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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini berjumlah 43 siswa kelas VIIA dan VIIB SMP 

Mater Alma Ambarawa tahun ajaran 2011/2012. Kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Mater Alma Ambarawa  pada tanggal 21 Mei sampai 

dengan tanggal 25 Mei tahun 2012. Pada penelitian ini kelas VIIA sebagai kelas 

eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan kelas VIIB 

yang berjumlah 21 siswa sebagai kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model konvensional. Materi yang pokok yang dikaji dalam penelitian ini 

yaitu segitiga dan segiempat. Pada penelitian ini fokus materi yang diteliti 

adalah mengenai segitiga. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, maka 

hasil penelitian berupa kemampuan hasil belajar siswa ditinjau dari ranah 

kognitif dalam pembelajaran. 

 

B. Uji Instrumen Pretest 

Data dari hasil uji coba pretest digunakan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas dari butir soal pretest yang dibuat. Soal uji coba pretes diujikan di 

SMP Kristen Lentera Ambarawa. Dipilih SMP Kristen Lentera karena secara 

strategis dekat dengan sekolah yang akan menjadi objek penelitian dengan 

asumsi memiliki kemampuan intelektual yang tidak jauh berbeda sehingga 

instrumen dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Selain itu SMP 

Lentera merupakan sekolah milik swasta, jadi secara empiris pengelolaan 

sekolah maupun pengajarannya juga tidak jauh berbeda dengan SMP Mater 

Alma. Dikarenakan jumlah minimal data yang ditetapkan adalah  30, maka 

diambil 2 kelas yang terdiri dari 41 siswa. Setelah berkonsultasi dengan guru 

bidang studi maka uji coba instrument pretest dilakukan serempak pada dua 

kelas dengan waktu 40 menit atau 1 jam pelajaran. 

 

1. Uji Validitas Soal Uji Coba Pretest 

Pengujian validitas instumen dalam penelitian ini menggunakan 

software SPSS 16.0. Digunakan SPSS 16.0 dimaksudkan agar memudahkan 

dalam menganalisis data. Hasil uji validitas uji coba pretest dapat dilihat 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8 

Hasil Validitas Uji Coba 

Butir Soal Pretest 

Indikator 
Empirik 

r Ket. 
Indikator 
Empirik 

r Ket. 

Soal 1 .058 Tidak Valid Soal 14 .155 Tidak Valid 

Soal 2 .062 Tidak Valid Soal 15 .551 Valid 

Soal 3 .368 Valid Soal 16 .355 Valid 

Soal 4 .331 Valid Soal 17 .304 Valid 

Soal 5 .313 Valid Soal 18 .488 Valid 

Soal 6 .479 Valid Soal 19 .324 Valid 

Soal 7 .263 Valid Soal 20 .262 Valid 

Soal 8 .347 Valid Soal 21 .097 Tidak Valid 

Soal 9 .535 Valid Soal 22 .297 Valid 

Soal 10 .351 Valid Soal 23 .522 Valid 

Soal 11 .347 Valid Soal 24 .229 Valid 

Soal 12 .191 Tidak Valid Soal 25 .203 Valid 

Soal 13 .564 Valid    

 

Berdasarkan pada Tabel 8 dari 25 butir soal yang diuji cobakan, hanya 

20 soal yang dinyatakan valid dengan koefisien validitas > 0.2, sedangkan 

untuk soal nomor 1, 2, 12, 14, dan 21 dinyatakan tidak valid karena 

memiliki nilai koefisien < 0.2. Berdasarkan 20 soal yang valid kemudian 

dilakukan uji validitas kembali dengan menghapus item soal yang tidak 

valid, apabila seluruh soal valid maka soal yang dibuat layak digunakan 

untuk pretest. Hasil uji validitas kedua dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9 

Hasil Validitas Kedua Uji Coba 

Butir Soal Pretest 

Indikator 
Empirik 

r Ket. 
Indikator 
Empirik 

r Ket. 

Soal 3 .332 Valid Soal 15 .522 Valid 

Soal 4 .326 Valid Soal 16 .317 Valid 

Soal 5 .299 Valid Soal 17 .313 Valid 

Soal 6 .510 Valid Soal 18 .441 Valid 

Soal 7 .319 Valid Soal 19 .369 Valid 

Soal 8 .415 Valid Soal 20 .291 Valid 

Soal 9 .577 Valid Soal 22 .285 Valid 

Soal 10 .404 Valid Soal 23 .475 Valid 

Soal 11 .357 Valid Soal 24 .187 Tidak Valid 

Soal 13 .550 Valid Soal 25 .180 Tidak Valid 



30 

 

Berdasarkan pada Tabel 9 diatas terdapat 18 butir soal yang valid dan 

masih terdapat 2 soal yang tidak valid dengan koeifisen < 0.2. Dilakukan 

pengujian ulang dengan menghapus item soal yang tidak valid yaitu item 

soal nomor 24 dan 25. Hasil dari uji validitas ketiga pada soal pretest dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10 

Hasil Validitas Ketiga Uji Coba 

Butir Soal Pretest 

 

Indikator 
Empirik 

r Ket. 
Indikator 
Empirik 

r Ket. 

3 .362 Valid 13 .536 Valid 

4 .327 Valid 15 .507 Valid 

5 .300 Valid 16 .360 Valid 

6 .507 Valid 17 .302 Valid 

7 .349 Valid 18 .464 Valid 

8 .436 Valid 19 .322 Valid 

9 .595 Valid 20 .306 Valid 

10 .412 Valid 22 .256 Valid 

11 .330 Valid 23 .458 Valid 

 

Berdasarkan pada Tabel 10 diatas terlihat bahwa ke 18 butir soal yang 

telah diuji lagi validitasnya menunjukkan bahwa semua soal tersebut valid. 

Ke 18 soal yang valid tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrument 

pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, namun harus 

dilakukan terlebih dahulu uji reliabiltasnya. 

 

2. Uji Reliabilitas Soal Uji Coba Pretest 

Pengujian reliabilitas instrument digunakan pula software SPSS 16.0. 

Menggunakan langkah yang sama dengan uji validitas maka dari 18 soal 

yang valid tersebut diuji reliabilitasnya. Hasil reliabilitas uji coba pretest 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 

Hasil Reliabilitas Uji Coba Pretest 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.813 18 
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Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa analisis reliabilitas soal 

uji coba pretest menggunakan Alpha Cronbach’s didapat koefisien 

reliabilitas sebesar 0.813. Mengacu pada hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa soal yang diujikan reliable, sehingga soal tersebut layak 

untuk digunakan sebagai instrument pretest, serta dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

C. Uji Instrumen Posttest 

Instrumen posttest sebelum diujikan pada sampel terlebih dahulu diuji 

cobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrument.  

1. Uji Validitas Soal Uji Coba Posttest 

Uji validitas posttest dilakukan menggunakan software SPSS 16.0. Hasil 

uji validitas posttest dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12 

Hasil Validitas Uji Coba Butir Soal Posttest 

 

Indikator 
Empirik 

r Ket. 
Indikator 
Empirik 

r Ket. 

Soal 1 .220 Valid Soal 14 .525 Valid 

Soal 2 .241 Valid Soal 15 .498 Valid 

Soal 3 .309 Valid Soal 16 .358 Valid 

Soal 4 .553 Valid Soal 17 .530 Valid 

Soal 5 .405 Valid Soal 18 .409 Valid 

Soal 6 .358 Valid Soal 19 .425 Valid 

Soal 7 .578 Valid Soal 20 .224 Valid 

Soal 8 .400 Valid Soal 21 .520 Valid 

Soal 9 .229 Valid Soal 22 -.011 Tidak Valid 

Soal 10 .211 Valid Soal 23 .555 Valid 

Soal 11 .555 Valid Soal 24 .468 Valid 

Soal 12 .367 Valid Soal 25 .526 Valid 

Soal 13 .155 Tidak Valid    

 

Berdasarkan pada Tabel 12 terlihat bahwa 25 butir soal posttest yang 

diuji cobakan terdapat 23 soal valid, dan 2 soal lainnya dianggap gugur atau 

tidak valid karena memiliki koefisien validitas < 0.200. Kedua soal yang 

tidak valid adalah nomor 13 dan nomor 22. Soal-soal yang valid tersebut 

kemudian diuji ulang validitasnya menggunakan SPSS 16.0, apabila seluruh 

soal valid maka layak digunakan sebagai instrumen posttest. Hasil uji 

validitas berikutnya dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13 

Hasil Validitas Kedua Uji Coba 

Butir Soal Posttest 

Indikator 
Empirik 

r Ket. 
Indikator 
Empirik 

r Ket. 

Soal 1 .211 Valid Soal 14 .529 Valid 

Soal 2 .213 Valid Soal 15 .496 Valid 

Soal 3 .283 Valid Soal 16 .372 Valid 

Soal 4 .524 Valid Soal 17 .543 Valid 

Soal 5 .397 Valid Soal 18 .402 Valid 

Soal 6 .359 Valid Soal 19 .427 Valid 

Soal 7 .605 Valid Soal 20 .185 Tidak Valid 

Soal 8 .428 Valid Soal 21 .553 Valid 

Soal 9 .220 Valid Soal 23 .582 Valid 

Soal 10 .198 Tidak Valid Soal 24 .502 Valid 

Soal 11 .569 Valid Soal 25 .546 Valid 

Soal 12 .379 Valid    

 

Berdasar Tabel 13 dapat diketahui bahwa setelah diuji lagi validitasnya 

ternyata terdapat 21 soal yang valid dari 23 soal yang diuji ulang 

validitasnya. Terdapat 2 butir soal yang tidak valid yaitu soal nomor 10 dan 

20. Dikarenakan masih terdapat soal yang tidak valid maka harus dilakukan 

pengujian ulang validitas. Hasil pengujian ketiga ditampilkan pada Tabel 14. 

 

Tabel 14 

Hasil Validitas Ketiga Uji Coba 

Butir Soal Posttest 

Indikator 
Empirik 

r Ket. 
Indikator 
Empirik 

r Ket. 

Soal 1 .208 Valid Soal 14 .539 Valid 

Soal 2 .234 Valid Soal 15 .509 Valid 

Soal 3 .278 Valid Soal 16 .370 Valid 

Soal 4 .509 Valid Soal 17 .574 Valid 

Soal 5 .415 Valid Soal 18 .389 Valid 

Soal 6 .356 Valid Soal 19 .413 Valid 

Soal 7 .567 Valid Soal 21 .556 Valid 

Soal 8 .437 Valid Soal 23 .602 Valid 

Soal 9 .217 Valid Soal 24 .480 Valid 

Soal 11 .574 Valid Soal 25 .573 Valid 

Soal 12 .366 Valid    
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Berdasar Tabel 14 dapat diketahui bahwa setelah diuji lagi validitasnya 

ternyata 21 soal yang diujikan semuannya valid. 21 soal tersebut dengan 

demikian layak digunakan sebagai instrument posttest, tetapi harus dilihat 

terlebih dahulu koefisien reliabilitasnya. 

 

2. Uji Reliabilitas Soal Uji Coba Posttest 

Hasil uji reliabilitas soal posttest dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15 

Hasil Reliabilitas Uji Coba Posttest 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.859 21 

 

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas soal 

posttest adalah 0.859, jadi dapat disimpulkan bahwa soal posttest yang 

dibuat tersebut reliabel, maka soa tersebut layak digunakan sebagai 

instrument posttest. 

 

D. Hasil Analisis Pretest 

1. Analisis Deskriptif Pretest 

Analisis deskriptif dilakukan guna mengetahui gambaran tentang nilai 

kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol sebelum diberi 

perlakuan. Analisis deskriptif untuk soal posttest dengan menggunakan 

SPSS 16.0 dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

Tabel 16 

Hasil Analisis Deskriptif Soal Pretest 

Descriptive Statistics 

  Eksperimen Kontrol 

N Valid 22 21 

Missing 0 1 

Mean 54.9545 45.4286 

Std. Deviation 19.20436 2.13016E1 

Minimum 22.00 11.00 

Maximum 89.00 94.00 
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Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa kelompok eksperimen 

memiliki nilai minimum 22 dan kelompok kontrol memiliki nilai minimum 

yang lebih kecil yaitu 11. Kelompok kontrol memiliki nilai maksimum yang 

lebih tinggi daripada kelompok eksperimen yaitu 94 dan kelompok 

eksperimen 89. Baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masih 

terdapat beberapa siswa yang belum memenuhi KKM, namun kelompok 

eksperimen memiliki rata-rata kelas yang lebih baik yaitu sebesar 54,95 

daripada kelompok kontrol yang hanya memiliki rata-rata kelas sebesar 

45,42. 

Berikut adalah grafik nilai pretest kelas eksperimen yang dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 

Grafik Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

 

Pada Gambar 3 menunjukkan grafik nilai pretes kelas eksperimen yaitu 

kelas VII A SMP Mater Alma Ambarawa. Bidang horizontal menunjukkan 

nilai siswa dan bidang vertikal merupakan frekuensi nilai siswa kelas 

eksperimen. Tampak siswa yang memiliki nilai 61 memiliki frekuensi 

tertinggi, hal ini berarti banyak siswa yang memiliki nilai 61. 

Berikut adalah grafik nilai pretest kelas kontrol yang dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4 

Grafik Nilai Pretest Kelas Kontrol 

 

2. Uji Normalitas Pretest 

Data nilai hasil pretes yang terkumpul selanjutnya dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data nilai pretest dari kedua 

kelompok berdisitribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS 16.0. Kaidah yang digunakan yaitu 

besar nilai signifikan  maka berdistribusi normal, sedangkan jika nilai 

signifikan  maka sebaran data tersebut tidak normal. Hasil analisis 

data uji normalitas pretes dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

Tabel 17 

Hasil Uji Normalitas Pretest 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .157 21 .193 .959 21 .502 

Kontrol .129 21 .200
*
 .963 21 .569 

a. Lilliefors Significance Correction    
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Berdasarkan Tabel 17 diatas, dapat diketahui bahwa signifikasi yang 

diperoleh dari analisis data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol > 

0.05. Disimpulkan bahwa nilai pretest kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol berdistribusi normal. 

 

3. Uji Beda Rata-rata Pretest 

Dilakukan uji beda rata-rata pretest dilakukan dengan menggunakan 

independent sampel t-test, bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan rata-rata nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol guna dilakukan pengambilan keputusan untuk analisis data 

selanjutnya. Hasil uji beda rata-rata pretest dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 18 

Hasil Uji Beda Rata-rata Pretest 

 

Independent Samples Test 

   pretes 

   Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances 

F .004  

Sig. .952  

t-test for 
Equality of 
Means 

t 1.542 1.538 

df 41 40.090 

Sig. (2-tailed) .131 .132 

Mean Difference 9.52597 9.52597 

Std. Error Difference 6.17925 6.19447 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower -2.95327 -2.99264 

Upper 22.00522 22.04459 

 

Berdasarkan pada Tabel 18 didapatkan hasil perhitungan dari F hitung 

levene test yaitu sebesar 0.004 dengan signifikasi 0.952. Dikarenakan nilai 

signifikasi > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa diantara keda kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

sama. Berdasarkan analisis data pretes pula disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol bersifat homogen. 
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Uji t dilakukan dengan menggunakan equal variances assumed. Nilai t 

hitung yang diperoleh sebesar 1.542 dengan signifikasi 0.131. Disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest diantara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol karena nilai signifikasi > 0.05. Kedua 

kelompok tersebut akan mendapatkan perlakuan yang berbeda untuk 

melihat kemampuan kedua kelompok tersebut. 

 

E. Hasil Analisis Posttest 

1. Analisis Deskriptif Posttest 

Analisis deskriptif posttest dilakukan guna mengetahui gambaran 

tentang nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah kedua 

kelompok diberi perlakuan yang berbeda. Analisis deskriptif soal posttest 

menggunakan software SPSS 16.0 yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

19. 

Tabel 19 

Hasil Analisis Deskriptif Soal Posttest 

 

Descriptive Statistics 

  Eksperimen Kontrol 

N Valid 22 21 

Missing 0 1 

Mean 70.5000 60.2857 

Std. Deviation 14.20178 1.80808E1 

Minimum 49.00 20.00 

Maximum 95.00 86.00 

 

Berdasarkan Tabel 19 dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen 

memiliki nilai minimum 24 dan kelompok kontrol memiliki nilai minimum 

yaitu 20. Berbeda dengan nilai pretest, untuk nilai posttest kelompok 

eksperimen memiliki nilai maksimum yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yaitu 95 sedangkan kelompok kontrol yaitu 86. 

Baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masih terdapat beberapa 

siswa yang memiliki nilai dibawah KKM akan tetapi jauh lebih berkurang 

jika dibandingkan dengan nilai pretest. 

Berikut adalah grafik nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 

Grafik Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

Gambar 5 merupakan grafik nilai posttest kelas eksperimen yaitu kelas 

VII A SMP Mater Alma Ambarawa. Bidang horizontal menunjukkan nilai 

siswa dan bidang vertical menunjukkan frekuensi nilai siswa. 

Berikut adalah grafik nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 

Grafik Nilai Posttest Kelas Kontrol 
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2. Uji Normalitas Posttest 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Kaidah yang digunakan yaitu nilai signifikan  maka berdistribusi 

normal, sedangkan jika nilai signifikan  maka sebaran data tersebut 

tidak normal. Hasil analisis data uji normalitas posttest dapat dilihat pada 

Tabel 20. 

Tabel 20 

Hasil Uji Normalitas Posttest 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen .146 21 .200
*
 .940 21 .214 

Kontrol .123 21 .200
*
 .950 21 .346 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Berdasarkan Tabel 20 diatas, dapat diketahui bahwa signifikasi yang 

diperoleh dari analisis data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol > 

0.05. Disimpulkan bahwa nilai posttest baik kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol berdistribusi normal. 

 

3. Uji Beda Rata-rata Posttest 

Uji beda rata-rata posttest perhitungannya menggunakan independent 

sample t-test, yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

rata-rata posttest diantara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Hasil uji beda rata-rata posttest dapat dilihat pada Tabel 21. 

Berdasarkan Tabel 21 maka perhitungan signifikasi dari uji F didapatkan 

0.46. Nilai signifikasi yang diperoleh > 0.05 maka nilai posttest antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang 

sama. Digunakan equal variance assumed dalam uji t independent t 

samples test. Diperoleh nilai signifikasi (2 tailed)  0.045 > 0.05, maka  

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berikut merupakan Tabel uji beda rata-rata nilai posttest yang 

ditunjukkan pada Tabel 21 sebagai berikut. 
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Tabel 21 

Hasil Uji Beda Rata-rata Posttest 

 

Independent Samples Test 

   Posttest 

   
Equal 

variances 
assumed 

Equal 
variances 

not 
assumed 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

F .557  

Sig. .460  

t-test for Equality of 
Means 

t 2.065 2.054 

df 41 37.956 

Sig. (2-tailed) .045 .047 

Mean Difference 10.21429 10.21429 

Std. Error Difference 4.94545 4.97344 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower .22675 .14570 

Upper 20.20182 20.28287 

 

 

F. Pembahasan 

Penelitian eksperimen yang dilakukan di SMP Mater Alma Ambarawa 

menunjukkan bahwa hasil analisis data secara deskriptif nilai rata-rata hasil 

belajar matematika siswa kelas VII A yang diajarkan dengan menggunakan TGT 

yaitu 70,5 dan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas VII B yang 

diajarkan dengan model konvensional yaitu 60,28. Kemampuan awal siswa 

sebelum dikenakan perlakuan mempunyai rata-rata yang hampir sama terlihat 

dari analisis deskriptif hasil pretest dari kedua kelompok. Nilai rata-rata pretest 

untuk kelompok eksperimen yaitu 54,9 dan kelompok kontrol 45,4. Dilakukan uji 

beda rata-rata hasil pretest kelompok eksperimen maupun kontrol dimaksudkan 

guna mencari kesamaan varians atau homogenitas dari kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol guna diambil keputusan analisis data selanjutnya. Hasil 

analisis t-test data pretest disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai 

variansi yang sama atau homogen. 

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata menggunakan t-test dengan dua jalur 

(2 tailed) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.045 hal ini menunjukan bahwa  

ditolak dan  diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang diajarkan 
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melalui model TGT dengan model konvensional. Analisis data dilakukan 

menggunakan Independent Sample t Test atau uji dua sample yang independen. 

Berdasar hasil uji beda rata-rata maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model kooperatif tipe TGT 

lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

konvensional. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauzi (2011) yang 

mengemukakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan kooperatif model TGT 

secara empiris terbukti mampu meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan 

pada mahasiswa. 

Pada dasarnya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

membutuhkan persiapan yang matang. Berbeda dengan model konvensional 

yang lebih mengedepankan metode ceramah ekspositori dan penugasan, TGT 

lebih melibatkan siswa secara aktif dalam kelas. Metode ceramah digunakan 

pada saat guru menyampaikan materi diawal pertemuan dan pada saat 

menyampaikan tugas baik secara kelompok maupun individu. TGT dipilih oleh 

sebagian dari guru karena faktor menyenangkan, karena terdapat game yang 

dikemas dalam turnamen sehingga dapat mengaktifkan siswa (Slavin, 2010). 

TGT menuntut siswa untuk bertanggung jawab baik secara individu maupun 

kelompok. Siswa yang kurang memahami materi tentu saja akan mempengaruhi 

kinerja kelompok, sehingga siswa senantiasa akan berusaha untuk memahami 

materi agar tidak menjadi penghambat kemajuan kelompoknya. 

TGT bisa menjadi salah satu solusi dari kejenuhan didalam kelas. Berbeda 

dengan model kooperatif lainnya yang hanya mengedepankan belajar kelompok 

dan presentasi tanpa diselingi oleh permainan (game) atau coffee break agar 

siswa tidak jenuh dengan pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan hasil 

wawancara, mayoritas siswa senang dengan model yang diterapkan oleh guru 

walaupun mereka tidak mengerti model pembelajaran apa yang diterapkan atau 

dalam hal ini TGT. Pada awalnya mungkin sedikit merepotkan dengan 

memanipulasi tempat duduk siswa, hal ini tentu saja menciptakan suasana yang 

sedikit ramai namun guru dapat segera mengatasinya dengan memberikan 

instruksi untuk langsung bekerja dalam tim dengan efisiensi waktu. Pengelolaan 

tempat duduk yang sesuai dapat menciptakan suasana belajar yang tepat pula, 

hal ini tercermin tatkala siswa memulai turnamen. Posisi tempat duduk yang 

sesuai tentu saja menciptakan iklim persaingan yang semakin panas antar 

kelompok untuk memenangkan game. Rekognisi tim pada akhir turnamen juga 

penting sebagai reward kepada tim yang memperoleh skor tertinggi guna 

memacu tim yang lain untuk berusaha yang terbaik. 
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Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Cahyawati (2009), Haryani (2011), dan Pandusiwi (2011). Sinambela (2009) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar mahasiswa jurusan biologi Universitas Negeri 

Medan pada mata kuliah toksikologi yang diajar dengan model TGT memberikan 

hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang 

menggunakan metode ceramah dan resitasi. Harmandar (2008) mengemukakan 

bahwa TGT lebih efektif diterapkan pada mahasiswa mata kuliah tehnik 

mengajar. TGT memberikan hasil yang positif berdasarkan karakteristik afektif 

siswa serta meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa. Hal serupa juga 

dikemukakan Tanner (1998) bahwasannya TGT memberikan hasil yang positif 

terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ekonomi akuntansi. Sikap 

siswa terhadap mata kuliah ekonomi akuntansi juga lebih baik karena siswa 

dituntut untuk aktif dalam kelompoknya. 

Pada penelitian ini diteliti perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dan Konvensional di SMP Mater Alma Ambarawa. Penggunaan model TGT 

dalam pembelajaran matematika materi pokok Segitiga dan Segiempat 

memberikan hasil yang positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan didapat bahwa aktifitas siswa pada kelas eksperimen 

pada saat pembelajaran cenderung lebih aktif daripada kelas kontrol. 

Penggunaan media kartu masalah dalam game dirasa lebih efektif dibandingkan 

apabila masalah tersebut hanya sekadar disampaikan secara lisan maupun 

apabila dituliskan dipapan tulis yang cenderung akan membuang waktu. 

Penggunaan kartu masalah juga akan mempermudah pengelolaan waktu pada 

saat turnamen dilakukan. 

Pengaturan tempat duduk siswa juga akan mempengaruhi aktifitas dan 

jalannya turnamen. Penempatan tempat duduk yang tepat yaitu dengan model 

melingkar maupun setengah lingkaran akan memacu tim untuk berkompetisi 

lebih, guna mendapatkan skor tertinggi. Siswa dengan begitu akan merasa malu 

dilihat oleh tim lawan apabila hanya sekadar diam dan tidak bekerjasama dalam 

tim. 


