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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Diskripsi Responden 

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Gondoriyo 02 Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang. Penelitian ini memilih mata pelajaran Matematika dengan 

pokok bahasan mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan decimal serta 

sebaliknya dengan menggunakan metode pembelajaran Kooperatif tipe Teams 

Games Tournamen berbantuan Kartu Domino Matematika. Penelitian kali ini 

berfokus pada siswa kelas V yang terdiri dari 28 siswa, 11 siswa laki laki dan 17 

siswa perempuan. Keadaan kelas terasa nyaman untuk proses pembelajaran 

dikarenakan adanya penerangan yang baik, ruang kelas yang luas dan setiap siswa 

memiliki meja sendiri. 

  Letak SD Negeri Gondoriyo 02 cukup jauh dari jalan raya Karangjati sekitar 

7,5 KM. Terletak di pedalaman, pedesaan yang dikelilingi oleh hutan karet, akan 

tetapi meskipun SD Negeri Gondoriyo 02 terletak di pedalaman tidak tertinggal, 

prestasinya pun cukup baik banyak memenangkan beberapa perlombaan di tiap 

tahunnya. Contoh nya dari segi mata pelajaran mendapat juara II dalam lomba 

cerdas cermat, dari segi olahraga mendapat Juara I lomba Lari. Sumber belajar siswa 

masih terbatas, kurangnya alat peraga dan buku buku di perpustakaan yang hanya 

sedikit, belum adanya lab computer hal tersebut yang menghambat prestasi belajar 

siswa yang baik. 

 Siswa di SD Negeri Gondoriyo 02 sebanyak 135 siswa dari kelas I sampai 

kelas VI mayoritas siswanya beragama Islam. SD Negeri Gondoriyo 02 terdapat 11 

tenaga pendidik yang terdiri dari 6 guru kelas, 1 guru agama Islam, 1 guru agama 

Katolik, 1 guru bahasa Inggris, 1 guru Olahraga dan 1 Kepala Sekolah yang 

merangkap guru Bahasa Jawa kelas IV sampai VI. 
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4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Pelaksanaan Siklus I 

 Siklus I dilaksanakan dengan Standart Kompetensi Menggunakan Pecahan 

dalam memecahkan masalah dengan Kompetensi Dasar mengubah pecahan 

kebentuk persen serta sebaliknya. Siklus ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 sedangkan pertemuan 

kedua dilaksanakan tanggal 19 April 2017. Adapun rincian tahapan adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Tahab pertama sebelum memulai penelitian adalah berkunjung ke SD 

Negeri Gondoriyo 02 untuk menyerahkan surat ijin observasi dan penelitian 

kepada Kepala Sekolah SD Negeri Gondoriyo 02. Selanjutnya menemui guru 

kelas 5 untuk berkonsultasi mengenai materi pembelajaran yang akan 

digunakan sebagai penelitian serta waktu pelaksanaan penelitian. Tahab 

selanjutnya menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tiap langkahnya 

sesuai dengan tahab pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournamen. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam siklus I terdiri dari 2 kali 

pertemuan dengan Standart Kompetensi Menggunakan Pecahan dalam 

memecahkan masalah dengan Kopetensi Dasar Mengubah Pecahan kebentuk 

persen dan Desimal serta sebaliknya. Pertemuan pertama dan kedua 

dilakukan penyampaian materi melalui penerapan pembelajaran Kooperatif 

tipe Teams Games Tournamen kemuadian pada akhir pembelajaran 

dilakukan evaluasi. Perencanaan tindakan pada siklus I dilakukan sesuai 

dengan sintaks pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament. 

Langkah pembelajaran tidak diselesaikan dalam pertemuan I saja tetapi di 

bagi menjadi 2 kali pertemuan. Tahab selanjutnya setelah pembuatan RPP 

selesai lalu mengkonsultasikan RPP tersebut kepada guru kelas 5 di SD 

Negeri Gondoriyo 02 serta menjelaskan sintaks pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang digunakan. Selain sintaks pembelajaran juga menjelaskan 
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tentang media atau alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran berlangsung.  

Sebelum soal tes diberikan kepada siswa , soal terlebih dahulu 

dilakukan uji validasi instrument di SD yang lain yang mempunyai tingkat 

kemampuan yang sama dengan SD yang diteliti yaitu di SD Negeri 

Gondoriyo 03. Soal evaluasi yang digunakan berbentuk soal pilihan ganda 

yang berjunmlah 15 soal. Tahab pembuatan soal dengan membaca materi 

yang akan diajarkan selanjutnya membuat kisi – kisi soal . setelah iru 

dilakukan uji validitas dan reabilitas di SD Negeri gondoriyo 03 yang 

mempunyai kemampuan dan karakteristik yang sama. Soal tes digunakan 

untuk mengetaui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam menangkap 

materi pembelajaran yang telah diberikan.  

b. Tahap pelaksanaan  

Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan prosedur yang sudah 

direncanakan dalam RPP yaitu sebagai berikut:  

1. Pertemuan I 

Pada awal pembelajaran guru melakukan apersepsi dengan 

mengajak siswa untuk berdoa, guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, setelah itu diadakan absensi menanyakan 

kehadiran siswa. Selanjutnya siswa diajak untuk bermain 

permainan konsentrasi pikiran yang bertujuan untuk 

memfokuskan pemikiran siswa sehingga siswa siap untuk 

belajar. Setelah melakukan apersepsi guru menginformasikan 

materi pelajaran yang akan dipelajari hari ini. 

Pada kegiatan inti, langkah pertama siswa diberikan 

penjelasan dari guru mengenai materi yang akan dipelajari yaitu 

tentang mengubah pecahan ke bentuk persen. Setelah penjelasan 

dari guru selesai siswa diberikan contoh soal untuk menggali 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah di berikan tadi. 

Setelah semua siswa memahami materi yang di berikan 
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selanjutnya guru memperkenalkan dan memperagakan alat 

peraga yaitu kartu domino matematika dan siswa mengamati 

penjelasan dari guru tentang cara menggunakan kartu domino 

tersebut. 

Setelah siswa mengerti dan memahami penjelasan dari guru 

tentang kartu Domino Matematika, siswa di ajak untuk 

membentuk kelompok yang terdiri dari 4 tim dengan nama 

kelompok doraemon, upin ipin, masha dan spongebob dalam 

setiap kelompok terdiri dari 6 – 7 siswa secara heterogen. 

Kemudian guru menginformasikan kegiatan kelompok yang 

akan dilakukan.  

Guru bersama siswa menyiapkan ruang kelas untuk kegiatan 

kelompok. Guru memberikan lembar kerja siswa dalam bentuk 1 

set kartu domino matematika di setiap masing – masing 

kelompok. Setelah setiap kelompok menerima 1 set kartu 

domino matematika, siswa dipersilahkan untuk memulai 

perlombaan dan mengerjakan dengan cepat dan tepat. 

Perlombaan di berikan waktu 30 menit. Kelompok yang paling 

cepat den tepat menyelesaikan kegiatan akan menjadi pemenang 

dalam perlombaan katu domino matematika tersebut. 

Setelah selesai mengerjakan game siswa di berikan umpan 

timbal balik oleh guru tentang bagaimana kegiatan game selama 

berlangsung. Sebagai kegiatan akhir, guru bersana dengan siswa 

membahas hasil pembelajaran. Guru memberikan pemantapan 

dengan menanyakan beberapa soal terkait dengan materi ajar 

yang telah dipelajari secara lisan. Guru membimbing siswa 

dalam membuat kesimpulan mengenai materi dan diakhiri 

dengan pemberian tindak lanjur berupa pekerjaan rumah.  
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2. Pertemuan II 

Pertemuan II dilaksanakan sebagai tindak lanjur dari 

pertemuan I dengan kegiatan awal guru mengawali dengan 

memberikan salam, absensi dan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa. Guru mengajak siswa untuk bermain konsentrasi 

pikiran supaya siswa lebih fokus lagi dan siap dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Setelah siswa lebih focus dalam belajar 

guru melanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan 

menanyakan pelajaran yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dipelajari hari 

ini.  

Kegiatan inti, guru menjelaskan materi kepada siswa 

mengenai materi mengubah bentuk persen menjadi pecahan. 

Setelah siswa memahami penjelasan dari guru, guru memberikan 

beberapa soal untuk menggali pemahaman siswa terhadap 

penjelasan.  

Guru mengajak siswa untuk berkelompok sesuai dengan 

kelompok di pertemuan pertama. Setelah siswa berkumpul di 

masing – masing kelompoknya, siswa di bimbing untuk memilik 

perwakilan di tiap kelompok nya. Perwakilan 3 siswa di masing 

– masing keompok, perwakilan tiap kelompok tersebut bertujuan 

untuk mwakili sebagai peserta game tournament. 

Setelah kelompok dan peserta game terbentuk guru bersama 

dengan siswa menyiapkan meja tournament. Siswa di 

persilahkan untuk duduk di tempat duduk masing – masing 

sesuai posisi mereka. Guru mengakaj siswa untuk tenang dan 

mempersiapkan diri untuk memulai game, sebelum game di bulai 

guru membacakan aturan – aturan selama game berlangsung. 

Aturan pertama saat permainan di mulai adalah peserta 

pertama yang di tempatkan di meja tournament mengambil kartu 

soal dan membacakannya untuk kelompok lain. Setelah kartu di 
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bacakan, masing – masing peserta tournament dengan cepat – 

cepat mengangkat tangan dan peserta yang paling cepat dapat 

menjawab soal yang di bacakan. 

Apabila peserta yang menjawab benar maka mendapat skor 

1 tetapi jika peserta salah menjawab akan di lemparkan ke 

kelompok lain. Begitu aturan permainan secara bergantian 

membaca soal sampai seluruh soal tersebut selesai. Peserta game 

tournament yang mendapat skor tertinggi adalah sebagai 

pemenang. Dalam game ini diambil 3 pemenang yaitu juara 1, 2, 

3. Setelah permainan game tournament selesai dan sudah di 

ketahui pemenangnya, di akhir kegiatan guru memberikan 

umpan balik dan meluruskan kesalahan selama permainan game 

tournament. 

Kegiatan penutup guru bersama siswa melakukan refleksi 

pembelajaran, apakah selama pembelajaran siswa senang atau 

tidak? Semua siswa menangkap pembelajaran dengan baik atau 

tidak?. Guru memberikan tes evaluasi untuk mengetaui sejauh 

mana daya tangkap siswa terhadap materi yang diberikan. Akhir 

kegiatan guru menutup dengan memberikan pesan penyemangat 

dan memberikan hadiah bagi pemenang game tournament. 

 

c. Observasi 

Hasil tindakan selama pembelajaran pada silkus I berdasarkan 

pengamatan pada tindakan siswa untuk mengukur keberhasilan penerapan 

pembelajaran Kooperatif tipe Teams Game Tournamen berbantuan kartu 

domino matematika selama pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

dilakakukan oleh peneliti selama pembelajaran pertemuan I, dan I. 

Awal pertemuan I pada siklus I, diawali dengan guru menyapa 

keadaan murid dan murid menjawab dengan respon yang menyenangkan. 

Sampai akhir kegiatan awal siswa merespon dengan baik. Tetapi di kegiatan 

guru mengajak siswa untuk bermain konsentrasi pikiran ada beberapa murid 
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yang kurang mengerti cara bermain sehingga guru harus mengulang cara 

bermain konsentrasi pikiran sehingga semua siswa memahani dan dapat 

melakukan permainan dengan baik. 

Pada saat penjelasan materi yang disampaikan oleh guru siswa dapat 

menangkap materi dengan baik karena materi sudah dijelaskan oleh guru 

kelas sebelumnya. Kegiatan selanjutnya yaitu pembagian kelompok, pada 

saat pembagian kelompok dapat berjalan dengan baik tetapi saat kerja 

kelompok dimulai masih ada beberapa siswa yang kurang dapat mengikuti 

kegiatan kelompok dengan baik Karena selama pembelajaran dengan guru 

kelas mereka belum pernah diadakan kegiatan secara berkelompok. Apalagi 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournamen.  

Saat kegiatan kelompok dimulai ada beberapa siswa yang hanya 

diam saja dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan, hal tersebut 

dikarenakan sebelumnya siswa belum pernah melakukan kegiatan 

kelompok. Siswa hanya mengandalkan teman mereka yang dianggap 

mampu mengerjakan.  

Pertemuan I hingga pertemuan II pada siklus I, perkembangan siswa 

Nampak jelas dari siswa yang belum aktif lama kelamaan mereka mau aktif, 

dari siswa yang hanya mengandalkan pekerjaan temannya menjadi mau 

mengerjakan sendiri. Namun pembelajaran dengan kompetensi dasar 

mengubah pecahan kebentuk persen serta sebaliknya dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen berbantuan kartu 

domino matematika  pada siklus I ini belum optimal dikarenakan siswa 

belum terbiasa dengan belajar secara kelompok jadi siswa yang paling 

mampu yang mendominasi dalam mengerjakan tugas kelompok dan masih 

ada siswa yang kurang berpartisipasi dan kurang terlihat aktif dalam 

pembelajaran. 

Melalui hasil observasi pada siklus I dapat diketahui bahwa kesiapan 

siswa dalam belajar, keterlibatan siswa, kerjasana antar kelompok, 

pelaksanaan game tournament sudah baik tapi belum optimal. 
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d. Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah melakukan pembelajaran pada siklus I 

dari pertemuan I dan II pada suklus I jadi dapat dibahas kekuranan dan 

kendalah yang di hadapi selama proses pembelajaran pada siklus I. refleksi 

berfungsi untuk perencanaan di siklus ke II sehingga permasalahan dapat 

tertasi dengan didiskusikan bersama. Kegiatan refleksi dilakukan dengan 

membahas hasil nilai yang diperoleh siswa melalui tes evalusi pada siklus I. 

Hasil dari refleksi dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan dan perencanaan 

pada siklus II sehingga indicator kinerja hasil belajar Matematika yang 

ditentukan dapat tercapai. 

Hasil tindakan yang diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada siklus I dalam menerapkan pembelajaran Kooperatif tipe 

Teams Games Tournamen berbantuan Kartu domino matematika. Hasil 

tersebut sudah baik sesuai dengan langkah – langkah yang terdapat pada 

indikator pencapaian pembelajaran.  Tetapi masih ada beberapa hal yang 

harus diperbaiki misalnya mengarahkan siswa saat diskusi dan pelaksanaan 

game tournament, kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menggali pengetahuan yang dimiliki dan guru masih dominan dikelas. 

Kelebihan dan kekurangan selama siklus I berdasarkan hasil 

pengamatan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

berbantuan kartu domino matematika yaitu sebagai berikut: 

1. Kelebihan  

a. Kegiatan pembelajaran menyenangkan karena ada unsur 

permainan. 

b. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Siswa tertarik dengan penerapan metode pembelajaran 

kooperatif. 

d. Siswa bersemangan dalam kegiatan games tournament 

2. Kekurangan 

a. Kurang terbiasanya siswa dengan penerepan model 

pembelajaran kooperatif. 
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b. Guru kurang memberikan pengarahan dan bimbingan saat 

kegiatan kelompok. 

c. Beberapa siswa masih takut dalam menyampaikan pendapat 

dan aktif dalam mengerjakan tugas. 

d. Beberapa siswa masih menggantungkan pekerjaan teman. 

4.2.2 Pelaksanaan Siklus II 

 Siklus II merupakan perbaikan dari suklus I yang dilaksanakan 2 kali 

pertemuan dengan kompetensi dasar mengubah pecahan ke bentuk decimal serta 

sebaliknya. Alokasi waktu setiapkali pertemuan adalah (2x35 menit) pertemuan 

pertama dilaksanakan tanggal 3 Mei 2017 dan pertemuan kedua tanggal 10 Mei 

2017. 

a. Tahab Perencanaan 

Pada siklus II, sebelum melakukan  tindakan perlu melakukan 

persiapan terlebih dahulu. Sama dengan siklus I, siklus II dilakukan melakui 

2 pertemuan dimana setiap pertemuan dilakukan persiapan. Dengan 

memperhatikan refleksi pada siklus I maka perencanaan perbaikan yang 

telah dibuat dikaji ulang dan didiskusikan sehingga pembelajaran siklus II 

dapat terlaksana dengan baik. Adapun persiapan siklus II meliputi 

mempersiapkan RPP, alat peraga dan media pembelajaran yang menunjang 

pembelajaran.  

 

b. Tahap pelaksanaan  

Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan prosedur yang sudah 

direncanakan dalam RPP yaitu sebagai berikut:  

1. Pertemuan I 

Pada awal pembelajaran guru melakukan apersepsi dengan 

mengajak siswa untuk berdoa, guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, setelah itu diadakan absensi menanyakan 

kehadiran siswa. Selanjutnya siswa diajak untuk bermain 

permainan konsentrasi pikiran yang bertujuan untuk 
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memfokuskan pemikiran siswa sehingga siswa siap untuk 

belajar. Setelah melakukan apersepsi guru menginformasikan 

materi pelajaran yang akan dipelajari hari ini. 

Pada kegiatan inti, langkah pertama siswa diberikan 

penjelasan dari guru mengenai materi yang akan dipelajari yaitu 

tentang mengubah pecahan kebentuk desimal. Setelah penjelasan 

dari guru selesai siswa diberikan contoh soal untuk menggali 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah di berikan tadi. 

Setelah semua siswa memahami materi yang di berikan 

selanjutnya guru memperkenalkan dan memperagakan alat 

peraga yaitu kartu domino matematika dan siswa mengamati 

penjelasan dari guru tentang cara menggunakan kartu domino 

tersebut. 

Setelah siswa mengerti dan memahami penjelasan dari guru 

tentang kartu Domino Matematika, siswa di ajak untuk 

membentuk kelompok yang terdiri dari 4 tim dengan nama 

kelompok doraemon, upin ipin, masha dan spongebob dalam 

setiap kelompok terdiri dari 6 – 7 siswa secara heterogen. 

Kemudian guru menginformasikan kegiatan kelompok yang 

akan dilakukan.  

Guru bersama siswa menyiapkan ruang kelas untuk kegiatan 

kelompok. Guru memberikan lembar kerja siswa dalam bentuk 1 

set kartu domino matematika di setiap masing – masing 

kelompok. Setelah setiap kelompok menerima 1 set kartu 

domino matematika, siswa dipersilahkan untuk memulai 

perlombaan dan mengerjakan dengan cepat dan tepat. 

Perlombaan di berikan waktu 30 menit. Kelompok yang paling 

cepat dan tepat menyelesaikan kegiatan akan menjadi pemenang 

dalam perlombaan kartu domino matematika tersebut. 

Setelah selesai mengerjakan game siswa di berikan umpan 

timbal balik oleh guru tentang bagaimana kegiatan game selama 
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berlangsung. Sebagai kegiatan akhir, guru bersana dengan siswa 

membahas hasil pembelajaran. Guru memberikan pemantapan 

dengan menanyakan beberapa soal terkait dengan materi ajar 

yang telah dipelajari secara lisan. Guru membimbing siswa 

dalam membuat kesimpulan mengenai materi dan diakhiri 

dengan pemberian tindak lanjur berupa pekerjaan rumah.  

3. Pertemuan II 

Pertemuan II dilaksanakan sebagai tindak lanjur dari 

pertemuan I dengan kegiatan awal guru mengawali dengan 

memberikan salam, absensi dan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa. Guru mengajak siswa untuk bermain konsentrasi 

pikiran supaya siswa lebih fokus lagi dan siap dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Setelah siswa lebih focus dalam belajar 

guru melanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan 

menanyakan pelajaran yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dipelajari hari 

ini.  

Kegiatan inti, guru menjelaskan materi kepada siswa 

mengenai materi mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. 

Setelah siswa memahami penjelasan dari guru, guru memberikan 

beberapa soal untuk menggali pemahaman siswa terhadap 

penjelasan.  

Guru mengajak siswa untuk berkelompok sesuang dengan 

kelompok di pertemuan pertama. Setelah siswa berkumpul di 

masing – masing kelompoknya, siswa di bimbing untuk memilik 

perwakilan di tiap kelompok nya. Perwakilan 3 siswa di masing 

– masing keompok, perwakilan tiap kelompok tersebut bertujuan 

untuk mwakili sebagai peserta game tournament. 

Setelah kelompok dan peserta game terbentuk guru bersama 

dengan siswa menyiapkan meja tournament. Siswa di 

persilahkan untuk duduk di tempat duduk masing – masing 
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sesuai posisi mereka. Guru mengajak siswa untuk tenang dan 

mempersiapkan diri untuk memulai game, sebelum game di 

mulai guru membacakan aturan – aturan selama game 

berlangsung. 

Aturan pertama saat permainan di mulai adalah peserta 

pertama yang di tempatkan di meja tournament mengambil kartu 

soal dan membacakannya untuk kelompok lain. Setelah kartu di 

bacakan, masing – masing peserta tournament dengan cepat – 

cepat mengangkat tangan dan peserta yang paling cepat dapat 

menjawab soal yang di bacakan. 

Apabila peserta yang menjawab benar maka mendapat skor 

1 tetapi jika peserta salah menjawab akan di lemparkan ke 

kelompok lain. Begitu aturan permainan secara bergantian 

membaca soal sampai seluruh soal tersebut selesai. Peserta game 

tournament yang mendapat skor tertinggi adalah sebagai 

pemenang. Dalam game ini diambil 3 pemenang yaitu juara 1, 2, 

3. Setelah permainan game tournament selesai dan sudah di 

ketahui pemenangnya, di akhir kegiatan guru memberikan 

umpan balik dan meluruskan kesalahan selama permainan game 

tournament. 

Kegiatan penutup guru bersama siswa melakukan refleksi 

pembelajaran, apakah selama pembelajaran siswa senang atau 

tidak? Semua siswa menangkap pembelajaran dengan baik atau 

tidak? Guru memberikan tes evaluasi untuk mengetaui sejauh 

mana daya tangkap siswa terhadap materi yang diberikan. Akhir 

kegiatan guru menutup dengan memberikan pesan penyemangat 

dan memberikan hadiah bagi pemenang game tournament. 
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c. Observasi 

Hasil tindakan pada siklus II berupa hasil tes evaluasi yang dilakukan 

di akhir pertemuan ke II. Tes evaluasi dilakukan untuk mengukur 

keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournamen berbantuan kartu domino matematika. 

Melalui observasi pada siklus II ini dapat diketahui kesiapan siswa 

dalam belajar, ketertarikan siswa, keterlibatan siswa dan kerjasama siswa 

dalam satu tim sudah optimal. Keadaan siswa pada siklus II ini jauh lebih 

baik dibandingkan pada siklus I. siswa mengalami peningkatan dalam proses 

belajar mengajar sehinggan dapat berjalan lebih efektif. Kerjasama antar 

anggota kelompok leboih optimal dan maksimal. Antusias siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan lebih meningkat. Perhatian siswa sudah 

terfokus pada pembelajaran siswa sudah tidak gaduh dan bergurau lagi. 

Perubahan tindakan siswa yang positif ini dapat berpengaruh dan berdampak 

pada hasil belajar siswa. 

Diberlakukannya pertandingan antar kelompok dapat memacu siswa 

untuk mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, hal tersebut dapat mendidik 

siswa untuk selalu siap dan melatih konsentrasi siswa agar tidak memikirkan 

hal lain selain materi pelajaran. Adanyan bimbingan dari guru, siswa dapat 

melakukan tugasnya karena guru selalu memantau perkembangan siswa. 

Pemberian reward dapat menumbuhkan sikap siswa untuk saling bersaing 

secara positif yaitu agar mendapat poin terbanyak, sehingga dapat membuat 

siswa lebih tertarik dalam belajar dan tidak terbebani dalam belajar. 

 

d. Refleksi  

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dari pertemuan I dan 

II, maka selanjutnya di adakan refleksi dari kegiatan selama proses 

pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi dan soal 

evaluasiyang dilaksanakan pada siklus II. Refleksi ini digunakan sebagai 

bahan perbaikan dengan membandingkan hasil tindakan dalam proses 

pembelajaran sudah sesuai dengan indicator kerja. Penerapan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen berbantuan kartu 

domino matematika sidah maksimal dalam penyampaian pembelajaran.   

Pada siklus II ini siswa terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran 

dan saling membantu saat kerja kelompok sehingga memperoleh hasil yang 

maksimal. Siswa sangat tertarik terhadap pembelajaran yang mengandung 

unsur permainan dengan menggunakan kartu domino matematika. 

4.3 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini akan di uraikan tentang deskripsi data dan analisis data 

yang masing – masing bagian akan dijelaskan tentang data siklus I dan siklus II yang 

terdiri dari data hasil belajar matematika. 

4.3.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data hasil belajar matematika berbentuk table frekuensi. Hasil 

belajar matematika disajikan dengan menentukan kelas interval. Data hasil belajar 

yang sudah diolah di sederhanakan dengan menggunakan pedoman yang diperoleh 

dari interval sesuai dengan Usman dan Akhar (2006: 71). Langkah – langkah 

membuat table frekuensi dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, 

kemudian menghitung rentang data tertinggi dikurangi data terendah. 

Menurut Sturges, setelah menghitung rentang yaitu menghitung banyak 

kelas dengan rumus: 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

n = banyaknya data, hasil akhir dibulatkan. 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

Setelah menghitung panjang interval selanjutnya adalah menentukan ujung 

bawah kelas interval pertama. Diambil data terkecil atau data yang lebih kecil dari 

data terkecil selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang harus didapat. 

Selanjutnya kelas interval pertama dihitung dengan menjumlahkan ujung bawah 
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kelas dengan p dikurangi 1 dan seterusnya, nilai f dihitung dan dipindahkan ke table 

distribusi frekuensi. 

4.3.1.1 Data Siklus I 

 Data siklus I berisi data hasil belajar matematika. Data tersebut akan 

dideskripsikan kedalam table berikut ini.  

 Menentukan kelas interval dalam menyajikan hasil belahar matematika 

Siklus I dengan langkah berikut: 

 R = data tertinggi – data terendah  

  = 100 – 40  

  = 60 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

  = 1 + 3,3 log 28 

  = 1 + 3,3 . 1,448 

  = 1 + 4,7784 

  = 5,778 dibulatkan menjadi 6 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

  = 
60

6
 

  = 10 

 Setelah menghitung panjang kelas interval maka data dimasukkan ke dalam 

tabel distribusi frekuensi hasil belajar matematika berikut: 
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siklus I 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 Semester 02 Tahun pelajaran 

2016/2017 

 

No. Interval Nilai Frekuensi 

(siswa) 

Presentase (%) 

1. 91-100 6 21,43% 

2. 81-90 5 17,86% 

3. 71-80 6 21,43% 

4. 61-70 2 7,14% 

5. 51-60 5 17,86% 

6. 41-50 2 7,14% 

7. 31-40 2 7,14% 

Jumlah  28 100 

Nilai Rata – rata 73,3 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah  40 

Sumber: Data yang diolah 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 91-100 sebanyak 

6 siswa sebesar 21,43%, yang mendapat nilai 81-90 terdapat 5 siswa sebesar 

17,86%, yang mendapat nilai 71-80 teerdapat 6 siswa sebesar 21,43%, yang 

mendapat 61-70 terdapat 2 siswa sebesar 7,14%, yang mendapat nilai 51-60 

terdapat 5 siswa sebesar 17,86%, yang mendapat nilai 41-50 terdapat 2 siswa 

sebesar 7,14%, dan yang mendapat nilai 31-40 terdapat 2 siswa sebesar 7,14%. 

Rata – rata nilai siswa adalah 73,3 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 40.  

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa siswa yang tuntas lebih banyak daripada 

siswa yang tidak tuntas, tetapi ketuntasan tersebut belum sesuai dengan indikator 

kinerja hasil belajar matematika yang ditentukan. Maka dengan belum tercapainya 

indikator kinerja hasil belajar matematika tersebut perlu diadakan tindak lanjut 

dengan siklus berikutnya yaitu siklus II. 
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4.3.1.2 Data Siklus II 

 Data siklus II terdiri atas data hasil belajar matematika. Hasil tersebut akan 

di deskripsikan pada tabel berikut ini. 

Menentukan kelas interval dalam menyajikan hasil belahar matematika Siklus I 

dengan langkah berikut: 

 R = data tertinggi – data terendah  

  = 100 – 40  

  = 60 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

  = 1 + 3,3 log 28 

  = 1 + 3,3 . 1,448 

  = 1 + 4,7784 

  = 5,778 dibulatkan menjadi 6 

 P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

  = 
60

6
 

  = 10 

 Setelah menghitung panjang kelas interval maka data dimasukkan ke dalam 

tabel distribusi frekuensi hasil belajar matematika berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siklus II 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 Semester 02 Tahun pelajaran 

2016/2017 

 

No. Interval Nilai Frekuensi 

(siswa) 

Presentase (%) 

1. 91-100 7 25,00% 

2. 81-90 9 31,03% 

3. 71-80 7 24,14% 

4. 61-70 1 3,57% 

5. 51-60 2 10,34% 

6. 41-50 1 3,57% 

7. 31-40 1 3,57% 

Jumlah  28 100 

Nilai Rata – rata 81,4 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah  40 

Sumber: Data yang diolah 

 Tabel 4.2 pada siklus II menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 91-

100 sebanyak 7 siswa sebesar 25,00%, yang mendapat nilai 81-90 terdapat 9 siswa 

sebesar 31,03%, yang mendapat nilai 71-80 teerdapat 7 siswa sebesar 24,14%, yang 

mendapat 61-70 terdapat 1 siswa sebesar 3,57%, yang mendapat nilai 51-60 terdapat 

2 siswa sebesar 10,34%, yang mendapat nilai 41-50 terdapat 1 siswa sebesar 3,57%, 

dan yang mendapat nilai 31-40 terdapat 1 siswa sebesar 3,57%. Rata – rata nilai 

siswa adalah 81,4 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 40. Dengan demikian 

hasil belajar siswa pada siklus II sudah dapat mencapai indicator kinerja dan 

mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. 

4.3.2 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dua tahab yaitu analisis ketuntasan dan analisis 

komparatif. 

4.3.2.1 Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I 

 Hasil belajar diperoleh dari hasil evalusi setelah pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
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Tournamen berbantuan kartu Domino Matematika. Berikut merupakan hasil belajar 

matematika siswa pada siklus I  

Tabel 4.3 

Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Kategori Frekuensi 

(siswa) 

Presentase 

(%) 

Tuntas 17 60,71% 

Tidak tuntas 11 39,29% 

Jumlah  28 100 

Sumber: data yang diolah 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa siswa yang sudah tuntas dengan nilai ≥ 70 

sebanyak 17 siswa dengan presentase 60,71% sedangkan siswa yang tidak tuntas 

dengan nilai < 70 sebanyak 11 siswa dengan presentase 39,29%. Nilai tersebut 

dapat digambarkan dalam diagram batang berikut: 

 

Sumber: Data yang diolah dari Tabel 4.3 

4.1 Diagram Batang Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I 
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 Diagram 4.1 menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa sudah 

mengalami peningkatan ditantai dengan siswa yang tuntas lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang tidak tuntas. Siswa yang tuntas mencapai nilai 

KKM terdapat 17 siswa sebesar 60,71%, sedangkan siswa yang tidak tuntas 11 

siswa sebesar 39,29%. 

4.3.2.2 Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II 

Hasil belajar diperoleh dari hasil evalusi setelah pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

berbantuan kartu Domino Matematika. Berikut merupakan hasil belajar matematika 

siswa pada siklus II : 

Tabel 4.4 

Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Kategori Frekuensi 

(siswa) 

Presentase 

(%) 

Tuntas 24 85,71% 

Tidak tuntas 4 14,29% 

Jumlah  28 100 

Sumber: Data yang diolah 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa siswa yang sudah tuntas dengan nilai ≥ 70 

sebanyak 24 siswa dengan presentase 85,71% sedangkan siswa yang tidak tuntas 

dengan nilai < 70 sebanyak 4 siswa dengan presentase 14,29%. Nilai tersebut 

dapat digambarkan dalam diagram batang berikut: 



64 
 

 

Sumber: Data yang diolah dari Tabel 4.4 

4.2 Diagram Batang Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Diagram 4.2 menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa sudah 

mengalami peningkatan ditantai dengan siswa yang tuntas lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang tidak tuntas. Siswa yang tuntas mencapai nilai 

KKM terdapat 24 siswa sebesar 85,71%, sedangkan siswa yang tidak tuntas 4 

siswa sebesar 14,29%. Sehingga hasil belajar siswa pada siklus II sudah mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 80% dari keseluruhan siswa yang sudah 

mencapai KKM. 

4.3.2.3 Analisis Komparatif Hasil Belajar Matematika 

 Hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang berdasarkan hasil belajar Matematika 

Pada Pra siklus, siklus I dan siklus II disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.5 

Analisis Komparatif Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Kategori Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persen 

(%) 

1 Tuntas  10 35,71 17 60,71 24 85,71 

2 Tdk tuntas  18 64,29 11 39,29 4 14,29 

Jumlah  28 100 28 100 28 100 

Sumber: Data yang diolah 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas 

dalam pelajaran matematikaterbukti drisaat pra test hanya ada 10 siswa yang tuntas, 

meningkat lagi di siklus I menjadi17 siswa yang tuntas dan peningkatan pesat siswa 

yang tuntas terjadi pada siklus II yaitu 24 siswa. Sedangkan pada klasifikasi siswa 

yang tidak tuntas pada pra siklus terdapat 18 siswa yang tidak tuntas menurut di 

siklus I menjadi 11 siswa yang tidak tuntas pada siklus I belum mencapai indicator 

yang ditetapkan maka dilakukan perbaikan di siklus II  agar mampu mencapai 

indicator yang ditetapkan. Namun pada siklus II masih teradapt anak yang belum 

tuntas yaitu 4 siswa. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut memang lambat dalam 

belajar tetapi sudah mengakami sedikit peningkatan nilai di setiap siklus nya namun 

belim mencapai KKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Sumber: Data yang diolah dari Tabel 4.5 

4.3 Analisis Komparatif Hasil Belajar Matematika 

 

 Diagram 4.3 analisis Komparatif  tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen berbantuan Kartu Domino 

Matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya peningkatan 

hasil belajar matematika pra siklus, siklus I, siklus II dengan jumlah siswa yang 

tuntas dalam belajar atau telah mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 70. 

4.4 Pembahasan 

 Kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang merupakan pembelajaran yang berpusat 

pada guru dikarenakan guru sangat mendominasi pembelajaran sehingga aktivitas 

guru lebih banyak daripada aktivitas siswa. Penyampaian materi oleh gurur seara 

ceramah dan berpacu pada buku pelajaran. Kegiatan selanjutnya siswa disuruh 

untuk mengerjakan soal di buku paket. Kegiatan pembelajaran seperti ini yang 

secara monoton setiap hari dilakukan oleh guru dan siswa memebuat proses belajar 
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mengajar menjadi jenuh dan tidak focus dalam mengikuti pembelajaran matematika 

dikelas, sehingga siswa tidak dapat menangkap materi dengan baik. 

 Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen akan 

membuat siswa untuk tertarik dan bersemangat dalam belajar hal ini dikarenakan 

pembelajaran TGT merupakan pembelajaran secara berkelompok dengan karakter 

siswa yang berbeda yang akan membuat siswa bekerjasama dan katif dalam 

mengerjakan tugas. Seperti yang di kemukakan oleh Hamdani (2011:92) bahwa 

Model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan melibatkan aktivitas seluruh siswa 

tanpa adanmya perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas siswa dengan model 

TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen berbantuan Kartu 

Domino Matematika dapat meningkatkan hasil belajar terbukti peningkatan dari Pra 

Siklus yaitu 10 siswa yang tuntas mencapai 35,71%, lalu di Siklus I meningkat 

menjadi 17 siswa yang tuntas mencapai 60,71%, peningkatan tertinggi pada Siklus 

II yaitu 24 siswa presentase 85,71%. 

Adapun jumlah siswa yang tidak tuntas pada Pra siklus mencapai  64,29% yaitu 

18 siswa, menurun di Siklus I menjadi 39,29% yaitu 11 siswa dan menurun lagi 

hingga mencapai 14,29% yaitu 4 siswa di Siklus II. 

Siklus II ada 4 siswa yang tidak tuntas dikarenakan memang siswa tersebut 

lamban dalam belajar dan berpikir, bagaimana pun cara guru mengajar 4 siswa 

tersebut hasil nya tetap sama di bawah KKM. Tetapi ada sedikit peningkatan dari 

Pra Siklus sampai Siklus II meskipun masih dibawah KKM.  

Di lihat dari Pra Siklus sampai Siklus II terjadi peningkatan yang sangat 

segnifikan dari segi nilai. Seperti dikemukakan (Huda 2013: 5) bahwa pembelajaran 

sebagai perubahan kapasitas salah satu contoh perubahannya adalah ketika seorang 
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pembelajar yang awalnya takut pada pelajaran tertentu ternyata berubah menjadi 

seseorang yang sangat percaya diri dalam menyelesaikan pelajaran tersebut. 

Menurut Bogner (Huda 2013: 38) untuk belajar individu-individu harus terlibat 

aktif secara mental dalam menghubungkan peristiwa-peristiwa dengan makna-

makna. Penggunaan Teams Games Tournament (TGT) pada siklus I mengalami 

peningkatan dari siswa yang pada kegiatan awal pembelajaran siklus I kurang 

semangat belajar menjadi mau belajar setelah diajak belajar sambil bermain melalui 

kartu soal Teams Games Tournament (TGT). Siswa memperhatikan materi yang 

dijelaskan guru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru tentang materi 

Matematika. Antusias dan minat anak untuk belajar sudah terlihat ketika mengikuti 

turnamen.  

Seperti dikemukakan (Huda 2013:5) bahwa pembelajaran sebagai perubahan 

perilaku yaitu salah satu contoh perubahannya adalah ketika seorang pembelajar 

yang awalnya tidak begitu perhatian dalam kelas ternyata berubah menjadi sangat 

perhatian.  

Menurut Huda (2013: 17) permainan menjadi salah satu faktor pembeda yang 

membuat suasana kelas berbasis paradigma pembelajaran menjadi sangat 

menyenangkan. Siswa yang tadi hanya diam ikut menjawab pertanyaan dari 

turnamen. Pembelajaran siklus II menunjukan bahwa Teams Games Tournament 

(TGT) mampu mengoptimalkan proses pembelajaran Matematika kelas V di SD 

Negeri Gondoriyo 02 Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 

 

  

  


