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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh pembelajaran team games and 

tournament (TGT) berbantuan domino matematika (Domat) terhadap hasil belajar matematika Siswa 

Kelas VI SD Negeri Gugus Desa Dadapayam Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian 

ini adalah penelitian eksperimen dengan desain Randomized Control Group Pretest-Pascatest. 

Populasi yang diteliti adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri Gugus Dahlia Desa Dadapayam tahun 

pelajaran 2014/2015 dengan teknik pengambilan sempel adalah Clusster Random Sampling. Sampel 

yang terpilih adalah siswa kelas VI SD Negeri 01 Dadapayam sebagai kelas eksperimen dan kelas VI 

SD Negeri 02 Dadapayam sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 

observasi. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, uji homogenitas 

dengan Levene Test dan uji beda rata-rata dua sampel dengan Independent Samples T-Test 

berbantuan program SPSS 16.0 for Windows.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh pembelajaran TGT berbantuan Domat terhadap hasil belajar matematika kelas VI SD 

Negeri Gugus Desa Dadapayam semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini ditunjukan dari 

nilai signifikan uji t sebesar  0,023 < 0,05. Hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran TGT  berbantuan Domat lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang diajar tanpa 

pembelajaran TGT berbantuan Domat. Hasil rata-rata kelas eksperimen sebesar 69,94 lebih baik 

dibandingkan dengan kelas kontrol sebesar  62,59. 

Kata kunci : pembelajaran, teams games and tournament, domino matematika, hasil belajar 

matematika. 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, karena 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. 

Menurut Subarinah dalam Wahyudi dan Kriswandani (2013: 10) matematika merupakan ilmu 

deduktif, aksiomatik, formal, hirarkis, abstrak, bahasa simbol yang padat arti dan 

semacamnya adalah sebuah sistem matematika yang dapat digunakan untuk mengatasi 

persoalan-persoalan nyata. Matematika memliki karakteristik yaitu memiliki objek kejadian 

abstrak, berpola pikir deduktif dan konsisten. Matematika juga berguna untuk membentuk 

pola pikir orang yang memepelajarinya menjadi pola pikir yang sistematis, logis, kritis 

dengan penuh kecermatan. Oleh sebab itu diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak 

dini. Melihat pentingnya matematika tidak heran jika matematika dipelajari secara luas dan 

mendasar sejak jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Tercantum dalam Standar isi untuk satuan 
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pendidikan dasar mata pelajaran matematika (Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang standar isi) mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

siswa mulai dari sekolah dasar dengan tujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.  

Tujuan diberikannya matematika sejak Sekolah Dasar yang telah diuraikan di atas dapat 

tercapai melalui kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengungkapkan secara luas pendapatnya, menguji ide-ide mereka dengan memberikan tepat 

sumber, membangkitkan minat, menerapkan berbagai model, dan media pembelajaran yang 

tepat dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sekolah seharusnya 

disesuaikan dengan tujuan tersebut agar dapat mencapai hasil belajar matematika yang baik 

dan maksimal.  

Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Januari 2014 kelas VI SD N 

01 dan 02 Dadapayam ditemui dalam kegiatan pembelajaran guru masih menggunakan 

metode ceramah, dan pemberian tugas yang dalam pembelajarannya didominasi oleh guru dan 

hanya sedikit melibatkan siswa, dan juga jarangnya guru menggunakan model pembelajaran, 

media, dan alat peraga dalam penyampaian materi pada siswa. Hal tersebut menyebabkan 

kurangnya minat dari siswa untuk belajar matematika dan juga menyebabkan hasil belajar 

matematika belum maksimal. Data menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar matematika 

siswa SD N 01 dan SD N 02 berturut-turut 63 dan 66 belum memenuhi KKM yaitu 70. 

Pencapaian hasil belajar  yang belum maksimal bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah kurangnya variasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, oleh sebab 

itu model pembelajaran, media, dan alat peraga  sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi aktif 

sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Cooperative Learning merupakan model 

pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berinteraksi atau berkomunikasi secara aktif 

dan positif di dalam kelompok. Sementara itu, guru bertindak sebagai fasilitator, dimana guru 

mengarahkan, memberikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan 

dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah 

(Suprijono, 2009: 54-55). Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat 

memberi kesempatan siswa untuk lebih aktif, diantaranya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournamen (TGT). 

TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif, dengan karakteristik 

pembelajarannya adalah adanya  peran siswa sebagai tutor sebaya yang memuculkan adanya 
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reinforcement (bertukar informasi) di dalam kelompok serta mengandung permainan menurut 

Rusman (2011). Metode ini diharapkan mampu memacu siswa untuk aktif, bertanggung 

jawab dan saling bekerjasama dalam kelompok pada proses pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT juga diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Aisyah dalam Wahyudi dan Kriswandani (2013: 29) belajar akan efektif jika 

dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan orang yang belajar akan merasa senang 

jika memahami apa yang dipelajari. Oleh karena itu, di dalam belajar anak diberi kesempatan 

untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, karena belajar akan lebih mudah 

dipahami apabila cara belajarnya mereka senangi. Pembelajaran yang menyenangkan tidak 

hanya tercipta dari penggunaan model pembelajaran saja, tapi juga memerlukan dukungan 

pengelolaan kelas dan penggunaan media pembelajaran, alat bantu dan sumber belajar yang 

tepat. Pembelajaran yang menyenangkan dapat juga tercipta karena proses pembelajaran 

disesuaikan dengan karakteristik siswa (Aunurrahman, 2010: 112). Karakteristik siswa 

sekolah dasar menurut Wardani (2012) antara lain yaitu: (1) senang bermain; (2) senang 

bergerak; (3) senang bekerja dalam kelompok; (4) senang melakukan sesuatu secara langsung. 

Salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar adalah dengan menggunakan permainan edukatif sebagai 

sarana belajar (belajar sambil bermain). Menurut Dienes dalam Wahyudi  dan Kriswandani 

(2013: 21) konsep-konsep matematika akan mudah dan berhasil dipelajari apabila melalui 

tahapan tertentu. Tahapan tersebut salah satunya adalah permainan yang menggunakan aturan 

(Games). Terdapat banyak permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika 

di Sekolah Dasar. Salah satu permainan yang bisa dilaksanakan di Sekolah Dasar adalah 

permainan domino yang didukung dengan media pembelajaran yang berupa media kartu. 

Media pembelajaran yang bisa digunakan adalah Domino Matematika (Domat).    

Domat merupakan sebuah kartu yang didesain menyerupai kartu Domino. Sama halnya 

dengan dengan bermain domino, dalam permainan ini dapat dilakukan oleh 2-4 orang, setelah 

kartu pertama dikeluarkan, kartu berikutnya mengikuti. Kartu tersebut dibagi menjadi dua 

bagian, satu berisi soal dan bagian lainnya berisi jawaban dari soal pada kartu yang lain.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan Domat yang diimplementasikan dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini diharapkan dapat membuat siswa terlibat aktif 

dan dapat bekerja sama dengan temannya dalam proses pembelajaran, dan juga dapat 

menciptakan susana yang menyenangkan, karena disamping siswa bermain, mereka juga 

belajar. Pembelajaran matematika dengan menggunakan Domat yang diimplementasikan 
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dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan juga dapat membuat hasil belajar 

matematika siswa akan lebih baik daripada menggunakan metode biasa. Hal tersebut 

didukung dengan hasil dari beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan Domino Matematika dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan hal di atas, maka dipandang perlu untuk meneliti tentang pengaruh 

pembelajaran Teams Games Tournamen TGT berbantuan Domino Matematika (Domat) 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VI SD N Gugus Dahlia Desa Dadapayam  

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh pembelajaran Teams Games Tournamen TGT berbantuan Domino 

Matematika (Domat) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VI SD N Gugus Dahlia 

Desa Dadapayam  Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan suasana baru pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan 

dapat meningkatkan hasil belajar. Sebagai motivasi bagi guru untuk menerapkan model 

pembelajaran, media pembelajaran dan alat peraga dalam kegiatan proses belajar mengajar 

matematika. Memberikan informasi kepada sekolah  tentang  penggunaan model 

pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga agar hasil belajar siswa lebih maksimal. 

LANDASAN TEORITIS 

Matematika SD 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di pendidikan dasar 

karena matematika sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wahyudi dan 

Kriswandani (2010: 13) menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses yang 

sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan 

seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru 

mengajar matematika. Pendidikan matematika di SD dapat mengembangkan kreativitas dan 

kompetensi siswa namun membutuhkan proses pemeblajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran matematika memiliki objek yang abstrak, sedangkan siswa SD berpikir pada 

objek yang konkret, maka dengan cara bekerja kelompok diharapkan siswa merasa lebih 

nyaman dan dapat saling bekerjasama dalam proses belajar. 

Hasil Belajar Matematika 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di 

dalam interaksi dengan ingkungannya menurut Abdillah dalam Anurrahman (2010: 35). 
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Menurut Anurrahman (2010: 36) belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh 

individu dalam perubahan tingkah laku baik melaluilatihan dan pengalaman yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang diperoleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari 

proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam 

jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut 

serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi 

sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik dan 

juga adanya perubahan tingkah laku yang lebih baik. 

Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Teams Games and Tournament (TGT) 

TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

David Devries dan Keith (Slavin, 2010: 13) untuk membantu siswa mereview dan menguasai 

materi pelajaran. Slavin mengungkapkan bahwa TGT berhasil meningkatkan skill-sklill dasar, 

pencapaian, interaksi positif antarsiswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa-siswa 

lain yang berbeda. Menurut Slavin (2010), model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah 

salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktifitas seluruh siswa, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung 

permainan dan bertukar informasi. TGT menggunakan turnamen akademik, dan 

menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individual, di mana siswa berlomba 

sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain untuk memperoleh skor tertinggi.  

TGT dan Domino Matematika (Domat) 

Domino matematika merupakan sebuah kartu yang didesain menyerupai kartu Domino 

(Sundayana :2013). Sama halnya dengan dengan bermain domino, alat peraga atau permainan 

ini dapat dilakukan oleh 2-4 orang. Setelah kartu pertama dikeluarkan, kartu berikutnya 

mengikuti. Kartu ini dibagi menjadi dua bagian, satu berisi soal dan bagian lainnya berisi 

jawaban dari soal pada kartu yang lain. Jumlah kartu pada umumnya adalah 28 untuk setiap 

set. Implementasi Domat terletak pada langkah pembelajaran ke empat dari model 

pembelajaran TGT yaitu turnamen. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Gugus Dahlia Desa Dadapayam 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
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kelas VI SD Negeri Gugus Dahlia Desa Dadapayam yang terbagi menjadi tiga sekolah yaitu 

SD Negeri 01, SD Negeri 02, dan SD Negeri 03 yang berjumlah 67 siswa. Teknik 

pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling (Sugiyono, 2010) dan diperoleh siswa 

kelas VI SD Negeri 01 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VI SD N 02 sebagai kelas 

kontrol.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain Randomized Control 

Group Pretest-Pascatest (Sanjaya, 2013:105). Desain ini menggunakan dua grup yang dipilih 

secara acak. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan 

terlebih dahulu diberikan pretest sebagai tes awal. Sanjaya (2013:105) menyebutkan bahwa 

setelah menentukan sampel penelitian, kedua kelompok diberikan pretest. Usai pemberian 

pretest, diberikan perlakuan atau treatment yang berbeda pada kedua kelompok. Akhir dari 

pemberian perlakuan, dilakukan tes sebagai pascatest. Kedua hasil ini kemudian 

dibandingkan untuk melihat perbedaan dan pengaruh dari perlakuannya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes dan observasi. 

Instrumen yang digunakan untuk teknik pengumpulan data tersebut adalah soal tes dan lembar 

observasi. Soal tes digunakan untuk mengumpulkan data tes hasil belajar matematika pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah diberikan tindakan (pascatest). Soal tes yang 

diberikan berbentuk pilihan ganda. Soal tes yang digunakan, sebelumnya telah dilakukan 

validitas ahli, validitas butir dan reliabilitas. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data observasi adalah lembar observasi guru. Lembar observasi berisikan kegiatan yang 

seharusnya dilakukan oleh guru selama pengajaran.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi dan uji beda rata-rata dua kelompok 

sampel. Nilai pretest dan pascatest diolah menggunakan SPSS 16. 0 for windows. Deskripsi 

pada penelitian digunakan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan sehingga diperoleh 

gambaran mengenai keadaan suatu subjek yang diteliti. Analisis uji beda rata-rata dua sampel 

menggunakan analisis uji Independent Sample T-Test. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada kedua kelompok. Pengujian 

diawali dengan uji normalitas menggunakan Uji Sphirow-Wilk dan homogenitas data 

menggunakan uji Levene Test (Sukestiyarno, 2010). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi kemampuan akhir hasil belajar digunakan untuk mendeskriptifkan data hasil 

belajar kemampuan akhir (pascattest) dari kelas kontrol dan kelas eksperimen sehingga 

diperoleh keadaan kedua kelas tersebut setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen 
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dan tidak diberi perlakuan pada kelas kontrol. Hasil analisis deskriptif soal pascattest dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Deskripsi Kemampuan Akhir Hasil Belajar 

N Minimum Maximum Mean 

Eksperimen 19 50,00 88,00 69,9474 

Kontrol 22 44,00 81,00 62,5909 

Valid N (listwise) 19 

Berdasarkan Tabel 1, nilai minimum kelas kontrol sebesar 44 dan kelas eksperimen yaitu 

50, nilai maksimum kelas kontrol yaitu 81 dan nilai maksimum kelas eksperimen yaitu 88. 

Rata-rata kelas kontrol 62,6 sedangkan rata-rata kelas eksperimen 69,9.  

Uji normalitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji beda rata-rata dua 

kelompok sampel yang berguna untuk mengetahui apakah data kelas sampel dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji normalitas data 

pada penelitian. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan (𝜌)> 0,05 sedangkan 

data dikatakan berdistribusi tidak normal jika nilai signifikan  𝜌 < 0,05. Hasil olah data uji 

normalitas menggunakan SPSS 16.00 for windows dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Akhir 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Eksperimen 0,941 19 0,279 

Kontrol 0,965 19 0,664 

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan nilai signifikan hasil pascatest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berturut-turut adalah 0,664 dan 0,279 > 0,05 sehingga dapat dsimpulkan bahwa 

kedua data tersebut berdistribusi normal. 

Uji homogenitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji uji beda rata-rata dua 

kelompok sampel. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui variansi populasi sama atau 

tidak.Data dikatakan homogen jika nilai signifikan > 0,05 sedangkan data ditatakan tidak 

homogen jika nilai signifikan < 0,05. Analisis uji uji beda rata-rata dua sampel digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai pascatest pada kedua kelompok sampel. 

Data kedua kelompok sampel dikatakan memiliki rataan sama jika nilai signifikan > 0,05, 

sedangkan data dari kedua kelompok meiliki rataan yang berbeda jika nilai signifikan < 0,05. 

Hasil olah data uji homogenitas dan uji beda rata-rata menggunakan SPSS 16.0 for windows 

dapat di lihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Homogenitas dan Beda Rata-Rata Hasil Belajar Akhir 

Levene’s Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Pascatest Equal 

variances 

assumed 

0,193 0,663 2,366 39 0,023 7,35646 3,10941 

Equal 

variances 

not 

assumed 

2,349 36,816 0,024 7,35646 3,13140 

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan nilai signifikan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

0,663 > 0,05 sehingga dapat dikatakan kedua data tersebut  homogen. Berdasarkan Tabel 3, 

didapatkan nilai signifikan adalah 0,023 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data 

tersebut memiliki rata-rata  yang tidak sama dengan beda rata-rata sebesar 7,35, maka H0 

ditolak atau menerima H1. Kita lihat pada Tabel 3, menunjukkan bahwa rataan untuk kelas 

eksperimen 69,94 jauh lebih baik dari pada kelas kontrol 62,59. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar matematika kelas eksperimen lebih baik dari pada hasil belajar matematika kelas 

kontrol. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar matematika. Perbedaan perlakuan terletak pada model yang 

digunakan dalam pembelajaran. Kelas kontrol diajar tanpa menggunakan pembelajaran TGT 

berbantuan domino matematika (Domat), sedangkan kelas eksperimen menggunakan 

pembelajaran TGT berbantuan domino matematika (Domat). Berdasarkan kegiatan 

dilapangan, pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol berpusat pada guru. Siswa 

hanya memperhatikan guru menjelaskan materi. Interaksi antar siswa sedikit sehingga siswa 

telihat belajar secara individual. Pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan dengan 

menggunakan pembelajaran TGT berbantuan Domino Matematika. Siswa yang dulunya pasif 

dapat berinteraksi dengan teman lain dan saling bekerja sama selama kegiatan pembelajaran, 

selain itu siswa tampak lebih antusias karena terdapat pula permainan didalamnya. Siswa 

merasa menikmati pembelajaran karena terciptanya suasana yang menyenangkan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warningsih (2012) dengan 

judul Pengaruh Penggunaan Diene’s Freeplay dalam pembelajaran Model Kooperatif Tipe 

TGT terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V Semester II di SD Imbas Gugus Bekisar 
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Tuntang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan sebesa 0,030 antara kelas kontrol dan eksperimen. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Penggunaan Diene’s Freeplay dalam 

pembelajaran Model Kooperatif Tipe TGT terhadap Hasil Belajar Matematika. 

Hasil dari penelitian dan pengolahan data dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika 

siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. Adanya perbedaan hasil belajar 

matematika siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol karena pada kelas 

eksperimen diterapkan pembelajaran Teams Games and Tournament (TGT), siswa dapat lebih 

aktif dan bisa bekerja sama dengan teman yang lain, sehingg berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VI SD N 01 Dadapayam.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan  hasil belajar siswa, sehingga pembelajaran teams games and tournament (TGT) 

berbantuan domino matematika (Domat) berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

matematika pada materi operasi hitung campuran, FPB, dan KPK siswa kelas VI SD Negeri 

Gugus Dahlia Desa Dadapayam semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan 

dengan rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen 69,94, sedangkan rata-rata 

hasil belajar siswa kelas kontrol 62,59 dengan nilai signifikan 0,023 < 0,05. Rata-rata hasil 

belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat memberi 

masukkan kepada guru, siswa, dan sekolah. Bagi guru, menerapkan pembelajaran teams 

games and tournament (TGT) dan domino matematika (Domat) dalam pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran matematika, agar siswa lebih aktif, mau bekerjasama dan 

kondisi kelaspun lebih menarik, dan hasil belajar matematika siswa lebih maksimal. Bagi 

siswa, diharapkan dengan penggunaan teams games and tournament (TGT) berbantuan 

domino matematika (Domat) siswa lebih aktif, dapat bekerja sama dengan siswa lain, dan 

hasil belajar matematika lebih maksimal. Bagi sekolah, diharapkan memberikan kesempatan 

kepada guru untuk menerapkan TGT dan penggunaan media pembelajaran seperti domino 

matematika (Domat).  



10 

DAFTAR PUSTAKA 

Aunurrahman. 2010. Belajar dan pembelajaran. Bandung: alfabeta. 

Depdiknas. 2006. Peraturan Mentri Pendididkan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 

Tentang Standar Isi. 

Rusman. 2011.  Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: 

Rajawali Pers 

Sanjaya, Wina. 2003. Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur. Jakarta: Kencana. 

Slavin, Robert E. 2010. Cooperative  Learning: Teori, Riset, dan Praktik. Terjemahan 

Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media 

Sudjana, Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Sugiyono. 2010. Metode penelitian matematika. Bandung: Alfabeta. 

Sukistiyarno. 2010. Olah data Penelitian Berbantuan SPSS. Semarang: UNNES PRESS. 

Sundayana, Rostina. 2013. Media pembelajaran matematika. Bandung: alfabeta 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Wahyudi dan Kriswandani. 2013. Pengembangan Pembelajaran Matematika SD. Salatiga: 

Widya Sari Press 

Warningsih. 2012. Pengaruh Penggunaan Diene’s Freeplay dalam pembelajaran Model 

Kooperatif Tipe TGT terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V Semester II di SD 

Imbas Gugus Bekisar Tuntang Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi: Universitas 

Kristen Satya Wacana. 




