif di antara siswa, maka akan menambah nilai lebih 

pada pembelajaran”. Dialog yang aktif dalam pembelajaran akan meningkatkan 

keterampilan komunikasi pada siswa dan guru yang berdampak pada 

bertambahnya aktivitas siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang memengaruhi kegiatan belajar dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu faktor individual dan faktor sosial. Faktor individual adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri individu. Faktor sosial adalah faktor yang berasal dari luar 

individu. Faktor sosial dalam pembelajaran merupakan faktor yang paling 

memengaruhi kegiatan belajar dan cara mengajar guru. Guru hendaknya 

menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan kondisi belajar 

siswa dengan penggunaan yang bervariasi berkaitan dengan model dan media, 

sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang beragam. Selain 

itu, guru juga harus memiliki kepribadian dan sikap yang inovatif, sehingga dapat 

menciptakan kondisi belajar yang komunikatif dan kondusif antara siswa dan 

guru. 



25 

 

 

 

2.1.2 Pembelajaran  

Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dan pergantian dari istilah 

proses belajar mengajar dan pengajaran, karena istilah pembelajaran mengacu 

pada segala hal kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar 

siswa. Kimble dan Garmezy dalam Pringgawidagda (2002: 20) dalam Thobroni 

(2016: 17) menjelaskan, “Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang 

relatif tetap dan hasil dari kegiatan (praktik) yang dilakukan secara berulang-ulang 

dan terus menerus”. Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar (siswa) 

harus dibelajarkan bukan diajarkan. Rombepajung (1988: 25) dalam Thobroni 

(2016: 17) menjelaskan, “Pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran 

atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau 

pengajaran”. Guna memeroleh pengetahuan atau keterampilan yang optimal, 

siswa membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung. Guru hendaknya 

merancang strategi sehingga pembelajaran berjalan efektif. 

Konsep dasar pembelajaran dirumuskan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 20 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yakni “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Lancarnya sebuah pembelajaran 

dengan baik bergantung pada komponen lingkungan pembelajaran yang saling 

terkait dan terhubung. Rifa’i dan Anni (2012: 159) menjelaskan, “Komponen 

sistem tersebut adalah: tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, 

evaluasi, dan penunjang”. Guna mencapai tujuan pembelajaran semua komponen 

lingkungan belajar harus saling terkait dan dipersiapkan, sehingga pembelajaran 

efektif. Selain mencapai tujuan, pembelajaran juga harus meningkatkan kualitas 
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pembelajaran. Siregar dan Nara (2014: 13) mengemukakan, “Pembelajaran 

merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana”. 

Perencanaan pembelajaran yang matang oleh guru membuat proses pembelajaran 

berjalan efektif.  

Berdasarkan definisi beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang terencana yang berupa 

penyampaian pengetahuan dan keterampilan dengan menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif agar siswa terlibat aktif saat pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. Lingkungan pembelajaran yang kondusif akan 

mendukung proses penerimaan informasi pada siswa. Penerimaan pengetahuan 

pada siswa akan lebih mengena dan bermakna, sehingga secara tidak langsung 

menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif.  

2.1.3 Pembelajaran Efektif  

Salah satu keberhasilan pembelajaran adalah meningkatnya kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran tergantung pada efektifitas pembelajaran itu 

berlangsung. Hamdani (2011: 194) menjelaskan, “Efektifitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran”.  Efektivitas adalah pedoman atau 

konsep dasar yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasarannya. Susanto (2015: 187-188) mengemukakan, “Pembelajaran 

yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan seluruh siswa secara 

aktif”. Pembelajaran yang efektif akan memudahkan siswa dalam pemerolehan 

pengetahuan, keterampilan, dan fakta dalam kehidupan. Menurut Dunn (1992), 

selain keterlibatan siswa yang aktif dalam pembelajaran yang efektif, peran guru 
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dalam proses pembelajaran dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kelas 

dengan keadaan yang kondusif (Huda 2014: 7).  

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang efektif sangat bergantung oleh 

peran guru. Guru harus memerhatikan aspek-aspek yang memengaruhi 

pembelajaran. Hamdani (2011: 194) mengemukakan, “Aspek-aspek efektivitas 

belajar yaitu, peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan 

sikap, perilaku, kemampuan beradaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan 

partisipasi, dan peningkatan interaksi kultural”. Kedelapan aspek harus 

diperhatikan oleh guru, karena berhubungan dengan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, sehingga aspek tersebut dijadikan pedoman oleh guru dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang efektif adalah pembelajaran yang menciptakan kondisi belajar kondusif, 

sehingga pada proses pembelajarannya melibatkan siswa secara aktif guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Siswa yang aktif dalam pembelajaran akan 

mengalami pengalaman secara langsung, sehingga penerimaan informasi lebih 

membekas pada siswa. Siswa juga akan memeroleh pengetahuan bukan hanya 

dengan pembelajaran satu arah, karena siswa langsung mengalami proses 

penemuan informasi dengan mencarinya terlebih dahalu.  

2.1.4 Minat Belajar 

Seseorang dalam melakukan segala aktivitas dengan maksimal harus 

berlandaskan oleh ketertarikan atas aktivitas tersebut. Sama halnya, pada saat 

siswa akan mengikuti kegiatan belajar jika mereka memiliki minat yang kuat, 
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maka pada saat pembelajaran siswa akan maksimal menggunakan kemampuan 

dan pikirannya, sehingga minat adalah hal yang sangat penting bagi seseorang 

melakukan aktivitas. Minat menurut Hilgard dalam Slameto (2013: 57), “Interest 

is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content”, 

yang berarti minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang selalu 

diperhatikan dan dilaksanakan dengan rasa senang. Susanto (2015: 16) 

menjelaskan, “Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan atau dorongan 

yang tinggi dalam suatu keinginan tertentu”. Hal ini sependapat dengan Sudarsono 

(2013: 90), “Minat adalah kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat 

disenangi dan melahirkan perhatian yang sangat tinggi bagi individu terhadap 

objek tersebut”. Minat yang besar adalah modal yang kuat untuk mencapai suatu 

tujuan. Timbulnya minat belajar pada siswa dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Dalyono (1997: 56) dalam Djamarah (2011: 191) mengungkapkan, “Minat belajar 

cenderung tinggi dan besar dalam diri seorang akan menghasilkan prestasi yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang 

rendah”. Sedangkan menurut Setiani dan Priansa (2015: 61) menjelaskan “Minat 

belajar adalah keinginan berdasarkan kemauan disertai perhatian dan keaktifan 

sengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, 

baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan”. Rasa ketertarikan siswa 

terhadap suatu hal bersifat heterogen. Pelajaran yang menarik minat siswa akan 

lebih mudah dipelajari karena minat menambah aktivitas siswa dalam kegiatan 

belajar. Besarnya minat seorang berasal dari dalam diri yang sesuai dengan 

kepribadiannya. Ini sesuai pendapat Hansen (1995) dalam Susanto (2013: 57-58), 

“Minat belajar sangat berkaitan dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan 
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konsep diri atau identifikasi, faktor keturunan, dan pengaruh eksternal atau 

lingkungan”. Namun dalam perkembangan, minat seorang dapat dipengaruhi oleh 

faktor lain dari luar. Adapun Sukartini (1986: 63), mengungkapkan bahwa 

perkembangan minat seseorang tergantung pada kesempatan belajar yang dimiliki 

seseorang yang menunjukkan potensinya (Susanto 2016: 64). Kesempatan belajar 

yang diberikan terhadap siswa dipengaruhi oleh lingkungan sosial siswa. 

Lingkungan sosial siswa adalah orang dewasa dan teman sebaya yang berada di 

sekitar siswa. Pergaulan siswa secara langsung dapat memengaruhi perkembangan 

minat belajar dan psikologi siswa. 

Berdasarkan pengertian tersebut, minat belajar adalah suatu ketertarikan 

yang mendorong seseorang untuk memerhatikan dan melakukan sesuatu secara 

aktif pada proses pembelajaran dengan rasa senang, sehingga mendatangkan 

kepuasan dalam dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut maka siswa akan memiliki 

sebuah keinginan atau tujuan terhadap hal yang diminatinya, sehingga pada saat 

siswa dapat mencapai keinginan itu siswa akan merasa puas. Minat belajar akan 

mengarahkan siswa untuk menemukan serta aktif dalam kegiatan belajar tertentu, 

sehingga guru perlu menganalisis berdasarkan indikator minat belajar. Sukartini 

(1986: 65) dalam Susanto (2016: 64) mengemukakan, “Aspek minat belajar ada 

empat hal yaitu, keinginan yang dimiliki, objek atau kegiatan yang disenangi, 

jenis kegiatan yang dilakukan, dan upaya dalam memeroleh keinginan atau 

tujuan”. Selain itu, Sudaryono (2013: 90) menyebutkan, “Dimensi minat terbagi 

menjadi empat yaitu kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan”.  

Berdasarkan dimensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa 

indikator. Indikator dimensi kesukaan meliputi gairah dan inisiatif. Indikator 

dimensi ketertarikan meliputi responsif dan kesegaran. Indikator dimensi 
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perhatian meliputi konsentrasi dan ketelitian. Indikator dimensi keterlibatan 

meliputi kemauan, keuletan, dan kerja keras. 

2.1.5 Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan seseorang yang berupaya untuk 

memeroleh perubahan tingkah laku yang lebih baik. Ketika pembelajaran, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Salah satu cara mengetahui 

keberhasilan anak dalam belajar adalah evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, 

maka diperoleh hasil belajar sebagai tolok ukur keberhasilan belajar. Susanto 

(2015: 5) menjelaskan, “Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar”. Sementara itu, Purwanto (2013: 45) 

menyatakan, “Hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa sesuai 

dengan tujuan pengajaran (ends are being attained)”. Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa dari pengalaman setelah mengikuti 

kegiatan belajar. Sunal (1993: 94) dalam Susanto (2015: 5) menjelaskan, 

“Evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan 

seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa”. Evaluasi dapat 

dijadikan alat ukur hasil belajar dan pedoman kegiatan tindak lanjut belajar. 

Perkembangan siswa dalam pembelajaran tidak hanya diukur dengan penguasaan 

pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Bloom dalam Sudjana (2014: 

22), menjabarkan bahwa, hasil belajar siswa dalam pembelajaran secara garis 

besar dibagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ranah kognitif (cognitive domain) berkaitan dengan pengetahuan. Ranah afektif 

(affective domain) berkaitan dengan kemampuan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Ranah psikomotorik (psychomotoric domain) berkaitan dengan kemampuan fisik, 
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seperti keterampilan motorik dan syaraf. Penilaian hasil belajar siswa di KTSP 

mencakup ketiga ranah tersebut yang menjadi pedoman penilaian guru dalam 

pembelajaran. Berdasarkan KTSP, penilaian hasil belajar mencakup tiga ranah 

bukan hanya dalam satu aspek saja, namun merupakan satu kesatuan yang utuh.  

2.1.6 Karakteristik Perkembangan Siswa SD 

Setiap individu berkembang dan tumbuh mulai dari bayi hingga dewasa. 

Piaget dalam Uno (2006: 10-11) dalam Thobroni (2016: 81), membagi 

perkembangan menjadi empat tahap perkembangan kognitif seperti pada Tabel 

2.1 berikut.  

 
Tabel 2.1 Tingkat Perkembangan Kognitif menurut Piaget 

 

No. 
Tingkat dan 

Umur 
Ciri Umum 

1. Sensorimotor  

(0 -  2 tahun) 

Seorang anak belajar mengembangkan dan mengatur kegiatan 

fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang 

bermakna. 

2. Pra-operasional 

(2 – 7 tahun) 

Seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus 

yang diperoleh dari pengalaman menggunakan indra, 

sehingga anak mampu melihat hubungan-hubungan dan 

menyimpulkan sesuatu secara konsisten dan membekas. 

3. Operasi konkret 

(7 – 11 tahun) 

Seorang anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada 

situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, dan 

mampu memertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). 

4. Operasi formal 

(11 – 15 tahun) 

Kegiatan kognitif seorang tidak mesti  menggunakan benda 

nyata. Pada tahap ini, kemampuan menalar secara abstrak 

meningkat, sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara 

deduktif. Seorang mampu memertimbangkan beberapa aspek 

dari situasi secara bersama-sama.   
 
Sumber: Thobroni 2016: 81 

 

Menurut Piaget dalam Taufik dkk (2010: 2.8) , “Pada tahap operasional 

konkret anak sudah tidak berpikir egosentris lagi, anak sudah bisa memperhatikan 

lebih dari satu dimensi. Anak juga sudah mampu memperhatikan aspek dinamis 
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dari suatu perubahan situasi. Anak juga sudah mampu mengerti operasi logis dari 

pembalikan”. Berdasarkan teori perkembangan berpikir anak tersebut, guru dalam  

merancang pembelajaran harus memahami bahwa taraf berpikir anak SD termasuk 

dalam tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret memiliki 

kerakteristik anak berfikir konkret, artinya siswa pada saat pembelajaran belum 

bisa membayangkan hal abstrak, sehingga guru harus memulai pembelajaran 

dengan hal yang mudah, sehingga secara bertahap siswa akan memahami konsep 

mulai dari sederhana berkembang sulit dan kompleks.Jadi, guru perlu 

menggunakan media konkret untuk membantu siswa dalam penerimaan materi 

dalam pembelajaran. 

Salah satu ciri anak berada pada tahap operasional konkret yaitu mengetahui 

adanya aturan, namun mereka tidak konsisten mengikutinya karena masih senang 

bermain, anak lebih mudah memahami aturan melalui permainan yang bersifat 

arbriter dan diputuskan oleh kelompok (Rifa’i dan Anni 2011: 35). Berdasarkan 

teori tersebut, siswa lebih mudah menerima materi menggunakan permainan 

kelompok. Oleh karena itu, guru harus merancang pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam permainan kelompok secara langsung. Selain itu, guru hendaknya 

menggunakan media bantu agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep 

materi karena siswa pada tahap ini masih sulit untuk berpikir secara abstrak. 

Model pembelajaran yang berorientasi pada permainan kelompok adalah Teams 

Games Tournament. Model tersebut sesuai dengan karakteristik anak SD yaitu 

senang berkelompok. Model ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

yang abstrak,  namun diperlukan sebuah bantuan media yaitu Lego.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model TGT 

berbantu media lego sesuai untuk membantu guru dalam membelajarkan 

matematika pada kelas V SD. Hal tersebut karena model TGT memiliki kebihan 

yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dalam menerima materi dan 

meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, pengguanaan media lego juga akan 

lebih membantu siswa dalam mengabstraksi materi matematika yang abstrak.  

2.1.7 Pembelajaran  Matematika di SD 

Matematika merupakan konsep dasar dari berbagai disiplin ilmu, oleh 

karenanya banyak berbagai pendapat mengenai pengertian dari matematika. Kata 

matematika berasal dari bahasa latin “manthanein” atau mathema yang memiliki 

arti belajar atau hal yang dipelajari”. Penyelenggaraan pendidikan SD bertujuan 

memberi bekal kepada siswa untuk hidup bermasyarakat dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Susanto 2015: 184). Menurut Susanto 

(2015: 183), “Matematika merupakan suatu syarat yang cukup untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya karena matematika belajar kritis, kreatif, dan 

aktif”. Matematika memiliki konsep dasar yang diperlukan untuk disiplin ilmu 

lain. Hakikatnya matematika dibutuhkan dalam kehidupan karena bersifat praktis. 

Matematika merupakan mata pelajaran wajib di SD karena matematika menjadi 

dasar konsep berhitung. Selain itu, Hans dalam Marsigit (2008) dalam Susanto 

(2015:189) menjelaskan, “Matematika merupakan aktivitas insani (human 

Activities) dan harus dikaitkan dengan realitas”.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah cara berpikir logis yang dipresentasikan dalam bilangan, ruang, dan bentuk 
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dengan aturan-aturan yang tidak lepas dari kehidupan nyata. Matematika menjadi 

dasar dari mata pelajaran lain dalam pembelajaran di SD. Muhsetyo (2007: 1.26) 

menjelaskan, “Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman 

belajar kepada siswa melalui serangkaian pembelajaran yang terencana, sehingga 

siswa memeroleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari”. Guru 

yang merencanakan pembelajaran matematika akan lebih mudah mengondisikan 

siswa. Guna memahami materi matematika dengan baik, siswa harus memiliki 

kemampuan mengabstraksi simbol matematika, sehingga peran guru sebagai 

fasilitator sangat dibutuhkan. Pembelajaran matematika bukan sekedar transfer 

pengatahuan dari guru ke siswa, namun suatu proses kegiatan yang di dalamnya 

terdapat interaksi. Guru maupun siswa bersama-sama menjadi pelaku agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Dengan demikian, siswa tidak menjadi objek pembelajaran 

namun menjadi subjek pembelajaran. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pembelajaran matematika lebih 

menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam penggunaan simbol 

matematika. Jamaris (2014: 177), menjabarkan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika adalah mendorong siswa untuk menjadi pemecah masalah 

berdasarkan proses berpikir yang kritis, logis, dan rasional. Secara umum, tujuan 

pembelajaran matematika SD adalah agar siswa terampil dalam menggunakan 

matematika. Melalui matematika, siswa dapat melatih penalaran dalam 

pemecahan soal matematika. Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di 

SD menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 148) yaitu, 

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 
konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma; (2) 
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
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gagasan dan pertanyaan matematika; (3) memecahkan masalah yang 
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 
matematika, menyelasaikan model, dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 
diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah; 
dan (5) memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 

Tujuan matematika di SD adalah untuk mengembangkan pengetahuan dasar 

matematika (konsep berhitung) sebagai bekal belajar dalam berbagai ilmu 

pengetahuan lain dan bekal belajar untuk melanjutkan pedidikan lanjut serta 

memersiapkan siswa agar menggunakan penalaran matematika agar dapat menjadi 

pemecah masalah dalam kehidupan sehari-harti. Seorang guru hendaknya dapat 

menciptakan kondisi kelas guna mencapai tujuan dalam pembelajaran 

matematika. Kemampuan dalam bidang matematika berkaitan dengan berbagai 

konteks nyata yang ada di dalam lingkungan. Fakta dan konsep matematika 

menjadi dasar dalam pengembangan kemampuan berpikir matematis. Guru 

hendaknya  harus memerhatikan komponen dalam matematika. Menurut NCTM 

(2000) dalam Dodge, dkk (2002: 134) dalam Jamaris (2014: 183-185), 

menyatakan bahwa komponen matematika yaitu konsep angka, menghitung, 

korespondensi satu-satu, pola dan hubungannya, geometri dan kepekaan spatial, 

pengukuran serta pengumpulan organisasi dan representasi data.  

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika di SD dilaksanakan untuk mendorong siswa 

memecahkan masalah, sehingga dalam pembelajaran matematika guru hendaknya 

menggunakan model dan media yang dapat merangsang siswa untuk saling 

berinteraksi (komunikasi) dan menemukan secara mandiri atau bekerja sama 

karena hal tersebut menjadi dasar bagi siswa untuk belajar menjadi produktif.  
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2.1.8 Karakteristik Matematika 

Matematika adalah salah satu induk dari segala ilmu pengetahuan di dunia, 

sehingga banyak pandangan tentang matematika dari ahli di belahan dunia. 

Namun di balik keragaman pandangan ahli, terdapat karakteristik matematika 

yang disepakati bersama. Johnson dan Rising (1972) dalam Runtukahu dan 

Kandou (2016: 28) menyatakan, “Matematika adalah pengetahuan terstruktur, di 

mana sifat dan teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang 

didefinisikan atau tidak didefinisikan dan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori 

yang telah dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, Soedjadi (2000) dalam 

Heruman (2014: 1) menjelaskan, “Hakikatnya matematika memiliki objek tujuan 

abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif”. Lebih jelas 

Fathani, (2009: 59), menjelaskan bahwa karakteristik matematika, “Secara umum 

karakteristik matematika dibagi menjadi enam yaitu, (1) objek kajian bersifat 

abstrak; (2) mengacu pada kesepakatan: (3) pola pikir deduktif; (4) konsisten 

dalam sistem; (5) simbol kosong yang berarti; dan (6) semesta pembicaraan”. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, objek matematika adalah objek mental dan 

pikiran yang berarti harus dikontrusikan ke kehidupan nyata. Objek kajian 

matematika yang dipelajari di SD adalah fakta, konsep, operasi dan prinsip yang 

awalnya diwakilkan oleh simbol dan nama. Dibutuhkan kesepakatan bersama 

mengenai simbol dan nama dalam matematika guna mencapai tujuan dalam 

pembelajaran matematika. Penetapkan simbol dan nama dalam matematika 

dibutuhkan pola pikir yang deduktif, sehingga dapat dipahami oleh anak usia 

sekolah dasar. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang dalam pembelajaranya 
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menggunakan objek yang konkret agar siswa mudah memahami. Pola pikir 

deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma, 

definisi, sifat, rumus, dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam 

bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika memiliki sifat 

utuh dan terstruktur. Matematika memiliki berbagai macam sistem yang dibentuk 

dari prinsip-prinsip matematika yang setiap sistem dapat saling berkaitan, namun 

dapat pula saling lepas. Sistem yang dipandang lepas misalnya, sistem yang 

terdapat dalam aljabar dan sistem pada geometri. Matematika memiliki banyak 

simbol dan nama. Rangkaian simbol-simbol tersebut dapat membentuk kalimat 

matematika yang dinamai model matematika. Secara umum simbol dan model 

matematika sebenarnya kosong dalam arti, maksudnya suatu simbol atau model 

matematika tidak memiliki arti bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu, 

karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dalam arti, dan akan 

bermakna jika dikaitkan dengan konteks tertentu maka perlu adanya lingkup atau 

semesta dari konteks yang dibicarakan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

matematika dalam pembelajaran di SD adalah mencari kebenaran dengan cara 

matematika secara terstruktur. Namun siswa harus mampu mengabtraksi terlebih 

dahulu materi yang akan dicari kebenarannya menggunakan cara matematika.  

2.1.9 Materi Pecahan dan Perbandingan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi matematika kelas 

V semester genap. Berlandasakan silabus, materi tersebut terdapat pada standar 

komptensi (SK) nomor 5 yaitu menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 
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dan kompetensi dasar (KD) nomor 5.4 yaitu menggunakan pecahan dalam 

masalah perbandingan dan skala. Indikator yang hendak dicapai adalah mengenal 

konsep dasar operasi hitung bentuk pecahan, mengenal perbandingan sebagian 

dari keseluruhan sebagai pecahan, serta menghitung perbandingan untuk 

mengukur skala.  

Konsep dasar pecahan dalam matematika kelas V SD termasuk dalam ruang 

lingkup bilangan. Dasar memelajari bilangan adalah menggunakan simbol yang 

bersifat abstrak. Siswa dituntut untuk mengingat berbagai simbol dasar dalam 

bilangan. Selain itu, siswa juga dituntut dapat memasukkan simbol itu ke dalam 

konsep hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan 

bahkan perbandingan di dalam pecahan. Siswa juga harus dapat mengubah bentuk 

simbol bilangan dasar menjadi simbol yang lebih rumit yaitu skala. Heruman 

(2014: 43) menjelaskan, “Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu 

yang utuh”. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan 

Penelitian dan Pengembangan (1999) dalam Heruman (2014: 43) menyatakan, 

“Pecahan merupakan salah satu topik yang sulit dibelajarkan”. Kesulitan itu 

terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru, dan sulitnya media pembelajaran. Akibatnya, guru langsung mengajarkan 

pengenalan angka, seperti pada pecahan   , 1 disebut pembilang dan 2 disebut 

penyebut.  

2.1.9.1 Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Pembelajaran yang sering dilakukan guru dalam hal penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama adalah dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan 

tersebut tanpa melalui proses atau penggunaan media peraga. Agar pecahan dapat 
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dijumlahkan, maka harus disamakan penyebutnya menggunakan pecahan senilai. 

Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun 

mempunyai pembilang dan penyebut berbeda. Berikut ini adalah penjelasan 

prosesnya. 

   +   = ...  

Langkah pertama adalah mengubah kedua pecahan di atas menjadi pecahan 

senilai. Perhatikan gambar di berikut ini. 

 

                                 

             senilai dengan               senilai dengan     

Gambar 2.1 Pengubahan Pecahan ke Bentuk Pecahan Senilai 

Setelah  mendapatkan  pecahan  berpenyebut  sama, langkah  selanjutnya 

menggabungkan kedua pecahan dengan penyebut sama sampai menempel satu 

sama lain, tapi tidak bertumpuk. Langkahnya seperti pada gambar berikut. 

 

            

  

Berdasarkan penggabungan pecahan di tersebut, didapatkan hasil 7 bagian 

yang masing-masing bernilai   atau bisa ditulis  . Jadi, dapat ditulis dalam 

kalimat matematika yaitu  +  =  +  =  

= 
= 

digabung hasil 

Gambar 2.2 Operasi Penjumlahan Pecahan Senilai 

 

            +                           =         
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2.1.9.2 Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Pembelajaran yang sering dilakukan guru dalam hal pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama, tidak jauh berbeda dengan pembelajaran penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama yaitu dengan menyamakan penyebut kedua 

pecahan tanpa proses atau penggunaan media peraga. Agar pecahan dapat 

dikurangkan, maka harus disamakan penyebutnya menggunakan pecahan senilai. 

2.1.9.3 Penjumlahan Pecahan Campuran 

Selama ini pembelajaran yang sering dilakukan guru dalam penjumlahan 

pecahan campuran adalah dengan cara mengubah pecahan campuran ke dalam 

bentuk pecahan murni. Kenyataannya pecahan campuran tersebut tidak harus 

diubah ke dalam pecahan murni. Berikut ini adalah penjelasan prosesnya. 

1  + 2  =  ... 

  

1       2  

Gambar 2.3 Pecahan Campuran dalam Bentuk Persegi 

 
Kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok bagian penuh dan 

kelompok pecahan seperti gambar berikut ini. 

 Kelompok bagian utuh               Kelompok pecahan 

      

  3 pecahan utuh                         
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  3 pecahan utuh          

Gambar 2.4 Pengubahan Pecahan Campuran ke Bentuk Pecahan Senilai 

 
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa kelompok bagian utuh ada 3. Itu 

artinya bilangan bulat setelah penggabungan didapatkan hasil 3. Sedangkan untuk 

kelompok pecahan dapat dicari hasilnya dengan menggabungkan kedua pecahan 

dengan penyebut sama tersebut sampai menempel satu sama lain, tapi jangan 

sampai bertumpuk. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan pecahan yang 

senilai. Berikut ini adalah penjelasan prosesnya. 

               

         +                          =            

Gambar 2.5 Operasi Penjumlahan Pecahan Senilai 

 

Berdasarkan penggabungan pecahan tersebut, didapatkan hasil 3 bagian yang 

masing-masing bernilai  atau bisa ditulis  . Jadi, dapat ditulis dalam kalimat 

matematika menjadi 1  + 2  = 1  + 2 = 3  

2.1.9.4 Pengurangan Pecahan Campuran 

Operasi hitung campuran pecahan tidak jauh beda dengan cara mengerjakan 

penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama yaitu dengan 

digabung hasil 
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menggunakan pecahan senilai. Hal yang membedakan hanyalah dalam operasi ini 

menggunakan dua tanda operasi hitung yaitu plus (+) dan minus (-). Tanda 

operasi hitung plus (+) dan minus (-) mempunyai kedudukan yang sama, maka 

yang berada di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah 

kedudukan bilangan.  

2.1.9.5 Perkalian Pecahan  

Perkalian pecahan terdiri atas tiga kategori, yaitu perkalian pecahan dengan 

bilangan bulat, bilangan bulat dengan pecahan, dan pecahan dengan pecahan. 

Adanya pembelajaran dengan menggunakan media peraga akan memudahkan 

siswa dalam menyerap konsep ini. Berikut ini adalah penjelasan prosesnya. 

(1)  Perkalian bilangan bulat dengan pecahan, yaitu 3 x   

Perkalian diubah ke dalam penjumlahan berulang   

 

                   

      +               +        = 1  

Gambar 2.6 Operasi Perkalian Bilangat Bulat dengan Pecahan 

(2) Perkalian pecahan dengan bilangan bulat, yaitu  x 4 

 

 

 

Gambar 2.7 Operasi Perkalian Pecahan dengan Bilangan Bulat 

digabung 

digabung 
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 dari 4 = 2 atau  x 4 = 2 

(3)  Perkalian pecahan dengan pecahan, yaitu  x  

 

 

 

 

 

 

  
 

Berdasarkan hasil peragaan diatas ditunjukkan bahwa  x  =  

2.1.9.6 Pembagian Pecahan  

Pembagian merupakan pengurangan secara berulang sampai habis. Konsep 

penguarangan secara berulang tersebut akan digunakan dalam mengenalkan 

pembagian pecahan. Pembagian dibagi menjadi dua yaitu, pembagian bilangan 

bulat dengan pecahan, dan pecahan dengan pecahan.  

(1)  Pembagian bilangan bulat dengan pecahan, yaitu 2 :  

 

 

 

   
Gambar 2.9 Operasi Pembagian Bilangan Bulat dengan Pecahan 

Menunjukkan pecahan  

Menunjukkan pecahan  

 

2 diambil  

tiap 

  bagian 

 

              

Gambar 2.8 Operasi Perkalian Pecahan dengan Pecahan 
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2 -  atau dengan kata lain banyak pengambilan dari 

2 adalah sebanyak 6 pengambilan. Hasil peragaan kemudian ditulis 2 :  

(2)  Pembagian pecahan dengan pecahan, yaitu  :    

 

 

 

 

Gambar 2.10 Operasi Pembagian Pecahan dengan Pecahan 

  atau dengan kata lain banyak pengambilan dari  adalah 

sebanyak 6 pengambilan. Hasil peragaan kemudian ditulis . Kesimpulan 

umum dari pembagian pecahan adalah  

Setiap konsep baru yang akan dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, 

agar mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat 

dalam pola pikir dan pola tindakannya.  Peran guru dalam hal ini adalah sebagai 

fasilitator yang membantu siswa memahami materi. Guru hendaknya dapat 

memilih model dan media pembelajaran dalam matematika yang dapat membantu 

siswa agar dapat memahami konsep matematika yang bersifat abstrak. Pemilihan 

model dan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika sangat 

berpengarauh terhadap minat dan hasil belajar. Salah satu model yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran matematika materi pecahan adalah model Teams 

Games Tournament, sedangkan media pembelajaran yang digunakan adalah 

  

 diambil  tiap  bagian 
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media visual tiga dimensi yaitu Lego. Adanya perpaduan model dan media 

tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan minat dan hasil belajar matematika 

siswa kelas V di SDN Pesurungan Lor 1.  

2.1.10 Model Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua pelaku yaitu guru dan siswa. 

Perilaku yang dilakukan guru adalah mengajar, sedangkan perilaku siswa adalah 

belajar. Guru harus mempunyai panduan dalam memilih dan menggunakan model 

pembelajaran agar kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan tujuan pembelajaran 

tercapai. Model pembelajaran disusun berdasarkan prinsip atau teori pengetahuan. 

Runtukahu dan Kandou (2016: 232) menjelaskan, “Model pembelajaran 

merupakan rancangan atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, 

kegiatan pembelajaran, mengatur materi yang dibelajarkan, dan memberi petunjuk 

kepada guru dalam setting pengajarannya”. Joyce dan Weil (1980: 1) dalam 

Rusman (2013: 133) menjelaskan, “Model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan pembelajaran, dan membimbing  

pembelajaran di  kelas  atau  yang lain”. Oleh karena itu, dalam penggunaan 

model pembelajaran guru harus teliti, karena model pembelajaran digunakan 

dalam membentuk kurikulum dan memandu proses jalannya pembelajaran di 

dalam kelas. Suprijono (2012: 46), menjelaskan bahwa model pembelajaran 

adalah pola yang digunakan sebagai pedoman guru dalam merancang 

pembelajaran di kelas. Guru akan melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan 

langkah belajar dari model pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan efektif. 
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Berdasarkan  penjelasan ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

dapat dijadikan pola pilihan yang memiliki arti bahwa guru dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai demi terlakasana pembelajaran yang lebih efisien dan 

efektif agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dalam 

matematika perlu dipilih dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan 

karakteristik anak dalam kesulitan belajar. Selain itu, model pembelajaran juga 

harus menitikberatkan pada kebutuhan anak bukan hanya untuk memudahkan 

guru dalam mengajar. Salah satu model pembelajaran matematika yang banyak 

melibatkan aktivitas siswa adalah model pembelajaran kooperatif.  

2.1.11 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat siswa, 

memperluas, dan mengembangkan pengetahuan, serta membantu siswa agar 

mampu menjawab tantangan di masa depan. Terkait hal tersebut, sekolah adalah 

pihak yang bertanggung  jawab dalam menyiapkan guru menyajikan pembelajaran 

secara bervariasi. Pembelajaran di sekolah pada umumnya masih bersifat 

konvensional. Melalui penerapan model, guru dapat merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan 

karakteristik siswa serta materi. Hal ini dapat membantu siswa mencapai tujuan 

belajar yang telah dirancang dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

dan bermakna. Salah satu pembelajaran yang mengembangkan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan kelompok adalah model belajar kooperatif. Slavin (1980) dalam 

Runtukahu (1996) dalam Runtukahu dan Kandou (2016: 233) menjelaskan, 

“Belajar kooperatif merupakan strategi belajar di mana anak-anak belajar 

bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan 
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pembelajaran tertentu”. Hal ini sependapat dengan Hamdani (2011: 30), “Model 

pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan”. Sementara itu, 

Slavin (2015: 4) menjelaskan, “Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari mata 

pelajaran”. Pendapat tersebut sejalan dengan Roger, dkk (1992) dalam Huda 

(2015: 29) yang menyatakan: 

Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok 

yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus 

didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-

kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung 

jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 

pembelajaran anggota-anggota lain. 
 

Salah satu karakteristik pembelajaran kooperatif adalah siswa bertanggung jawab 

atas pembelajarannya. Pada awal pembelajaran, guru melakukan penyajian materi, 

berdasarkan konsep dasar pembagian kelompok dalam pembelajaran kooperatif, 

siswa dibagi secara heterogen, yang menjadikan siswa berkelompok dan 

berinteraksi sebagai tutor sebaya. Adanya kegiatan tutor sebaya membuat setiap 

anggota akan berusaha lebih dalam memahami materi dan bertanggung jawab 

dalam penyampaian materi terhadap anggota kelompoknya. Parker  (1994) dalam 

Huda (2015: 29) menegaskan, “Kelompok  kecil  kooperatif sebagai suasana 

pembelajaran di mana para siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama”. 

Melalui kegiatan kelompok, interaksi yang dialami siswa akan menumbuhkan rasa 

percaya diri, saling percaya, dan saling menghargai antar sesama anggota 

kelompok. Dijelaskan lebih lanjut oleh Artz dan Nweman (1990) dalam Huda 
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(2015: 32), pembelajaran koopertif sebagai, “Small group of learners working 

together as a team to slove a problem, complete a task, or accomplish a common 

goal”, yang berarti kelompok kecil pembelajaran atau siswa yang bekerja sama 

dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau 

mencapai satu tujuan bersama. Selain itu, Nurhadi, dkk (2004: 61) dalam 

Thobroni (2016: 236) menjelaskan, “Cooperatif Learning adalah pembelajaran 

yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asih (tenggang 

rasa) untuk menghindari ketersinggunangan dan kesalahpahaman yang 

menimbulkan permusuhan”. Dengan kegiatan berkelompok, siswa secara tidak 

langsung akan memiliki sifat tenggang rasa, siswa akan peduli terhadap anggota 

kelompoknya yang belum paham terhadap materi. Siswa akan berusaha bersama-

sama dalam mencapai sebuah pencapaian tujuan kelompok, karena setiap anggota 

dalam pembelajaran kooperatif memiliki peran penting untuk mencapai tujuan 

kelompok yaitu pemerolehan skor dan hasil belajar, sehingga hasil belajar yang 

diperoleh dalam belajar kooperatif tidak hanya berupa nilai akademis, tetapi juga 

nilai moral dan budi pekerti.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, pembelajaran kooperatif menekankan 

pada aktivitas siswa saling berinteraksi dan bekerja sama mencapai tujuan belajar. 

Penerapan kerja kelompok disertai permainan, maka berdampak pada peningkatan 

motivasi siswa yang mengakibatkan penerimaan dan pemahaman materi akan 

lebih mudah dan berpengaruh pada hasil belajar. Namun, dalam aktivitas 

kelompok ini guru harus memfasilitasi saat siswa berusaha memecahkan masalah 

dan menyimpulkan pemahaman. Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai 

macam model pembelajaran, salah satunya yaitu Teams Games Tournament. 
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2.1.12 Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah Temas Games 

Tournament. Menurut Slavin (1995) dalam Huda (2013: 197), “Model TGT untuk 

membantu siswa dalam mereview dan menguasai materi pelajaran”. Penggunaan 

model TGT dapat meningkatkan skill-skill dasar,  pencapaian, interaksi positif 

antar siswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa lain yang berbeda. 

Model pembelajaran TGT melibatkan aktivitas seluruh siswa untuk menjadi tutor 

sebaya dalam permainan dan pengulangan materi. Susanto (2014: 233) 

menjelaskan. “Model Teams Games Tournament  adalah model pembelajaran 

kelompok yang menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 

5 hingga 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku ras 

yang berbeda”. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran model Teams Games 

Tournament  menurut Susanto (2014: 234) terdiri atas lima lahkah yaitu, (1) tahap 

penyajian kelas (class precentation); (2) kelompok (teams); (3) permainan 

(games); (4) pertandingan (tournament); dan (5) penghargaan kelompok (teams 

recognation). 

 
Shoimin (2014: 204), menjelaskan bahwa langkah pembelajaran model 

TGT, yaitu (1) penyajian kelas; (2) kelompok (teams); (3) games; (4) 

pertandingan atau lomba (tournament); dan  (5) pemberian penghargaan”. Pada 

tahap penyajian kelas guru menyampaikan materi di awal pembelajaran. 

Penyampaian informasi pengetahuan dapat menggunakan pengajaran langsung 

atau ceramah, bila ada diskusi dipimpim oleh guru. Saat penyajian kelas siswa 

memerhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru agar siswa dapat 

bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan game. Selanjutnya, siswa dibagi 
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menjadi beberapa kelompok secara heterogen, dengan itu kegiatan tutor sebaya 

akan lebih bermakna dan siswa aktif berinteraksi dengan anggotanya. Fungsi 

kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan 

lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik 

dan optimal saat game atau tournament berlangsung. Saat tahap game, siswa 

masih dalam kelompok. Siswa menjawab pertanyaan pada LKS yang diberikan 

oleh guru secara individu, kemudian didiskusikan dengan teman sekelompoknya. 

Kegiatan tournament terdiri dari beberapa pertanyaan yang dirancang untuk 

menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar 

kelompok. Tournament terdiri dari pertanyaan yang bernomor. Siswa memilih 

kartu dan mencoba menjawab pernyaaan. Jika dijawab dengan benar akan 

mendapat skor. Pada saat pertandingan atau tournament siswa mulai keluar dari 

kelompok, setiap anggota mewakili kelompoknya di meja tournament dan beradu 

cepat dalam menjawab pertanyaan yang dibacakan dengan anggota kelompok lain 

yang maju. Biasanya kegiatan tournament dilakukan pada akhir minggu atau akhir 

indikator. Ketika tournament guru membagi siswa sesuai dengan kemampuan 

akademiknya, sehingga ketika perwakilan setiap kelompok berada pada meja 

tournament, mereka memiliki kemampuan yang setara. 3-4 siswa  dengan 

kemampuan akademik tinggi dikelompokan pada meja tournament tahap pertama, 

siswa selanjutnya pada meja tournament tahap kedua dan seterusnya. Setelah 

tournament selasai, maka guru bersama siswa menghitung perolehan skor 

kelompok. Guru mengumumkan kelompok yang menjadi juara dengan skor yang 

paling tinggi dan diberikan penghargaan yang paling tinggi. Setiap kelompok 
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pada tournament harus mampu memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jika 

kriteria telah terlampaui, maka setiap kelompok diberikan sebuah penghargaan. 

Slavin dalam Rusman (2013: 225), menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament  memiliki ciri-ciri, yaitu siswa berkerja 

dalam kelompok kecil, games tournament dan penghargaan kelompok. 

Pelaksanaan dan pencapaian pembelajaran ini ada dampak positif dan kendala 

yang dilalui. Shoimin (2014: 207-208) menjelaskan kelebihan dan kekurangan 

dari model TGT yang dapat dibaca pada Tabel 2.2 berikut: 

 
Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Teams Games Tournament 

 
No. Kelebihan Kekurangan 

1. Membuat siswa yang berkemampuan   

akademis  tinggi   lebih  menonjol  dan  

siswa yang  berkemampuan akademis lebih 

rendah menjada lebih aktif dan mempunyai 

peranan penting dalam kelompok. 

Membutuhkan waktu yang lama. 

2. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan 

saling menghargai sesama anggota 

kelompok. 

Pemilihan materi harus benar-

benar sesuai. 

3. Meningkatkan semangat dan minta dalam 

mengikuti pelajaran. 

Guru harus benar-benar 

memahami tata cara pelaksanaan 

model pembelajaran.  

4. Meningkatkan perasaan senang pada siswa 

saat mengikuti pembelajaran sehingga akan 

meninggalkan sesuatu yang bermakna.  

Siswa sulit dikendalikan karena 

keaktifan siswa yang meningkat. 

 
Sumber: Shoimin 2014: 207-208 

Kelebihan model ini adalah siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam 

pembelajaran karena siswa disuguhkan dengan permainan kelompok, sehingga 

pembelajaran berjalan menyenangkan dan berkesan. Selain kelebihan, model ini 

memiliki kekurangan yaitu ketika guru harus melakukan persiapan yang matang 

untuk melaksanakan model ini dengan lancar. Pelaksanaan model ini juga 

membutuhkan banyak waktu (Susanto 2014: 234). Guna mengantisipasi 
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kekurangan dari model Teams Games Tournament guru hendaknya harus pintar 

memilih strategi dan langkah dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model ini. Guru harus benar-benar jeli dan teliti dalam memadukan materi yang 

sesuai dengan penggunaan model ini agar tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu, 

untuk mengatasi malasah waktu, guru harus terlebih dahulu memahami 

karakteristik siswa dalam kelas, sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran guru 

lebih mudah dalam mengatur siswa karena sudah mengetahui cara untuk 

mengatasinya. Guru juga harus memahami dan menguasi semua langkah model 

Teams Games Tournament agar dalam pelakasaan pembelajaran guru mampu 

mengoptimalkan potensi siswa dan memberi motivasi pada siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Teams Games Tournement lebih cenderung membangkitkan minat 

dan semangat siswa karena berbasis model permainan tournament, namun untuk 

melaksanakan model pembelajaran ini guru harus memerhatikan waktu dan harus 

menguasai secara detail model pembelajaran Teams Games Tournement. Selain 

itu, guru juga harus mengetahui dengan baik kemampuan siswanya, karena dalam 

model pembelajaran ini ada kegiatan totur sebaya yang membuat siswa belajar 

secara bertanggung jawab bersama kelompok dan anggotanya. Pengelompokkan 

siswa hendaknya diatur oleh guru dan diterapkan sejak awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran.  

2.1.13 Penerapan Model Teams Games Tournament  pada Pembelajaran  

Matematika Materi Pecahan dan Perbandingan 

Penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) untuk materi pecahan 

dan perbandingan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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2.1.13.1 Persiapan  

Tahap Persiapan diawali dengan penyusunan materi yang akan dibelajarkan 

yaitu pecahan, perbandingan dan skala. Kemudian guru menyiapkan lembar 

kegiatan siswa, kartu pertandingan siswa, kartu jawaban siswa, lembar skor 

pertandingan/tournament, dan satu kotak kartu bernomor untuk diletakan pada 

setiap meja tournament. Sebelum kegiatan belajar berkelompok, guru terlebih 

dahulu menyiapkan penempatan siswa dalam kelompok. Guru membagi kelas 

menjadi empat kelompok yang terdiri dari 6 siswa dengan karakteristik 

kemampuan akademik yang heterogen. Pembagian penempatan siswa berdasarkan 

dari hasil belajar siswa dan wawancara serta saran dari guru kondisi kelas dan 

kemampuan anak.  

2.1.13.2 Pelaksanaan  

Setelah persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan 

pembelajaran model Teams Games Tournament berbantu media Lego, yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Pengajaran (penyampaian materi) 

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi pada penyajian kelas 

dengan bantuan media Lego. Selain itu, guru juga menyampaikan tujuan, tugas, 

kegiatan yang akan dilaksanakan, dan teknik pelaksanaan tournament. 

(2) Belajar secara berkelompok (Games) 

Setelah tahap penyampaian materi oleh guru terlaksana, langkah selanjutnya 

adalah belajar secara berkelompok. Siswa dikelompokkan menjadi empat 

kelompok, guru memberikan lembar-lembar kegiatan untuk didiskusikan. Seluruh  
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siswa harus terlibat aktif mendisikusikan soal, membandingkan jawaban, dan 

mengoreksi sesama anggota kelompok. Setiap siswa juga mendapat soal individu 

(games) yaitu selembar kertas soal yang berisi beberapa soal setiap dan siswanya 

menjawab satu soal, kemudian jawaban soal didiskusikan bersama kelompok. 

(3) Tournament 

Setelah belajar secara berkelompok, kemudian diadakan tournament.  Siswa 

menuju meja tournament yang berada di depan kelas sesuai intruksi guru. 

Kemudian siswa mengambil kartu bernomor yang telah disediakan. Siswa dari 

kelompok pertama bertugas sebagai pembaca soal, yang kedua sebagai penantang 

I, yang ketiga sebagai penantang II dan begitu seterusnya. Pembaca bertugas 

mengocok kartu soal dan mengambil kartu yang paling atas kemudian diikuti 

pembacaan soal. Pembacalah yang berkewajiban menjawab soal paling awal, 

kemudian untuk penantang I dan II menggunakan haknya untuk menjawab atau 

melewati soal dan seterusnya. Apabila semua siswa dalam meja tournament tidak 

dapat menjawab maka akan dilemparkan ke semua kelompok dengan cara 

kelompok yang paling cepat menjawab dan hanya diberikan satu kali kesempatan 

menjawab. Kartu soal yang berhasil dijawab dengan benar dipegang oleh 

kelompok/siswa yang berhasil menjawab sebagai bukti pada penghitungan skor 

secara bersama-sama.  

(4) Pemberian penghargaan kelompok 

Setelah tournament berakhir, guru menjumlahkan skor yang telah diperoleh 

masing-masing kelompok. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada tim 

yang dapat memenuhi standar nilai atau kriteria yang telah ditentukan, yaitu 
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predikat “Super Team” diberikan kepada kelompok  yang mampun mencapai rata-

rata skor > 45. “Great Team” untuk kelompok yang rata-ratanya 50-45, dan 

“Good Team” untuk kelompok dengan rata-rata skor 30-40.  

2) Penutup 

Seperti halnya pembelajaran lainnya, pada bagian penutup guru dan siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran terhadap siswa dengan memberikan tes formatif. Guru memberikan 

motivasi dan penguatan kepada siswa. Guru memberikan pekerjaan rumah dan 

latihan soal di buku LKS siswa. 

2.1.14 Media Pembelajaran 

AECT (Association of Education and Communication Technology 1977) 

dalam Arsyad (2015: 3) mengemukakan, “Media diartikan sebagai segala bentuk 

dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, media digunakan untuk memperlancar jalannya 

komunikasi. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka media adalah alat bantu 

yang dipergunakan guru dalam proses pemberian pengetahuan kepada siswa. 

Munadi (2013: 7), menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber terencana, 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efesien dan efektif. Karakteristik siswa berbeda-

beda, begitu pula cara penerimaan informasinya, sehingga guru harus 

menggunakan berbagai cara untuk membuat seluruh siswa terlibat aktif. Martin 

dan Briggs dalam Degeng (1989: 321) dalam Kustiono (2010: 4) menjelaskan, 

“Media pembelajaran mencakup semua sumber yang di perlukan untuk 
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melakukan komunikasi dengan pembelajar”. Media pembelajaran dapat diperoleh 

dari berbagai sumber dalam kehidupan. AECT (1977) dalam Sadiman (1993) dan 

Miarso (1986)  dalam Kustiono (2010: 4)  menegaskan, “Media adalah segala 

bentuk yang menunjukan sistem transmisi (bahan dan peralatan) untuk 

menyampaikan pesan informasi”. Seiring perkembangan zaman, media dalam 

pembelajaran semakin beragam, bahkan saat ini banyak media pembelajaran yang 

berbasis komputer.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu alat bantu yang dapat membantu guru untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan 

media berfungsi mengatasi keterbatasan dalam proses pembelajaran yang 

berhubungan dengan penyampaian pesan/informasi. Guna memenuhi fungsinya, 

media pembelajaran memiliki jenis dan bentuk yang sangat beragam. Guru dapat 

memodifikasi media pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan siswa. 

Adapun jenis media pembelajaran menurut Munadi (2013: 54), “Dapat 

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu media visual, media audio, media audio 

visual, dan multimedia”. Media visual yaitu media yang dapat terlihat oleh indra 

penglihatan, yang termasuk kelompok visual yaitu foto, gambar, poster, grafik, 

kartun, buklet, torso, film bisu, model tiga dimensi seperti diorama dan mock up; 

media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset audio, 

radio, mp3 player, compact disc; media audiovisual yaitu media yang dapat dilihat 

sekaligus dapat didengar, sepeti film bersuara, video, televisi, sound slide, dan 

multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur  media secara lengkap 

seperti suara, animasi, video, grafis, dan film. Multimedia identik dengan 
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komputer, pengalaman berbuat, dan pengalaman terlibat. Selain itu, Kustiono 

(2010: 42), menyebutkan bahwa  media pembelajaran terbagi menjadi 2 bentuk, 

yaitu media dua dimensi dan tiga diemensi. Media dua dimensi adalah media 

visual  yang hanya memiliki ukuran panjang (P) dan lebar (L), dan media tiga 

dimensi adalah media visual yang tidak tembus pandang dan memiliki ukuran 

panjang (P), lebar (L), serta tinggi (T). 

Berdasarkan jenis dan bentuk dari klasifikasi media tersebut, peneliti 

menggunakan media visual tiga dimensi pada pembelajaran matematika materi 

pecahan dan perbandingan. Pemilihan dan penggunaan media tersebut 

berdasarkan penyesuaian terhadap isi materi dan karakteristik anak. Penggunaan  

media Lego mengakibatkan siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam 

pemahaman konsep pecahan dan perbandingan. Penerimaan informasi dari media 

Lego adalah melalui indra penglihatan dan peraba, sehingga siswa dapat 

menyentuh dan merasakan langsung media tersebut. 

2.1.15 Media Visual  

Media visual adalah media yang selalu digunakan dalam proses 

pembelajaran. Anitah W, dkk (2008: 6. 17) menyatakan, “Media visual adalah 

media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat indra”. Sementara itu, 

Hamdani (201: 248) mengemukakan, “Media Visual adalah media yang hanya 

dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan”. Pendapat ini sejalan 

dengan  Munadi (2013: 81), “Media visual adalah media yang melibatkan indra 

penglihatan”. Ketika penyampaian materi menggunakan media visual, bahasa 

komunikasi yang digunakan bahasa verbal yang dibantu dengan gambar. Arsyad 

dalam Munadi (2013: 81) menjelaskan, “Unsur dalam media visual terdiri atas, 
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garis, bentuk, warna, dan tekstur”. Guru dalam merancang dan menggunakan 

media visual harus sesederhana mungkin dan tidak keluar dari konsep dasar 

materi. Penggunaan media visual sebenarnya kurang dapat merangsang siswa 

untuk mampunyai minat dan semangat untuk terlibat langsung, karena 

penggunaan media ini hanya sebatas indra penglihatan. Oleh karenanya, dalam 

perkembangannya media visual terbagi menjadi beberapa karakteristik. Munadi 

(2013: 85) mengemukakan, “Karakteristik media visual dibagi menjadi empat 

yaitu, pesan visual, penyalur pesan visual verbal-non, verbal-grafis, dan benda asli 

serta benda tiruan (model)”. Pengembangan karakteristik media visual 

memberikan keluasan dalam guru memilih media visual yang lebih bervariasi. 

Guru juga dapat menggunakan dan memanfaatkan media di sekitar siswa, 

ditambah lagi dengan perluasan komunikasi bahasa pembelajaran menjadi non 

verbal dalam memfasilitasi siswa memeroleh pemahaman. Penggunaan benda asli 

atau benda tiruan yang diinovasikan oleh guru juga akan mengakibatkan siswa 

mengalami pengalaman bermakna dalam belajar, sehingga akan menambah 

kemampuan mengingat pada siswa. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

media Lego yang termasuk dalam pengembangan media visual yang memiliki 

karakteristik benda asli dan tiruan. Menggunakan benda dengan karekteristik 

pengembangan media visual akan membantu guru dalam penyampaian 

pemahaman materi kepada siswa.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan media visual adalah 

segala benda yang dapat dijadikan alat penerimaan pengetahuan melalui indra 

penglihatan. Setiap pembelajaran, media visual sederhana pasti selalu digunakan 

baik itu berupa buku, gambar atau lainnya. Penggunaan media Lego juga 
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termasuk dalam media visual yang telah mengalami perkembangan dan dipadukan 

dengan media tiga dimensi.  

2.1.16 Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

Guru dalam menyampaikan informasi saat pembelajaran mengguakan media 

sebagai alat bantu komunikasi kepada siswa, sehingga siswa mendapakan sebuah 

pengalaman mengunakan indranya yang menjadi pembelajaran lebih optimal. 

Salah  satu  media yang digunakan guru adalah media tiga dimensi. Menurut 

Degeng (1989b: 320) dalam Kustiono (2010: 95) menyatakan, “media tiga 

dimenssi meruapakn satu komponen penting dari strategi pembelajaran”. Media 

tiga dimensi tidak hanya sekedar alat bantu dalam guru malakukan pembelajaran 

namun merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sitem pengajaran 

karena dengan media tersebut siswa lebih memahami isi sajian. Anitah W, dkk 

(2008: 6. 42) menyatakan, “Media model ini merupakan tiruan dari beberapa 

objek nyata, seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, objek yang 

terlalu kecil, objek yang terlalu mahal, objek yang jarang ditemukan atau objek 

yang terlalu rumit untuk dibawa ke dalam kelas dan sulit dipelajari siswa dengan 

wujud aslinya”.media ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dale (1961) 

dalam Kustiono (2010 : 93) mengelompokan pengalaman belajar siswa dikenal 

dengan kerucut pengalamannya yang menjelaskan, “Media tiga dimensi 

digolongkan ke dalam klasifikasi tingkatan belajar ke-1 dan ke-2 yakni 

pengalaman langsung yang bertujuan dan pengalaman tiruan yang diatur”.  

Penggunaan media tiga dimensi tidak dapat dilepas dari tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Penggunaan media tiga dimensi harus memerhatikan 
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karakteristik media itu sendiri, karakteristik siswa, sifat pesan, dan prosedur 

penggunaannya. Media tiga dimensi menurut Anderson (1983: 29) dalam 

Kustiono (2010: 95) memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(1) mencakup rupa benda-benda natural, termasuk: objek (benda yang 

sesungguhnya), specimen (manekin), dan model atau mock-up; (2) 

menggunakan saluran penerimaan semua indra manusia; yakni 

mencakup: indra-indra visual, dengar, taktil, penciuman, dan 

pencecapan; (3) memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi (volume); 

(4) pesan yang terkandung dituangkan di dalam bentuk fisiknya; (5) 

dilihat dari aspek cara penyajian isinya; ada media tiga dimensi yang 

menyajikan pesan kandungnya secara spontan dan total.  

 

Briggs dikutip Sadiman (1993: 24) dalam Kustiono (2010: 94) 

mengemukakan, “Pengelompokkan media pembelajaran tiga dimensi 

dikelompokan ke media menurut herarki pemanfaatannya objek (benda) dan 

model”. Guna membuat pembelajaran menjadi menarik dan efektif, guru harus 

tepat dalam mamadukan antara model dan media pembelajaran, sehingga kedua 

komponen tersebut saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan media tiga dimensi 

adalah media yang pada dasarnya memiliki kemampuan penyajian pesan-pesan 

pembelajaran melalui alat indra yang memiliki bentuk dan ukuran panjang lebar 

dan tinggi. Penggunaan media ini lebih melibat siswa secara langsung, sehingga 

siswa lebih berminat dan mudah dalam penerimaan pengetahuan. Siswa juga akan 

terlatih untuk menemukan pengetahuan dari penggunaan media tiga dimensi. 

2.1.17 Media Lego 

Media visual adalah media yang dalam penggunaannya melibatkan indra 

penglihatan. Sebagian besar kegiatan pembelajaran dalam penyerapan materi dan 

pemahaman dilakukan dengan penglihatan. Padahal, pembelajaran lebih bermakna 
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jika siswa mengalami pengalaman langsung. Guru hendaknya menghadirkan 

media yang membuat siswa berinteraksi secara langsung, salah satunya adalah 

media tiga dimensi. Media tiga dimensi lebih cocok diperuntukkan bagi 

pembelajaran anak SD karena kondisi psikologis siswa SD yang masih 

membutuhkan pengkongkretan objek belajarnya. Menurut Haryono (t.t: 16) dalam 

Kustiono (2010: 96), “Media pembelajaran tiga dimensi secara umum mempunyai 

fungsi untuk mengatasi hambatan komunikasi, keterbatasan fisik kelas, sikap 

pasif, dan memersatukan pengamatan siswa”. Penggunaan media yang menarik 

perhatian yang membuat siswa lebih mudah dikondisikan dan aktif dalam 

pengamatan sebagai bagian dari pemerolehan informasi saat pembelajaran. 

Adanya gabungan media visual dan media tiga dimensi akan lebih memberikan 

pengalaman langsung pada siswa saat pembelajaran. Salah satu media yang sesuai 

dengan kedua media tersebut adalah media Lego.  

Media Lego merupakan gabungan dari media visual dan media tiga dimensi. 

Media Lego adalah media yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Media 

ini didapat dengan mudah di sekitar siswa, karena merupakan salah satu 

permainan bongkar pasang pada anak. Lego adalah alat permainan anak yang 

berbentuk balok/brick dengan aneka warna yang didapat dengan cara menyusun 

dan memiliki titik pada permukaan sebagai tempat perlekatan pada balok lainnya, 

sehingga membentuk susunan yang kuat dan teratur. Media Lego memungkinkan 

siswa untuk menyusun kombinasi kotak mulai dati dua kotak yang dapat dibuat 24 

kombinasi berbeda sampai 6 kotak dengan kurang lebih 900 juta kemungkinan 

kombinasi. Lego adalah sebuah alat permainan anak yang memiliki nilai edukatif. 

Penggunaan media Lego secara langsung akan merangsang siswa untuk bermain 
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sacara kontrusktif yang mengakibatkan kreativitas dan imajinasi siswa. 

Penggunaan media lego dalam pembelajaran matematika sangat berguna, selain 

sebagai jembatan dalam siswa memahami konsep materi matematika yang 

abstrak, media ini secara langsung melatih siswa untuk mulai berpikir dan 

membayangkan hal yang abstrak. Kelebihan lain yang dimiliki media Lego adalah 

dapat melatih kemampuan motorik halus anak, melatih konsentrasi, ketekunan, 

dan daya tahan. Media Lego menuntut koordinasi syaraf dan otot yang terlatih, 

sehingga gerakan jemari anak akan terampil dan bermanfaat untuk tahap 

perkembangan selanjutnya.  

Penyampaian materi menggunakan media Lego memiliki beberapa 

tantangan. Salah satunya adalah kemampuan guru dalam mengkomunikasikan 

materi melalui media ini. Guru hendaknya menyusun beberapan konsep 

penggunaan media Lego untuk diterapkan pada materi matematika. Kekurangan 

lain media ini adalah siswa menjadi sulit dikendalikan karena terlalu sibuk dengan 

media tersebut. Guna mengatasi kendala tersebut guru hendaknya sudah 

memahami karakteristik siswa, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi 

kondusif dan menjadi menyenangkan bagi siswa. Kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan mengakibatkan proses penerimaan dan pemahaman pada siswa 

menjadi lebih cepat dan terkontrol serta pembelajaran akan menciptakan kesan 

dalam diri siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut penggunaan media Lego dalam pembelajaran 

matematika akan lebih memudahkan siswa dalam memahami konsep dasar 

matematika dan melatih siswa untuk mulai berpikir secara abstrak. Pemikiran 

yang abstrak pada siswa SD akan sangat bermanfaat untuk pemahaman 

matematika ditingkat selanjutnya, sehingga siswa dalam memahami materi 
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matematika menjadi lebih maju dibanding anak yang tidak menggunakan media 

Lego.  

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dipublikasikan tentang penggunaan 

model Teams Games Tournament berbantu media Lego. Beberapa penelitian 

tersebut sebagai berikut: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Maftuha (2016) dari Universitas Negeri 

Semarang berjudul Keefektifan Model TGT terhadap Hasil Belajar IPA 

Materi Perubahan Alam Siswa Kelas V SD Gugus Ki Hajar Dewantoro Pati. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Quasi 

Experimental Design. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan hasil 

belajar yang cukup jauh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 82,35, 

sedangkan kelas kontrol 71,30. Hasil uji t menunjukkan thitung = 10,9 > ttabel  = 

2,02, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT efektif 

terhadap hasil belajar IPA materi perubahan alam siswa kelas V SD Ki Hajar 

Dewantoro Pati. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maftuha yaitu 

terletak pada model Teams Games Tournament, jenjang kelas, variabel terikat 

(hasil belajar), dan  metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak 

pada variabel, mata pelajaran, media pembelajaran, dan lokasi penelitian. 

Penelitian ini yang diteliti berupa minat belajar dan hasil belajar pada siswa 

kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, mata pelajaran yang diambil 

adalah matematika, dan media yang digunakan berupa lego, sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Maftuha, variabel terikatnya hanya berupa 

hasil belajar kelas V SD Gugus Ki Hajar Dewantoro Pati, mata pelajaran yang 

diambil adalah IPA, dan tidak menggunakan media pembelajaran.  

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Emilia (2013) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran TGT terhadap 

Minat dan Hasil Belajar Struktur Bumi pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dengan desain Quasi Experimental Design. Berdasarkan hasil 

penelitian dengan penggunaan model pembelajaran Teams Games 

Tournament maka minat dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

materi struktur bumi kelas V SDN Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukan skor minat 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah penelitian sebesar 

88,12% dan 70,85%. Rata-rata skor hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah penelitian sebesar 88,71 dan 66,2. Hasil uji t untuk minat 

dan hasil belajar menunjukan nilai thitung = 7,476 dengan  signifikansi sebasar 

0,000 dan thitung = 6,251 dan  signifikasnsi sebesar 0,000. Harga ttabel  dengan 

dk = 47 dan α = 0,05 yaitu 2,012. Hal ini berarti thitung > ttabel yaitu (7,476 > 

2,012) dan (6,251 > 2,012) atau signifikansinya 0,000 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan minat dan hasil belajar IPA antara siswa kelas V SDN Marga 

Ayu 01 Kebupaten Tegal yang mendapat permbelajaran dengan 

menggunakan model TGT lebih tinggi dari pada yang menggunakan model 

konvensional. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Emilia dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada model Teams Games Tournament, jenjang 
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kelas, variabel terikat, dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya 

terletak pada mata pelajaran, media pembelajaran dan lokasi penelitian. 

Penelitian ini yang diteliti berupa minat belajar dan hasil belajar pada siswa 

kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, mata pelajaran yang diambil 

adalah matematika, dan media yang digunakan berupa lego, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Emilia, subjek penelitiannya adalah kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal, mata pelajaran yang 

diambil adalah IPA, dan tidak menggunakan media pembelajaran.  

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Harjoko (2014) dari Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) pada Siswa Kelas V SD M Kedungjambal 02 Kab. Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode PTK 

kaloboratif. Hasil penelitian ini yaitu model TGT dapat meningkatkan hasil 

belajar pembelajaran matematika kelas V SD N Kedungjambal. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan peningakatan nilai rata-rata kelas yaitu pada saat 

pratindakan 6,8 meningkat menjadi 7,5 pada siklus I, kemudian meningkat 

lagi pada siklus II menjadi 8,05. Selain itu, dari data observasi diperoleh 

sebelum diberikan tindakan siswa terlihat kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran lebih didominasi oleh guru. Setelah 

diberikan  tindakan siswa terlihat aktif baik pada saat kegiatan tanya jawab 

maupun pada saat kegiatan kelompok. Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Harjoko dengan penelitian ini yaitu terletak pada model Teams Games 

Tournament, jenjang kelas, dan mata pelajaran. Perbedaannya terletak pada 
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variabel terikat, media pembelajaran, metode penelitian, dan lokasi penelitian. 

Penelitian ini yang diteliti berupa minat belajar dan hasil belajar pada siswa 

kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, media yang digunakan berupa 

Lego. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif eksperimen, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harjoko, meneliti hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD N Kedungjambal 02 Kabupaten Sukoharjo, 

tidak menggunakan media, dan jenis penelitiannya adalah PTK.  

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Wulan, Dibia, dan Suarjana (2013) dari 

Universitas Pendidikan Ganesha program studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar PGSD yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TGT berbantuan Kartu Domino untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV. Jenis penelitian ini adalah PTK yang 

dilaksanakan dalam dua siklus, tiap-tiap siklus terdiri dari empat tahapan 

yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran TGT 

berbantuan media kartu domino ternyata dapat meningkatkan hasil belajar 

sebesar 9,7%. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I hasil belajar 

siswa yaitu 70,5% yang berada pada kategori sedang, ternyata mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 80,20% yang berada pada kategori tinggi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wulan, Dibia, dan Suarjana yaitu 

terletak pada model Teams Games Tournament, dan mata pelajaran. 

Perbedaannya terletak pada variabel terikat, jenjang kelas, media 

pembelajaran, metode penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini yang 

diteliti berupa minat belajar dan hasil belajar pada siswa kelas V SDN 
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Pesurungan Lor 1 Kota Tegal,  media yang digunakan berupa Lego. Metode 

penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif eksperimen, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wulan, Dibia, dan Suarjana, meneliti hasil 

belajar matematika siswa kelas IV, menggunakan media kartu domino, dan 

metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian PTK. 

(4)  Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2012) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul Peningkatan Minat dan Hasil Belajar melalui 

Pembelajaran Teams Games Tournament pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Keturen Kota Tegal. Jenis penelitian ini adalah PTK dengan hasil 

model tersebut dapat meningkatkan minat dan hasil belajar dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Keturen kota Tegal. Nilai 

rata-rata kelas saat pelaksanaan pretest mencapai 55,74. Nilai rata-rata kelas 

pada hasil tes formatif siklus I mencapai 64,09 meningkat pada siklus II 

sebesar 10,49 menjadi 74,58 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal 

dari 36% meningkat sebesar 44% menjadi 80%. Minat belajar pada siswa pra 

tindakan mencapai 49,94% meningkat sebesar 28,75% setelah tindakan 

menjadi 78,68%. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada 

siklus I mencapai 65% meningkat pada siklus II sebesar 10,085% menjadi 

75,085% dan mencapai kriteria aktivitas belajar sangat tinggi. Perolehan nilai 

performasi guru melalui APKG 1 dan 2 pada siklus I mencapai 77,205 

meningkat sebesar 8,105 pada siklus II menjadi 85,31. Dari data tersebut 

disimpulkan bahwa penerepan model Teams Games Tournament dapat  

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa 

kelas V SDN Keturen Kota Tegal. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 
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Hidayat  yaitu terletak pada model TGT, jenjang kelas, variabel dan mata 

pelajaran. Perbedaannya terletak pada media pembelajaran, metode 

penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini meneliti minat belajar dan 

hasil belajar pada siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, media 

yang digunakan berupa Lego, dan metode penelitiannya adalah jenis 

kuantitatif eksperimen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, 

meneliti minat dan hasil belajar matematika siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Keturen Kota Tegal dengan menggunakan metode PTK. 

(5) Penelitian yang dilakukan Suryadi, Sundai, dan Ineu (2015) dari Universitas 

Pendidikan Indonesia dengan judul Penerapan Model Cooperative Learning 

Tipe TGT untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD dalam Pembelajaran 

IPS Materi Teknologi. Jenis penelitian ni adalah PTK model Jhon Elliot yang 

mana dalam model ini masing-masing siklus terdapat tiga tindakan. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas IVB SDN Ciporeat 3 Desa Pasanggrahan 

Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang 

diperoleh, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning model TGT pada 

setiap siklus yaitu pada siklus I sebesar 69,67, siklus II sebesar 80,34, dan 

pada siklus III sebesar 84,14. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning model TGT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, Sundai, dan 

Ineu yaitu terletak pada model Teams Games Tournament. Perbedaannya 

terletak pada mata pelajaran, variabel, jenjang kelas, media pembelajaran, 

metode penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini yang diteliti berupa 

minat belajar dan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 
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Pesurungan Lor 1 Kota Tegal,  media yang digunakan berupa lego, dan 

metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif eksperimen, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, Sundai, dan Ineu , 

meneliti hasil belajar IPS siswa kelas IVB SDN Ciporeat 3 Desa 

Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung , tidak 

menggunakan media pembelajaran, dan metode penelitian ini adalah jenis 

penelitian PTK. 

(6) Penelitian ini dilakukan oleh Hasanah (2016) dari Institut Agama Islam Negeri 

Antarsi dengan judul  Efektivitas Penggunaan Media Permainan Lego pada 

Materi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Siswa Kelas IV SDN 

Pekanpuran Raya 2 Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun Pelajaran 

2015/2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan kuantitatif, menggunakan metode penelitian eksperimen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media permainan Lego 

berdampak positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan perubahan antara hasil pretest dan posttest, hasil dari 

rata-rata nilai pretest memeroleh 48,35 berada kualifikasi rendah dan hasil 

rata-rata nilai posttest memeroleh 77,43 barada kualifikasi baik. Dari hail 

analisis uji hipotesis yang dilakukan dilihat dengan uji Wilcoxon yang 

menghasilkan data H0 ditolak, sehingga media permainan lego efektif 

digunakan pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dan tingkat 

kefektifannya dengan uji gain diperoleh sebesar 0,5333 berada kualifikasi 

sedang. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah yaitu terletak 

pada media pembelajaran, mata pelajaran, dan metode penelitian. 

Perbedaannya terletak pada model pembelajaran, variabel penelitian, jenjang 

kelas, dan lokasi penelitian. Penelitian ini yang diteliti berupa minat belajar 

dan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota 
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Tegal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, meneliti hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SDN Pekanpuran Raya 2 Kecamatan 

Banjarmasin Timur dengan model pembelajaran yang konvensional.  

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Prastyo (2012) Prodi PGSD dari Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan judul Improvement Activities And Student 

Learning Outcomes In Reading Comprehension Through Cooperative 

Learning Type Teams-Games-Tournament (TGT) Fifth Grade Class 

Elementary School 8 South Metro. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian PTK dengan hasil model tersebut mampu meningkatkan 

pemahaman membaca anak pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada siklus 

I aktivitas pemahaman membaca anak adalah 65,90 %, pada siklus II 

meningkat menjadi 78,40 %. Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada silus I 

adalah 68,33 dan pada siklus II naik 5,21 menjadi 73,54. Berdasarkan hasil di 

atas maka disimpulkan bahwa pembelajaran  model TGT dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa materi pemahaman membaca. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Prastyo  yaitu terletak pada model Teams Games Tournament 

dan jenjang kelas. Perbedaannya terletak pada mata pelajaran, variabel,  

media pembelajaran, metode penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini 

yang diteliti berupa minat belajar dan hasil belajar matematika pada siswa 

kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal,  media yang digunakan berupa 

lego, dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif 

eksperimen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastyo , meneliti hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 8 Metro Selatan, tidak 

menggunakan media pembelajaran, dan metode penelitian ini adalah PTK. 

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng (2012) dari Universitas Negeri 

Semarang dengan judul Peningkatan Akvitas dan Hasil Belajar Siswa melalui 

Model Teams Games Tournament (TGT). Penelitian ini menggunakan 
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penelitian PTK. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar matematika materi bangun ruang pada siswa kelas IV dengan 

menerapkan model TGT di SDN Muarareja 02 Tegal. Hasil penelitian yang 

diperoleh dari penilaian hasil belajar siswa kelas IV pada siklus I yaitu: (1) 

rata-rata kelas 67,29; (2) ketuntasan belajar secara klasikal 70,83%; (3) rata-

rata aktivitas siswa 73,19%; (4) nilai performansi guru 83,80%.  Hasil belajar 

pada siklus II yaitu: (1) rata-rata kelas 77,27; (2) ketuntasan belajar secara 

klasikal 90,90%; (3) rata-rata aktivitas siswa 79,65%; (4) nilai performansi 

guru 90,60%.  Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan model 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 

materi bangun ruang pada siswa kelas IV dan meningkatkan performansi guru 

di SDN Muarareja 02 Tegal tahun ajaran 2011/2012. Perbedaannya terletak 

pada variabel,  media pembelajaran, metode penelitian, jenjang kelas, dan 

lokasi penelitian. Persamaannya terletak pada mata pelajaran, model 

pembelajaran dan salah satu variabel terikatnya. Penelitian ini yang diteliti 

berupa minat belajar dan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 

Pesurungan Lor 1 Kota Tegal, media yang digunakan berupa lego, dan 

metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif eksperimen, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng , meneliti aktivitas dan 

hasil belajar matematika kelas IV SDN Muarareja 02 Tegal , tidak 

menggunakan media pembelajaran, dan metode penelitian ini adalah jenis 

penelitian PTK. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran Matematika memiliki karakteristik, karena itu guru dalam 

membelajarkan matematika harus memerhatikan karakteristik matematika 
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tersebut. Salah satu karakteristik matematika adalah terstruktur, sehingga dalam 

pembelajaran matematika perlu mendahulukan belajar tentang konsep matematika 

yang mempunyai daya bantu terhadap konsep matematika yang lain. Selain itu, 

sifat matematika adalah abstrak, karena siswa masih dalam tahap operasional 

konkret guru harus menyajikan materi dalam pembelajaran matematika yang 

bersifat abstrak menjadi nyata bagi siswa, sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi. Hal tersebut membuat pembelajaran bermakna karena siswa 

mendapat pengalaman langsung.  

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, 

pembelajaran matematika selama ini masih cenderung berpusat pada guru. Guru 

mengajarkan konsep matematika hanya terbatas dengan tulisan dan angka di 

papan tulis lalu menjelaskannya menggunakan model konvensional, sehingga 

siswa hanya menerima informasi tanpa terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran. Penyajian materi pelajaran Matematika yang abstrak pada proses 

pembelajaraan saat ini tidak sesuai dengan tahap kemampuan kognitif siswa. 

Sebagai seorang guru hendaknya mampu menjadi jembatan dan fasilitataor siswa 

dalam memahami materi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran matematika belum tergolong maksimal dan efektif 

karena rendahnya minat dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan permasalahan 

tersebut, maka guru harus mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran matematika.  

Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran baru yang mampu 

menarik perhatian siswa dan membantu proses pemahaman materi pada siswa. 

Model Teams Games Tournament adalah salah satunya. Model ini adalah salah 

satu model tipe pembelajaran kooperatif. Melalui model Teams Games 

Tournament, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, 

sehingga siswa dapat terlibat aktif dan langsung mengalami sebuah pengalaman 
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belajar yang bermakna. Penggunaan model dalam pembelajaran dapat  

mengoptimalkan pikiran dan perasaan siswa dalam memahami konsep dan 

mengingat materi saat pengulangan.  Selain itu, pembelajaran matematika pada 

SD perlu adanya sebuah media sebagai pengantar yang membantu siswa 

mengubah materi matematika yang abstrak menjadi konkret sesuai dengan tahap 

usia anak SD. Salah satu caranya adalah penggunaan alat bantu dalam 

pembelajaran. Media Lego adalah media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika terutama materi pecahan dan perbandingan yang akan 

dibelajarkan pada pelaksanaan penelitian.  

Media Lego adalah penggabungan dari media visual dan media tiga dimensi 

karena merupakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat dilihat, disentuh, 

dibongkar pasang, dan dialami langsung oleh siswa. Siswa juga lebih tertarik 

dengan media ini, karena media ini adalah salah satu permainan anak. 

Ketertarikan dan rasa ingin tahu dari siswa akan meningkatkan hasil belajar 

karena siswa terlibat aktif dan langsung dalam pembelajaran, sehingga 

meningkatkan pemahaman pada materi. Adanya perpaduan antara model Teams 

Games Tournament dengan media Lego membuat pembelajaran yang disajikan 

guru akan lebih kondusif. Minat siswa terhadap pembelajaran cenderung akan 

meningkat karena dalam pembelajaran ada sesuatu yang baru yaitu sebuah sistem 

permaianan kelompok dimana siswa berusaha terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran Lego juga akan menarik perhatian 

dan minat belajar siswa, selain itu dengan media Lego siswa akan lebih 

dimudahkan dalam mengabstraksi materi, sehingga pemahaman siswa terhadap 

materi meningkatkan, kemudian berdampak pada peningkatan hasil belajar. 

Setelah penelitian dilakukan, maka antara minat dan hasil belajar matematika 

materi pecahan dan perbandingan dari kedua kelas dibandingkan mengenai 

perbedaan antara kelas yang menggunakan model Teams Games Tournament 
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berbantu media Lego dengan model konvensional. Setelah data diperoleh maka 

dapat diketahui keefektifan model Teams Games Tournament berbantu media 

Lego dalam pembelajaran matematika. Selain itu, dapat diketahui terdapat atau 

tidak terdapat hubungan antara minat belajar dan hasil belajar matematika. Berikut 

ini gambar kerangka berpikir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.11. Bagan Kerangka Berpikir 

 

2. 4 Hipotesis 

Sugiyono (2014: 99) menjelaskan, “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Pada penelitian ini 

Pembelajaran Matematika Materi Pecahan di Kelas V 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Model Teams Games Tounament  

Berbantu Media Lego 

Pembelajaran 

Konvensional 

Minat dan Hasil Belajar Minat dan Hasil Belajar 

Dibandingkan  

a. Apakah ada perbedaan antara minat dan hasil belajar kelas yang 

menggunakan model Teams Games Tournament berbantu media Lego 

dengan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional? 

b. Apakah minat dan hasil belajar kelas yang menggunakan model Teams 

Games Tournament berbantu media Lego lebih tinggi dari pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

c. Apakah ada hubungan positif antara minat dengan hasil belajar pada 

pembelajaran matematika materi pecahan dan perbandingan? 
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diharapkan hipotesis nol (H0) ditolak atau hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

(1)  H0 :  tidak terdapat perbedaan antara minat belajar matematika materi pecahan 

dan perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

pembelajaran model Teams Games Tournament  berbantu media Lego 

dengan pembelajaran konvensional (µ1 = µ2). 

Ha :  terdapat perbedaan antara minat belajar matematika materi pecahan dan 

perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

pembelajaran model Teams Games Tournament berbantu media Lego 

dengan pembelajaran konvensional (µ1 ≠ µ2). 

(2)  H0 :  tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika materi pecahan 

dan perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

pembelajaran model Teams Games Tournament berbantu media Lego 

dengan  pembelajaran konvensional (µ1 = µ2). 

Ha : terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika materi pecahan dan 

perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal 

pembelajaran model Teams Games Tournament berbantu media Lego 

dengan pembelajaran konvensional (µ1 ≠ µ2). 

(3)  H0 :  minat belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas 

V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal dengan menggunakan model 

Teams Games Tournament berbantu media Lego tidak lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (µ1 ≤ µ2). 

Ha :  minat belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas 

V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal dengan menggunakan model 
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Teams Games Tournament berbantu media Lego lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (µ1 ≥ µ2). 

(4)  H0 :  hasil belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V 

SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal dengan menggunakan model Teams 

Games Tournament berbantu media Lego tidak lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (µ1 ≤ µ2). 

Ha :  hasil belajar matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V 

SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal dengan menggunakan model Teams 

Games Tournament berbantu media Lego lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional (µ1 ≥ µ2). 

(5)  H0 :   tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat dengan 

hasil belajar matematika materi pecahan dan perbandingan pada siswa 

kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal (ρ = 0). 

Ha :   terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat dengan hasil 

belajar matematika materi pecahan dan perbandingan pada siswa kelas 

V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal (ρ ≠ 0). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penelitian berjudul Keefektifan Model Teams Games Tournament Berbantu 

Media Lego Terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan dan 

Perbandingan Siswa Kelas V SDN Pesurungan Lor 1 Kota Tegal telah terlaksana. 

Bab ini menjelaskan simpulan dan saran. Uraiannya sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut:  

(1) Terdapat perbedaan minat belajar siswa pada materi pecahan dan 

perbandingan antara yang dibelajarkan dengan model TGT berbantu media 

Lego dengan model pembelajaran konvensional. Ini ditunjukkan dengan  uji 

hipotesis minat belajar siswa yaitu, 3,246 > 2,009 (thitung > ttabel) dan 

signifikansinya kurang dari 0,05, yaitu 0,002 < 0,05. 

(2) Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi pecahan dan perbandingan 

antara yang dibelajarkan dengan model TGT berbantu media Lego dengan 

model pembelajaran konvensional. Ini ditunjukan dengan uji hipotesis hasil 

belajar siswa yaitu, 4,508 > 2,009 (thitung > ttabel) dan signifikansinya kurang 

dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05.  

(3) Minat belajar siswa kelas eksperimen pada materi pecahan dan perbandingan 

yang dibelajarkan dengan model TGT berbantu Lego lebih tinggi dibanding 
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pembelajaran konvensional. Ini ditunjukkan dengan uji hipotesis minat belajar 

yaitu, 3,246 > 2,009 (thitung > ttabel) dan signifikansinya yaitu 0,002 < 0,05. 

(4) Hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model TGT berbantu Lego lebih 

tinggi dari pembelajaran konvensional. Ini ditunjukkan dengan uji hipotesis 

yaitu,  4,508 > 2,009 (thitung > ttabel) dan signifikansinya < 0,05, (0,000 < 0,05).  

(5) Perubahan hasil pretest dan posttest pada kelas eksperiman lebih tinggi dari 

kelas kontrol. Ini ditunjukkan dengan uji keefektifan yaitu 4,120 > 2,060 

(thitung  > ttabel) dan nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05.   

(6) Terdapat hubungan positif antara minat belajar dan hasil belajar pada siswa 

kelas V SDN Pesurungan Lor 1. Ini ditunjukan melalui pengujian Product 

Moment dengan nilai (r) 0,332 (kategori kuat) dan arah hubungan positif, 

serta 2,488759 > 2,009 (thitung > ttabel) dan nilai signifikansinya 0,016 < 0,05.  

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa model Teams Games 

Tournament berbantu media lego efektif terhadap minat dan hasil belajar 

matematika materi pecahan dan perbandingan siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 

1 Kota Tegal 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran matematika materi pecahan 

dan perbandingan dengan menggunakan model Teams Games Tournament 

berbantu Lego pada siswa kelas V SDN Pesurungan Lor 1, peneliti menyampaikan 

saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan model TGT berbantu Lego dapat berjalan dengan lancar, 

siswa disarakan kepada siswa: (1) hendaknya siswa membaca materi terlebih 
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dahulu sebelum pembelajaran dimulai sehingga lebih memahami materi dan 

tujuan pembelajaran lebih cepat tercapai; (2) hendaknya siswa memiliki 

keberanian dalam mengemukakan pendapat, sehingga proses diskusi dan tutor 

sebaya berjalan baik; dan (3) hendaknya siswa terlibat menjawab pertanyaan  

sehingga dapat mendukung pemerolehan skor kelompok. 

5.2.2 Bagi Guru  

Agar pelaksanaan model TGT berbantu Lego dapat berjalan dengan lancar, 

guru hendaknya merencanakan dan menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan 

saat pembelajaran, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai dengan 

yang diharapkan. Guru hendaknya juga harus memahami karakteristik siswa, 

sehingga dapat mengendalikan kondisi kelas tetap kondisif. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Demi terlaksananya model TGT berbantu Lego pada pembelajaran secara 

maksimal, hendaknya sekolah menyediakan fasilitas dan kelengkapan yang 

mendukung baik model maupun media. Fasilitas dan kelengkapan yang tersedia 

akan membantu dan memudahkan guru dalam melaksanakan berbagai model dan 

media pembelajaran yang inovatif, sehingga mampu meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa terutama pembelajaran matematika materi pecahan dan 

perbandingan. 

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk lebih cermat dan memerhatikan kelemahan dan kelebihan model TGT 

berbantu Lego. Peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih dalam tentang model TGT 

berbantu Lego, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih optimal.   



180 

 

 

1
8
0
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anitah W, Sri. dkk. 2008. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Arsyad, Azhar. 2015. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Astuti, Lusia Tri dkk. 2009. Matematika 5: untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  Tersedia di https://doc-

0o-7c 

docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7

mbp1/dcan0sgljddvstjsf7k695619av508l0/1486022400000/07107194635369

804170/*/0B6-492zkUkDaWEI1VWVvb2RpWE0?e=download (diakses 1 

Februari 2017).  

Aunurrahman. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.  

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Standar Isi. Jakarta: Badan Standar 

Nasional Pendidikan. Tersedia di 

https://masdwijanto.files.wordpress.com/2011/03/standar-isi-sd.pdf (diakses 

21 Januari 2017). 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Doyin, Mukh dan Warigan. 2012. BAHASA INDONESIA Pengantar Karya Tulis 

Ilmiah. Semarang: UNNES Press. 

Emilia, Atika. 2013. Keefektifan Model Pembelajaran TGT terhadap Minat dan 

Hasil Belajar Struktur Bumi pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

Tersedia di http://lib.unnes.ac.id/17552/1/1401409033.pdf (diakses 17 

Januari 2017). 

Fathani, Abdul. 2009. Hakikat dan Logika Matematika. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 

Ferdinand, Augusty. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia. 

Harjoko. 2014. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) 

pada Siswa Kelas V SD M Kedungjambal 02 Kab. Sukoharjo Tahun Ajaran 

2013/2014. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Tersedia di 

https://masdwijanto.files.wordpress.com/2011/03/standar-isi-sd.pdf
http://lib.unnes.ac.id/17552/1/1401409033.pdf


181 

 

 

1
8
1
 

http://eprints.uny.ac.id/13353/1/Skripsi%20Harjoko.pdf (diakses 17 Januari 

2017). 

Hasanah, Nailatul. 2016. Efektivitas Penggunaan Media Permainan Lego pada 

Materi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Siswa Kelas IV SDN 

Pekanpuran Raya 2 Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun Pelajaran 

2015/2016. Skripsi . Institut Agama Islam Negeri Antarsi. Tersedia di 

http://idr.iain-antasari.ac.id/6117/2/AWAL.pdf  (diakses 17 Januari 2017).  

Heruman. 2014. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya.  

Hidayat, Arif Septianto. 2012. Peningkatan Minat dan Hasil Belajar melalui 

Pembelajaran Teams Games Tournament pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Keturen Kota Tegal. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

Tersedia di http://lib.unnes.ac.id/17804/2/1401409278.pdf (diakses 17 

Januari 2017). 

Huda, Miftahul. 2014. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar.  

----- 2015. Cooperative Learning: Medote, Teknik, Struktur, dan Model. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Jamaris, Martini. 2014. Kesulitan Belajar. Bogor. Ghalia Indonesia.  

Kemendikbud. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. Tersedia di 

https://masdwijanto.files.wordpress.com/2011/03/standar-isi-sd.pdf (diakses 

21 Januari 2017). 

Kemendikbud. 2014. Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS dan Peraturan Pemerintah 2013. Bandung: Citra Umbara. 

Kustiono. 2010. Media Pembelajaran. Semarang. UNNES Press. 

Maftuha, Hanik. 2016. Keefektifan Model TGT terhadap Hasil Belajar IPA Materi 

Perubahan Alam Siswa Kelas V SD Gugus Ki Hajar Dewantoro Pati. 

Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tersedia di 

http://lib.unnes.ac.id/24260/1/1401412119.pdf (diakses 18 Januari 2017). 

Muhsetyo, Gatot. 2007. Materi Pokok Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka.  

Munadi, Yudhi. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: Referensi (GP Press Group). 

Munib, Achmad. dkk. 2012. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Universitas 

Negeri Semarang Press. 

http://eprints.uny.ac.id/13353/1/Skripsi%20Harjoko.pdf
http://lib.unnes.ac.id/17804/2/1401409278.pdf
https://masdwijanto.files.wordpress.com/2011/03/standar-isi-sd.pdf


182 

 

 

1
8
2
 

Nugroho, Galih Fajar. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pecahan 

melalui Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Berbantu Media 

Komik pada Kelas V SD Tugurejo 03. Skripsi. dari Universitas Negeri 

Semarang. Tersedia di http://lib.unnes.ac.id/19334/1/1401409086.pdf 

(diakses 10 Januari 2017). 

Poerwanti, Endang dkk. 2009. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Dirjen Dikti 

Depdiknas. 

Prasetyo, Teguh. 2012. Improvement Activities and Strudent Learning Outcomes 

in Reading Comprehension Through Cooperative Learning Type Teams 

Games Tournament (TGT) Fifth Grade Class Elementary School 8 South 

Matro. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta. Tersedia di 

http://eprints.uny.ac.id/24937/1/21.pdf (diakses 19  Januari 2017).  

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistika Data dengan SPSS. Jakarta: 

Media Kom. 

Purwanto. 2013. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Riduwan. 2015. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta.  

Rifa’i, Achmad dan Catharina Anni. 2011. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

Universitas Negeri Semarang Press. 

----- 2012.  Psikologi Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. 

Runtukahu, Tombokan dan Selpius Kandou. 2016. Pembelajaran Matematika 

Dasar bagi Anak Berkessulitan Belajar. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.  

Rusman. 2013. Model-Model Pembelajaran. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 

Setiani, Ani dan Donni Juni Priansa. 2015. Manajemen Peserta Didik dan Model 

Pembelajaran: Cerdas, Kreatif, dan Inovatif. Bandung: Alfabeta. 

Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kulikulum 2013. 

Jakarta: Ar Ruzz Media.  

Siregar, Evelin dan Nara Hartini. 2014. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: 

Ghalia Indonesia. 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor – Faktor yang Memengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Slavin, Robert. E. 2015. Cooperative Learning: theory, research and practice. 

Bandung. Terjemahan dari Bahasa Inggris oleh Narulita Yusron. Bandung: 

Nusa Media. 

http://lib.unnes.ac.id/19334/1/1401409086.pdf


183 

 

 

1
8
3
 

Sudaryono, dkk. 2013. Pengembangan instrumen Penelitian Pendidikan. 

Yogyakarta: Graha Ilmu.  

Sudjana, Nana. 2014. Penilaian Hasil dan Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya.  

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: 

Alfabeta. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Sumanto, Y. D. dkk. 2008. Gemar Matematika 5: untuk Kelas V SD/ MI. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Tersedia di 

http://bsd.pendidikan.id/data/SD_5/Gemar_Matematika_Kelas_5_YD_Suma

nto_Heny_K_Nur_Aksin_2008.pdf (diakses 10 januari 2017).  

Sumarmi, Mas Titing. dkk. 2009. Asyiknya Belajar Matematika: untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Tersedia di https://doc-0s-7c-

docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7

mbp1/6176jhue2jq4hmmc0ui2r8aeb10gf3j8/1486022400000/071071946353

69804170/*/0B6-492zkUkDadFhRdXdNay16NXM?e=download (diakses 1 

Februari 2017) 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Suryadi, Sundai, dan Ineu. 2015.  Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 

TGT untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD dalam Pembelajaran IPS 

materi Teknologi. Jurnal Vol. 2 No. 3. Universitas Pendidikan Indonesia. 

Tersedia di http://kd-

cibiru.upi.edu/jurnal/index.php/antologipgsd/article/view/323 (diakses 14 

Januari 2017).  

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenada Media Group  

----- 2014. Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Jakarta: Prenada 

Media Group.  

----- 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: Prenada 

Media Group.  

----- 2016. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: Prenada 

Media Group.  

Tanireja, Tukiran. dkk. 2015. Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif. 

Bandung: Alfabeta 

https://doc-0s-7c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/6176jhue2jq4hmmc0ui2r8aeb10gf3j8/1486022400000/07107194635369804170/*/0B6-492zkUkDadFhRdXdNay16NXM?e=download
https://doc-0s-7c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/6176jhue2jq4hmmc0ui2r8aeb10gf3j8/1486022400000/07107194635369804170/*/0B6-492zkUkDadFhRdXdNay16NXM?e=download
https://doc-0s-7c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/6176jhue2jq4hmmc0ui2r8aeb10gf3j8/1486022400000/07107194635369804170/*/0B6-492zkUkDadFhRdXdNay16NXM?e=download
https://doc-0s-7c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/6176jhue2jq4hmmc0ui2r8aeb10gf3j8/1486022400000/07107194635369804170/*/0B6-492zkUkDadFhRdXdNay16NXM?e=download
http://kd-cibiru.upi.edu/jurnal/index.php/antologipgsd/article/view/323
http://kd-cibiru.upi.edu/jurnal/index.php/antologipgsd/article/view/323


184 

 

 

1
8
4
 

Taufiq, Agus. dkk. 2010. Pendidikan Anak di SD Jakarta: Universitas Terbuka 

Thobroni. 2016. Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktik. Jakarta: Ar Ruzz 

Media. 

Thoifah, I’anatut. 2015. Stastika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. 

Malang: Madani Media. 

Wibowo, Mungin Eddy. dkk. 2010. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Semarang: 

UNNES Press.  

Wilujeng, Sri. 2012. Peningkatan Akvitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Model 

Teams Games Tournament (TGT). Jurnal. Universitas Negeri Semarang. 

Tersedia di http://docplayer.info/35564636-Journal-of-elementary-

education.html (diakses 19 Januari 2017).  

Widoyoko, Eko Putro. 2015. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Wijaya, Toni. 2010. Cepat Menguasai SPSS 19. Yogyakarta: Cahaya Atma. 

Wulan, Dibia, dan Suarjana. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TGT berbantuan Kartu Domino untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV. Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha. 

Tersedia di 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=105739&val=1342 

(diakses 17 Januari 2017).  

 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=105739&val=1342



