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ABSTRAK 
 

Sri Asih Windayani, “ Upaya  Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar 
Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament ( TGT ) Siswa Kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun”. 
Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 
2014. 

Penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa 
kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun pada mata pelajaran Matematika 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament ( TGT ) Latar belakang penelitian ini adalah disebabkan rendahnya 
minat dan  prestasi belajar siswa karena model pembelajaran yang diterapkan oleh 
guru tidak efektif, dimana siswa hanya mendengar, melihat dan mencatat. Hal ini 
menjadikan kurangnya kerja sama antar siswa sehingga membuat suasana kelas 
menjadi tidak kooperatif dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi masalah 
tersebut diadakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki 
proses pembelajaran yang dirasakan masih kurang. Proses pembelajaran ini 
menggunakan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Teams Games Tournament  
( TGT ) yang diharapkan mampu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa 
dalam pembelajaran Matematika di MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament ( TGT ) 
pada pembelajaran Matematika di kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun.  
( 2 ) apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament ( TGT ) dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Matematika di kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subyek penelitian 
adalah siswa kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun tahun pelajaran 
2013/2014 yang berjumlah 16 siswa. Data-data yang dikumpulkan berupa data 
nilai siswa ( post test ). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
lembar observasi, dokumentasi dan test. Analisa data untuk minat dan prestasi 
belajar siswa menggunakan analisis deskriptif kualitatif  berdasarkan data 
kuantitatif setelah menghitung semua komponen penilaian. 
 Berdasarkan analisis data dengan ukuran nilai rata-rata kelas dan penilaian 
dengan standard skala 1-100, diperoleh data pada post test siklus I nilai yang 
tuntas KKM mencapai 10( 62,25% ) dengan nilai rata-rata kelas 66,25. Pada 
siklus II terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nilai yang tuntas KKM 
mencapai 16 ( 100 % ) dengan nilai rata-rata kelas 80.31. maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament ( TGT ) ini dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajarn Matematika kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro 
Dukun tahun pelajara 2013/2014. Prestasi meningkat dari rendah menjadi sangat 
tinggi. 
Kata Kunci  : Minat dan Prestasi Belajar, Teams Games Tournament ( TGT ), 
Pembelajaran Matematika kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Gerakan atau reformasi untuk memperbaiki matematika di sekolah 

selalu terjadi dan mengalir dari waktu ke waktu. Isi, metode pembelajran, 

urutan pembelajaran, dan cara evaluasi pembelajaran dimodifikasi, 

direformasi, dan direstrukturisasi.1 

Seiring dengan perkembangannya strategi pembelajaran dari 

berpusat pada guru ( teacher centered ) menjadi berpusat pada peserta 

didik ( student centered ) maka berkembang pula cara pandang terhadap 

bagaimana peserta didik belajar dan memperoleh pengetahuan. Kenyataan 

bahwa peserta didik adalah makhluk hidup yang mempunyai kemampuan 

berpikir maka tentu mereka mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan 

diri dengan lingkungan belajar dan lingkungan hidup. Mereka, secara 

individual atau berkelompok, dapat membangun sendiri pengetahuan 

mereka dari berbagai sumber belajar disekitar mereka, tidak hanya yang 

berasal dari guru. Aliran ini disebut aliran konstruktivistik.2 

Teori Vigotsky berusaha mengembangkan konstruktivistik belajar 

mandiri dari Piaget menjadi belajar kelompok. Dalam membangun sendiri 

pengetahuannya, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan melalui 

kegiatan yang beranekaragaman dengan guru sebagai fasilitator. Kegiatan 

itu dapat berupa diskusi kelompok kecil, diskusi kelas, mengerjakan tugas 
                                                             

1Gatot Muhsetyo, dkk, Pembelajaran Matematika SD, ( Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2009), hlm. 1.5 

2Ibid, hlm. 1.7 
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kelompok, tugas mengerjakan di depan kelas 2-3 orang dalam waktu yang 

sama untuk soal yang sama ( sebagai bahan pembicaraan / diskusi kelas ), 

tugas menulis ( karya tulis, karangan ), tugas bersama membuat laporan 

kegiatan pengamatan atau kajian matematika, dan tugas menyampaikan 

penjelasan atau mengkomunikasikan pendapat atau presentasi yang 

beragam, peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

membaca, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, pengamatan, pencatatan, 

pengerjaan dan presentasi.3 

Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang 

selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik 

khususnya antara hakekat anak dan hakekat matematika.Untuk itu 

diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisir perbedaan dan 

pertentangan tersebut. Anak usia SD sedang mengalami perkembangan 

pada tingkat berpikirnya. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum 

formal, malahan para siswa SD di kelas-kelas rendah bukan tidak mungkin 

sebagian dari mereka berpikir masih berada pada tahapan (pra kongkrit).4 

Rendahnya minat dan prestasi belajar siswa menjadi penyebab 

utama peneliti melakukan penelitian di MI Muhammadiyah Ngadipuro 

Dukun, salah satunya adalah siswa kelas 1.Berdasarkan pada hasil rata-rata 

Ujian Tengah SemesterTahun Pelajaran 2013/2014 yaitu 57,363. Dari 16 

siswa, 5 siswa tuntas KKM, sedangkan 11 siswa belum mencapai KKM, 

sedangkan  yang ditetapkan untuk mata pelajaran matematika kelas 1 MI 
                                                             

3Ibid, hlm 1.11  
4Drs.H.Karso M.M.Pd, dkk, Pendididkan Matematika I, (Tangerang 

Selatan:Universitas Terbuka, 2012), hlm.1.4 
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Muhammadiyah Ngadipuro Dukun adalah 65, sehingga terlihat rata-rata 

prestasi belajar siswa belum begitu maksimal. Peneliti selalu merasa 

kurang puas dengan hasil belajar siswa tersebut, sehingga harus dilakukan 

ulangan perbaikan. Padahal untuk melakukan ulangan perbaikan perlu 

tambahan waktu. 

Dari beberapa uraian penyebab rendahnya prestasi belajar siswa 

diatas peneliti berkeyakinan bahwa penyebab utamanya adalah kurang 

efektifnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Akibatnya 

siswa merasa tidak nyaman sehingga kesulitan dalam pembelajaran 

matermatika. Karena itu diperlukan model pembelajaran yang lebih 

memberdayakan siswa agar pembelajaran lebih efektif. Salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif. 

Anita Lie ( 2000 ) menyebut pembelajaran kooperatif dengan 

istilah pembelajaran gotong royong,yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan 

siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur lebih jauh dikatakan, 

pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu 

kelompok atau team yang didalamnya siswa bekerja sama secara terarah 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.5 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa ( students oriented ), terutama untuk mengatasi 

                                                             
5 Drs.H.Isjoni,M.Si.,Ph.D, Pembelajaran Kooperatif , ( Pustaka Pelajar 2013) 

hlm  23.  
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permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak 

dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang tidak agresif dan tidak 

peduli pada orang lain. Model pembelajaran ini telah terbukti dapat 

dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai usia. 

Istilah pembelajran kooperatif dalam pengertian bahasa Indonesia 

dikenal dengan nama pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson & 

Johnson ( 1994 ) pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa 

di dalam kelas dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerjasama 

dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu 

sama lain dalam kelompok tersebut.6 

Setelah mengetahui permasalahan pembelajaran matematika di 

kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun dan keuntungan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament ( TGT ), peneliti 

tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament ( TGT ) sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika di kelas I MI Muhammadiyah 

Ngadipuro Dukun Tahun Pelajaran 2013-2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, dirumuskan sebagai berikut ,yaitu : 

“Apakah terjadi peningkatan minat dan prestasi belajar Matematika 

kelas 1 MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun Magelang Tahun Ajaran 

                                                             
6Ibid hlm. 3 
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2013/2014 setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament ( TGT )?”. 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan adalah untuk: 

a. Mendiskripsikan tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament ( TGT ) pada 

pembelajaran matematika di kelas 1 MI Muhammdiyah  

Ngadipuro Dukun Kabupaten Magelang. 

b. Meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika kelas 1 MI Muhammadiyah  

Ngadipuro Dukun Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian diharapkan setelah dilaksanakan dapat berguna 

sebagai berikut : 

a. Memberi wawasan pada guru tentang penerapan model 

pembelajaran  kooperatif  tipe  Teams Games Tournament        

( TGT ). 

b. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman pada 

pembelajaran matematika. 
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c. Mendorong siswa untuk lebih aktif dalam setiap pembelajaran 

matematika di MI Muhammadiyah  Ngadipuro Dukun 

Kabupaten Magelang. 

D. Kajian Pustaka  

Dalam penyususnan Proposal ini, peneliti menggunakan hasil 

penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament ( TGT ) 

yang penulis jadikan gambaran dalam penulisan ini tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe Tames Games Tournament   (TGT ) yaitu : 

Peneliti yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh saudari 

Novia Rizki Kurniati, program studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Penerapan cooperative learning 

tipe Teams Games Tournament( TGT ) untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) kelas V 

MIN Tempel Sleman tahun 2010/2011. Novia Rizki Kurniati menyatakan 

bahwa pretasi belajar IPA siswa kelas V dalam pembelajaran IPA setelah 

menggunakan strategi cooperative learning tipe Teams Games 

Tournament ( TGT ) meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang bisa mencapai ketuntasan minimal          

( KKM ). Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 22 ( 59,46 % ), 

dengan nilai rata-rata siswa adalah 73,11 dengan nilai tertinggi 90 dan 

terendah 60. Pada siklus II dengan nilai tertinggi 90 dan terendah adalah 
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60.  Pada siklus II menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu ada 34 

siswa yang tuntas KKM atau sebesar 91,89 % dengan nilai rata-rata 

meningkat menjadi 81,42 dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 62,5. 

Dengan demikian penerapan strategi cooperative learning tipe Teams 

Games Tournament ( TGT ) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas V pada mata pelajaran IPA.7 

Peneliti kedua adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Nazami 

program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan  

Keguruan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 

judul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team Games 

Tournament ( TGT ) untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa kelas V MI Ma`arif Kediwung Dlingo Bantul tahun 2012-2013. 

Nazami menyatakan bahwa prestasi belajar pada siswa kelas V dalam 

pembelajaran matematika setelah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament ( TGT ) meningkat, ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata pada postes siklus pertama 66,4 dan siklus ke dua 

meningkat jadi 84,1.8 

Sedangkan dari penelitian ini, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah subyek dan obyek yang diteliti 

                                                             
7Novia Rizki Kurnia, “Penerapan Strategi Cooperative Learning tipe Teams 

Games Tournament ( TGT ) untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V MIN 
Tempel Sleman dalam  pembelajaran IPA Tahun Pelajaran 2010/2011”  skripsi, Prorgram 
Studi Pendidikan  Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. 

8 Nazami,” penerapan modela pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
Tournament ( TGT ) untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas V 
MI Ma`arif Kediwung Dlingo Bantul th.2012-2013” Skripsi program studi Pendidikan 
Keguruan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. 
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berbeda yaitu matematika. Penelitian ini membahas pelajaran matematika 

di MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun kelas I secara umum tanpa 

dibatasi pokok pembahsannya. Penelitian ini menekankan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

E. Landasan teori 

1. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang  berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas secara konsisten dan rasa senang. 9 

Minat besar pengaruhnya pendapat aktivitas belajar. Siswa yang 

berminat terhadap suatu pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-

sungguh, karena ada daya tarik baginya. Siswa akan mudah menghafal 

pelajaran yang menarik minatnya. Minat berhubungan erat dengan 

motivasi. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat, 

sehingga tepatlah bila minat merupakan alat motivasi yang pokok. Oleh 

karena itu, guru perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang 

diberikan mudah siswa pahami. Ada beberapa macam cara yang dapat 

guru lakukan untuk membangkitkan minat siswa sebagai berikut: 

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. 

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.10 

                                                             
9 Drs.Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi 

Guru,(Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional, 2012), hlm. 48. 
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Sedangkan menurut11 dua faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa yaitu : 

a. Faktor dari dalam, yaitu sifat pembawaan seseorang. 

b. Faktor dari luar, yaitu diantaranya adalah keluarga, sekolah dan 

masyarakat atau lingkungan. 

2. Prestasi belajar 

A. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata 

yakni ”prestasi“ dan “belajar” antara kata “prestasi” dan “belajar” 

mempunyai arti yang berbeda. Oleh karena itu sebelum membahas 

pengertian “prestasi belajar” dibicarakan ada baiknya pembahasan ini 

diarahkan pada masalah pertama untuk mendapatkan pemahaman lebih 

jauh mengenai makna kata “Prestasi” dan “Belajar” hal ini juag untuk 

memudahkan memahami lebih mendalam tentang pengertian “Prestasi 

Belajar” itu sendiri. 12 

“Pretasi” adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan 

pernah dihasilkan selama seseoarang tidak melakukan kegiatan. Dalam 

kenyataan, untuk mendapatkan prestasi tidak mudah yang dibayangkan, 

tetapi penuh perjuangan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi 

untuk mencapainya. Hanya dengan keuletan dan optimisme dirilah yang 

                                                                                                                                                        
10Drs. Syaiful Bahri Djamarah, “Prestasi Belajar…, hlm.48-49. 
11 Sugihartono,dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta,2007), hlm.76. 
12 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, “Prestasi Belajar…, hlm.19 
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dapat membantu untuk mencapainya. Oleh karena itu wajarlah pencapaian 

prestasi itu harus dengan jalan keuletan kerja.13 

B. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktifitas yang sadar akan tujuan. Tujuan 

belajar adalah terjadinya suatu perubahan dalam diri individu. Perubahan 

dalam arti menuju keperkembangan pribadi individu seutuhnya. Sejalan 

dengan itu, Sardiman A.M. mengemukakan suatu rumusan,  bahwa belajar 

sebagai rangkaian kegiatan jiwa-raga, psikofisik menuju keperkembangan 

pribadi manusia seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sebagai hasil dari aktifitas belajar 

ini akan dapat dilihat dari perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman.14 

3. Pengertian Matematika 

Matematika adalah ilmu deduktif, aksiomatik, formal, hierarkis, 

abstrak, bahasa simbol yang padat anti dan semacamnya sehingga para ahli 

matematika dapat mengembangkan sebuah sistem matematika. Mengingat 

adanya perbedaan karakteristik itu diperlukan kemapuan khusus dari 

seorang guru untuk menjembatani antara dunia anak  yang belum berfikir 

secara deduktif agar dapat mengerti dunia matematika yang bersifat 

deduktif.15 

 

 
                                                             

13 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, “Prestasi Belajar…, hlm.19-20 
14 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, “Prestasi belajar……, hlm 21 
15 Karso ,dkk,”Pendidikan matematika I...,hlm.1.4 
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Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki  

kemampuan sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan peralatan pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang di peroleh. 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbul, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

memperlajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

memecahkan masalah. 
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Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI 

meliputi aspek  sebagai berikut: 

1. Bilangan  

2. Geometri dan pengukuran 

3. Pengolahan data 

 

TABEL 1.1 Materi matematika kelas I semester II 
Standar kompetensi dan kompetensi dasar16 

 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan  

4. Melakukan penjumlahan dan 

    pengurangan bilangan 

    sampai 2 angka dalam 

    pemecahan masalah  

 

4.1. Membilang banyak benda 

4.2. Mengurutkan banyak benda 

4.3. Menentukan nilai tempat puluhan 

       dan satuan  

4.4. Melakukan penjumlahan dan 

        pengurangan bilangan dua angka 

4.5. Menggunakan sifat operasi  

        pertukaran dan pengelompokan 

4.6. Menyelesaikan masalah yang  

       Melibatkan penjumlahan dan 

       pengurangan bilangan dua angka 

  

                                                             
16  Dikutip dari KTSP MI Muhammadiyah Nghadipuro Dukun, 2011/2012, hlm. 

64-66 
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Geometri dan pengukuran  

5. Menggunakan pengukuran 

    Berat 

5.1. Membandingkan berat benda  

       ( ringan, berat ) 

5.2. Menyelesaikan masalah yang 

       berkaitan dengan berat benda 

6. Mengenal bilangan bangun  

    datar sederhana 

6.1. Mengenal segi tiga, segi empat   

       dan lingkaran  

6.2. Mengelompokkan bangun datar  

       menurut bentuknya 

 

4. Model pembelajaran Team Games Tournament ( TGT ) 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah 

salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung 

unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan 

yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games 

Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, 

persaingan sehat dan keterlibatan belajar.17 

 

 

 
                                                             

17 Muhammad Arifin,model -pembelajaran-teams-games, diambil pada 23 
februari 2014 dari http://akhmuhammadarifin.blogspot.com/2013/06/model-
pembelajaran-teams-games,html 
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Secara umum ada 5 komponen utama dalam penerapan model TGT, yaitu: 

1. Penyajian Kelas (Class Presentations) 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam 

penyajian kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas (class 

presentations). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi 

dan penjelasan singkat tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan 

ceramah yang dipimpin oleh guru. 

Pada saat penyajian kelas ini peserta didik harus benar-benar 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena 

akan membantu peserta didik bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok 

dan pada saat game atau permainan karena skor game atau permainan akan 

menentukan skor kelompok. 

2. Belajar dalam Kelompok (Teams) 

Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

kriteria kemampuan (prestasi) peserta didik dari ulangan harian 

sebelumnya, jenis kelamin, etnik dan ras. Kelompok biasanya terdiri dari 5 

sampai 6 orang peserta didik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih 

mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk 

mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal 

pada saat game atau permainan. Setelah guru memberikan penyajian kelas, 

kelompok (tim atau kelompok belajar) bertugas untuk mempelajari lembar 

kerja. Dalam belajar kelompok ini kegiatan peserta didik adalah 
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mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, 

dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu 

kelompok melakukan kesalahan. 

3. Permainan (Games) 

Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan dengan materi, dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang 

didapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

sederhana bernomor. Game atau permainan ini dimainkan pada meja 

turnamen atau lomba oleh 3 orang peserta didik yang mewakili tim atau 

kelompoknya masing-masing. Peserta didik memilih kartu bernomor dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Peserta 

didik yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor ini 

yang nantinya dikumpulkan peserta didik untuk turnamen atau lomba 

mingguan. 

4. Pertandingan atau Lomba (Tournament) 

Turnamen atau lomba adalah struktur belajar, dimana game atau 

permainan terjadi. Biasanya turnamen atau lomba dilakukan pada akhir 

minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan  

kelompok sudah mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Turnamen atau lomba pertama guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa meja turnamen atau lomba. Tiga peserta didik tertinggi 
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prestasinya dikelompokkan pada meja I, tiga peserta didik selanjutnya 

pada meja II dan seterusnya.18 

5. Penghargaan Kelompok (Team Recognition) 

Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian 

mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim atau 

kelompok akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tim atau kelompok mendapat 

julukan “Super Jenius” jika rata-rata skor 70 atau lebih, “Super Cerdas” 

apabila rata-rata mencapai 65 dan “Super Dahsyat” apabila rata-ratanya 60 

dan “Super Hebat” 50   kebawah. Hal ini dapat menyenangkan para 

peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat. 

Penelitian yang dilakukan di MI Muhammadiyah Ngadipuro 

Dukun, Magelang merupakan penelitian tindakan kelas dengan 

mengembangkan model pembelajaran Teams Games Tournament ( TGT ) 

pada siswa kelas I dengan harapan siswa tersebut dapat memiliki 

peningkatan baik pada minat maupun prestasi belajar siswa di kelas pada 

saat pembelajaran matematika. 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah 

tes, Dokumentasi  dan lembar observasi di lapangan. Pengumpulan data 

penelitian dilaksanakan pada proses belajar mengajar dilakukan. Data 

penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan 

dengan jenis data yang dibutuhkan. 

                                                             
18 Ibid,  hlm.  14 
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Data yang diperoleh dari observasi dan tes hasil belajar selama 

proses pembelajaran dianalisis sesuai dengan jenis data. Sampai diperoleh 

hasil penelitian sebagi berikut, untuk prestasi belajar siswa, terdapat 

peningkatan prestasi belajar secara kelompok pada siklus maupun 

keseluruhan. Sedangkan, untuk minat siswa terdapat peningkatan minat 

siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan, dengan kata lain merupakan 

model pembelajaran kooperatif  tipe  Teams Games Tournament ( TGT ) 

minat siswa dalam pembelajaran meningkat dengan baik. 

F. Hipotesis  

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) minat dan prestasi belajar metematika kelas I 

MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun akan meningkat.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas ( PTK ) 

yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan teman sejawat 

yang bertugas sebagai observer. Tindakan penelitian ini bertujuan untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran 

di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

diharapkan.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

konstruktivisme yaitu, pendekatan yang menjadikan informassi untuk 

miliknya sendiri dan berperan dalam pembelajaran, karena informasi yang 
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idterima dapat ditransfer dan dibangun sendiri menjadi suatu pengetahuan 

yang lebih bermakna. 

2. Subjek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 MI 

Muhammadiyah  Ngadipuro Dukun yang terjadi dari 17 siswa dan guru 

matematika di kelas tersebut. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan proses dan hasil pembelajaran kelas I MI Muhammadiyah 

Ngadipuro Dukun dengan menggunakan model pembelajaran koopertif 

tipe Teams Games Tournament ( TGT ). 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Peneliti  

Peneliti sangat berperan penting dalam penelitian tindakan kelas karena 

peneliti sebagai perencana pelaksana pengumpul data, menganalisis data 

dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitiannya. 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman selama melaksanakan 

pengamatan di kelas. Dari lembar observasi inilah peneliti dapat 

mengetahui gambaran aktifitas yang dilakukan peneliti dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament ( TGT ). Lembar observasi ini 

berupa lembar observasi aktifitas pembelajaran guru ( peneliti yang 

langsung praktek mengajar ). 
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c. Test  

Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan,pengetahuan intelejensi, 

kemampuan akademik atau bakat yang dimiliki oleh individu atau  

kelompok. Soal test yang telah dibuat, diberikan kepada siswa kemudian 

diselesaikan secara individu. Dalam penelitian ini di laksanakan setiap 

pertemuan untuk mengetahui hasil belajar siswa.19 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan tentang keadaan selama proses 

pembelajaran berlangsungnya penelitian.  

e. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa yang digunakan berupa lembar kerja kelompok dan 

lembar kerjaindividual.Lembar kerja kelompok diberikan pada saat 

pembelajaran dan dikerjakan secara kelompok. Lembar kerja individual 

dikerjakan setelah akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. 

f. Dokumentasi  

Melalui dokumentasi peneliti bisa mengetahui berita, data-data terkait 

dengan siswa seperti nilai hasil belajar siswa dan foto yang 

menggambarkan situasi saat pembelajaran sedang berlangsung. 

Dokumentasi ini sangat membantu dalam pengumpulan data dan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini. 

                                                             
19 Suharsini Arikunto,”prosedur penelitian,(Jakarta:PT Rineka Cipta,2006).hlm 
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4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik atau metode penelitian adalah langkah-langkah yang 

ditempuh dalam riset atau diatur secara baik. Adapun metode yang dipakai 

adalah: 

a. Observasi  

Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan serta berupa catatan lapangan. Catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama proses 

pembelajaran di kelas ketika melakukan observasi. Catatan lapangan 

ini diperoleh dari apa yang peneliti lihat, didengar, dilaksanakan, dan 

yang dipikirkan. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai hasil 

belajar siswa dan photo pada saat pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament ( TGT ). 

5. Tekhnik Analisis Data 

Tekhnik analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari 

penelitian dan hasil analisis ditarik kesimpulan. Peneliti ini menggunakan 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu menggambarkan data 

dengan kalimat yang diperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. 
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Tekhnik analisis data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

merefleksi hasil observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dan siswa di kelas. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 

hasil observasi dan catatan lapangan yang dilakukan setiap akhir tindakan 

dan hasil tes belajar. 

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas 

yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri atas: (1) perencaan (plan), 

(2) pelaksanaan (action), (3) pengamatan (observation), dan (4) refleksi 

(reflection). Penelitian ini dilaksanakan sampai terjadinya peningkatan 

hasil belajar yang diharapakan. 

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dapat 

digambarkan pada gambar berikut: 

 

X =  

Keterangan : 

X : Nilai rata rata kelas 

X : Jumlah nilai siswa 

 : Jumlah Siswa 

Ukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa pada 

umumnya menggunakan ukuran ukuran yang bersifat kuantitatif yang 

berupa angka angka. Angka angka itu kemudian di analisis dengan 



 

 

22 

 

menggunakan  Metode statistik kemudian di berikan interpretasi secara 

kualitatif. Untuk menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar dapat di 

gunakan nilai standar berkala yaitu berupa rentangan nilai dari 1-100. 

Selanjutnya nilai tersebut dikonversi ke dalam beberapa kelompok dengan 

katagori sebagai berikut.20 

80 – 100  : Sangat tinggi 

66 – 80  : Tinggi 

56 – 65  : Sedang 

40 – 55  : Rendah 

≤ 40   : Sangat rendah 

Peneliti akan menggunakan nilai rata rata kelas untuk menentukan 

tinggi atau rendah prestasi belajar siswa. Dalam hal ini akan digunakan 

penilaian berstandar skala dengan rentangan nilai 1 – 100 seperti tersebut 

di atas. 

6. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat di peroleh jawaban atas pertanyaan 

pertanyaan. Desain penelitian merupakan keseluruhan proses yang di 

perlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Adapun 

rancangan ( desain ) Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yang 

                                                             
20  Suharsini Arikunto,”Dasar Dasar efaluasi pendidikan…,hlm .242-245 
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dipergunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakanmodel kemmisdan 

Mc Taggart.21 

Komponen dalam penelitian tindakan ada 4 yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap 

siklus, akan diuraikan sebagai berikut:  

 1. Siklus I. 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti merancang tindakan yang akan dilakukan 

dalam penelitian,diantaranya adalah sebagai berikut: 

                                                             
21 Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian….hlm.31 
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1) Menyiapkan rencana pelaksanaan RPP tentang materi yang 

akandiajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 

2) Menyusun lembar kerja siswa ( LKS ). 

3) Membuat lembar observasi minat untuk melihat minat siswa 

dikelas dalam proses pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

4) Menyusun dan mempersiapkan soal tes atau evaluasi untuk 

mengetahui hasil belajar setelah diadakannya pembelajaran 

dengan menggunakan model pemberlajaran kooperatif tipe 

TGT. 

b. Tindakan 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengajar sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 

c. Observasi  

Obervasi dilakukan untuk mengamati minat siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan terhadap siswa meliputi mencatat 

materi atau hasil pembahasan, memperhatikan penjelasan peneliti, 

mengajukan pertanyaan atau pendapat, merespon pertanyaan atau perintah 

peneliti, mengerjakan LKS, dan ikut berdiskusi dalam kelompok. 
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d. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis dari hasil observasi dan tes. Refleksi 

pada siklus pertama dilaksanakan segera setelah tahap pelaksanaan 

tindakan selesai. Refleksi siklus pertama meliputi hasil observasi dan tes 

evaluasi siklus pertama.Hasil refleksi pada siklus ini, digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan siklus ke dua. 

2. Siklus ke II 

Pelaksanaan tindakan yang dilakkukan pada siklus II merupakan 

perbaikan atas pelaksanaan tindakan pada siklus I. Tahapan pelaksanaan 

siklus II sama dengan siklus I, yaitu diawali dengan perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Siklus II dilakukan untuk memperbaiki 

hal-hal yang masih dirasa kurang yang dapat dilihat dari hasil refleksi 

siklus sebelumnya. Salah satunya apabila indikator keberhasilan belum 

terpenuhi. 

H. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian pembahasan isi proposal Skripsi BAB I dimana antara 

satu dengan yang lain memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. 

Adapun BAB I terdiri dari pendahuluan yang memaparkan tentang 

latar belakang masalah, hipotesa tindakan tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II membahas tentang gambaran umum MI Muhammadiyah 

Ngadipuro yang meliputi: letak dan keaadaan geografis, sejarah berdiri 
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dan perkembanganya, dasar dan tujuan pendidikanya, struktur organisasi, 

keadaan guru, siswa dan karyawan, serta keadaan sarana dan prasarana. 

BAB III berisi tentang proses pembelajaran matematika di MI 

Muhammadiyah Ngadipuro Dukun dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournamen(TGT). 

Kemudian pada bab terakhir yaitu BAB IV penutup, yang 

didalamnya berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup. 

Pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran yang terkait dengan penelitian 
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BAB IV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan minat dan hasil 

belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament ( TGT ). 

Peningkatan minat belajar siswa ditunjukkan dengan siswa menjadi 

lebih berani untuk bertanya, menjawab pertanyaan dari guru atau 

mengeluarkan pendapat, hubungan sosial antar siswa juga menjadi lebih 

baik karena mereka harus saling membantu selama kerja kelompok, siswa 

juga tekun dan tepat waktu dalam mengerjakan soal secara individual. 

Sedangkan peningkatan prestasi belajar ditunjukkan dengan  nilai rata-rata 

kelas yang mengalami peningkatan signifikan dari siklus I kesiklus II yaitu  

sebesar 14,6. Nilai rata-rata siklus I adalah 66,25 kemudian pada siklus II 

menjadi  80,31. Nilai siswa yang tuntas KKM juga meningkat signifikan. 

Pada siklus I nilai siswa  yangtuntas KKM sebanyak 10 (62,25%), siswa 

dengan nilai rata-rata kelas 66,25. Sementara pada siklus II nilai siswa yang 

tuntas KKM sebanyak 16 (100%) dengan nilai rata-rata kelas 80,31. 

Selain hasil belajar siswa yang meningkat, berdasarkan data 

observasi dan dokumentasi penelitian, minat siswa selama proses 

pembelajaran juga meningkat. Siswa terlihat lebih siap dalam menerima 

penjelasan dari guru. Siswa menjadi lebih berani untuk bertanya, menjawab 

pertanyaan dari guru ataupun mengeluarkan pendapat. Hubungan sosial 
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antar siswa juga menjadi lebih baik karena mereka harus saling membantu 

selama kerja kelompok. Siswa juga tekun dan tepat waktu dalam 

mengerjakan soal secara individual. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 

(TGT)Pada Pembelajaran MatematikaSiswa Kelas IMI Muhammadiyah 

Ngadipuro Dukun Kabupaten Magelang. 

B. Saran 

   Berdasarkan kesimpulan peneliti, bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament ( TGT ) dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 

I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Guru   hendaknya   menggunakan   model   pembelajaran    Kooperatiftipe  

    Team   Games  Tournament   ( TGT )   sebagai  alternatif   dalam kegiatan  

     pembelajaran   matematika  khususnya  dan untuk  semua  mata pelajaran 

     lainnya di MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun 

2. Jika  sudah   menggunakan   model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Teams  

       Games  Tournament   ( TGT )   seorang   guru   harus   mampu   membuat  

        perencanaan dengan baik dan pengelolaan waktu dengan tepat. 

   3. Game  yang  di  pilih  sebaiknya menarik  agar  menambah motifasi siswa 

       Dalam belajar dan  mampu  membangun  kekompakan  antar  siswa dalam 

      kelompok. 
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C. Kata penutup 

Alkhamdulillahirrobbil`alamin, puji sukur peneliti panjatkan 

kehadirat Alloh SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta 

hidayaNya, sehingga  peneliti ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya 

masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun subtansinya. 

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti 

harapkan dari para pembaca. Teriring do`a dan harapan peneliti sampaikan 

kepada semua pihak yang telah berkenan membantu  dalam penyelesaian 

skripsi ini. Semoga mendapat imbalan sepantasnya dari Alloh SWT. 

Akhirnya,peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

kalangan pendidik khususnya guru madrasah Ibtidaiyah.Amin Ya Robbal 

`Alamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Arikunto,Suharsini,”prosedur penelitian,(Jakarta:PT Rineka 
Cipta,2006). 
 

Arikunto, Suharsini, Dasar dasar evaluasi pendidikan,( Jakarta: Bumi, 2009 
aksara 

 
Arifin, Muhammad,model -pembelajaran-teams-games, diambil pada 23 februari 

2014 dari http://akhmuhammadarifin.blogspot.com/2013/06/model-
pembelajaran-teams-games,html 

 
Fathi Muhammad,”orang miskin bisa jadi Presiden”, ( Ziyad visiMedi,2009) 
 
Muhsetyo, Gatot,dkk, Pembelajaran Matematika SD, ( Jakarta: Universitas 

terbuka, 2009 ), hlm. 1.5 
 

Hasil observasi peneliti selama mengajar matematika di kelas I MI  
Muhammadiyah Ngadipuro Dukun tahun pelajaran 2013-2014 

 
Isjoni,M.Si.,Ph.D, Pembelajaran Kooperatif , ( Pustaka Pelajar 2013) 
 
KTSP MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun,2011/2012 
 
Karso M.M.Pd, dkk, Pendididkan Matematika I, (Tangerang  

Selatan:UniversitasTerbuka, 2012) 
 

Nazami,” penerapan modela pembelajaran kooperatif tipe Team Games  
Tournament( TGT ) untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada 
siswa kelas V MI Ma`arif Kediwung Dlingo Bantul th.2012-2013” Skripsi 
program studi Pendidikan Keguruan Universitas Islam Negri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 2013. 
 

Novia Rizki Kurnia, “Penerapan Strategi Cooperative Learning tipe Teams Games  
Tournament ( TGT ) untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V 
MIN Tempel Sleman dalam  pembelajaran IPA Tahun Pelajaran 
2010/2011”  skripsi, Prorgram Studi Pendidikan   Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. 

 
Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru,(Surabaya-

Indonesia: Usaha Nasional, 2012) 
 
Sugihartono,dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta,2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           103 

LAMPIRAN I 

PERANGKAT  

PROGRAM PEMBELAJARAN 

PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN TEAMS 

GAMES TOURNAMENT ( TGT ) 

        1. SILABUS 

2. RPP SIKLUS I DAN II 

         3. DAFTAR NILAI UTS  

      KELAS I SMT GENAP  

TP 2013/2014 
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LAMPIRAN 2 

 

TEST PRA TINDAKAN 

KUNCI JAWABAN TEST PRA TINDAKAN 

LKS SIKLUS I DAN 2 

KUNCI LKS SIKLUS I DAN 2 

PRE TEST DAN POST TEST SIKLUS I 

KUNCI JAWABAN PRE TEST DAN POST TEST SIKLUS I 

PRE TEST DAN POST TEST SIKLUS II 

KUNCI JAWABAN PRE TEST DAN POST TEST SIKLUS I 



 

 

SOAL TEST PRA TINDAKAN 

1. 9 + 5 + 7 = ( ……………+……………) +……………… 

                     =……………….+…………. 

                     =……………………… 

2. 7 + 9 + 8 = ( ………………  + …………..) + …………… 

                     =………………..+…………. 

                    =…………………….. 

3. 10 + 3 + 5  = ( ……………+……………) +……………… 

                     =……………….+…………. 

                     =……………………… 

4. 9 + 2 + 5 =  ( ……………+……………) +……………… 

                     =……………….+…………. 

                     =……………………… 

5. 12 + 4 + 5 = ( ……………+……………) +……………… 

                     =……………….+…………. 

                     =……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JAWABAN TEST PRA TINDAKAN 

 

 

              1. 9 + 5 + 7 = ( ……9………+……5………) +……7………… 

                     =………14……….+……7……. 

                     =…………21…………… 

2. 7 + 9 + 8 = ( ……7…………  + …9………..) + ………8…… 

                     =…………16……..+……8……. 

                    =……………24……….. 

3. 10 + 3 + 5  = ( ……10………+……3………) +……5………… 

                     =………13……….+……5……. 

                     =………18……………… 

4. 9 + 2 + 5 =  ( ……9………+……2………) +………5……… 

                     =………11……….+……5……. 

                     =………16……………… 

5. 12 + 4 + 5 = ( …12…………+……4………) +……5………… 

                     =………16……….+……5……. 

                     =………21……………… 

 

 

 

 

 



 

 

Soal Pre Test pertemuan 2 Siklus 1 

     Nama        : ……………………………………………………          No absen : ……… 

 

    Hitunglah ! 

1) 2 + 7 + 5 = (…… +……. ) + …… 

                = …… +…… 

                = ……... 

2) 8 + 1 + 9 = ( ……. +…….. ) + …… 

                = …… +…… 

                = ……… 

3) 2 + 9 + 6 = ( …… + …… ) + ……. 

                = ……. + ……. 

                = ……… 

4) 4 + 3 + 6 = ( …… + ……. ) + …….. 

                = ……. + ……. 

                = ………. 

5) 5 + 3 + 7 = ( ……. + …… ) + ……  

                = …… + …… 

                = …….. 

 

 

 



  

 

       jawaban Pre Test Pertemuan 2 siklus I : 

1) 2 + 7 + 5 = ( 2 + 7 ) + 5 

                = 9 + 5 

                = 14 

2) 8 + 1 + 9 = ( 8 + 1 ) + 9 

                = 9 + 9 

                = 18 

3) 2 + 9 + 6 = ( 2 + 9 ) + 6 

                = 11 + 6 

                = 17 

4) 4 + 3 + 6 = ( 4 + 3 ) + 6 

                = 7 + 6 

                = 13 

5) 5 + 3 + 7 = ( 5 + 3 ) + 7 

                = 8 + 7 

                = 15 

 

 

 

 

 



 

 

 

Soal  Pre Test pertemuan 2 siklus 2 

    Nama       : ………………………………….    No absen : ……… 

 Hitunglah !  

 

             1) 7 + 2 + 5 = ( …… + ……. ) + ….. 

                = …… + ……. 

                = …….... 

2) 6 + 5 + 4 = ( …… + ……. ) + ….. 

                = …… + ……. 

                = …….... 

3) 9 + 7 + 3 = ( …… + ……. ) + ….. 

                = …… + ……. 

                = …….... 

4) 6 + 3 + 6 = ( …… + ……. ) + ….. 

                = …… + ……. 

                = …….... 

5) 8 + 4 + 5  ( …… + ……. ) + ….. 

                = …12… + …5…. 

                = …17….... 

 

 

 



 

 

          jawaban Pre Test pertemuan I siklus 2 ! 

 

1) 8 + 2 + 5 = ( 8 + 2 ) + 5 

                        = 10 + 5 

                        = 15 

2) 9 + 5 + 4 = ( 9 + 5 ) + 4 

                        = 14 + 4 

                        = 18 

3) 5 + 7 + 3 = ( 5 + 7 ) + 3 

                        = 12 + 3 

                        = 15 

4) 4 + 3 + 6 = ( 4 + 3 ) + 6 

                        = 7 + 6 

                        = 13 

5) 6 + 4 + 5 = ( 6 + 4 ) + 5 

                       = 10 + 5 

                       = 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soal lembar kerja siswa ( LKS ) 

PERTEMUAN I  SIKLUS I 

   Nama Kelompok     : …………………………….    

   Nama Anggota        : 1) ……………………………………..    2) ………………........................  

                                        3) ……………………………………..    4) ……………………………… 

 

Hitunglah ! 

1) 5 + 8 + 4 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

2) 7 + 5 + 6 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

3) 7 + 4 + 6 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

4) 3 + 7 + 8 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

5) 5 + 6 + 7 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 



 

 

 

Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa ! 

PERTEMUAN 2 SIKLUS I 

1) 1 + 8 + 4 = ( 1 + 8 ) + 4 

                     = 9 + 4 

                     = 13 

2) 4 + 5 + 6 = ( 4 + 5 ) + 6 

                     = 9 + 6 

                     = 15 

3) 4 + 4 + 6 = ( 4 + 4 ) + 6 

                     = 8  + 6 

                     = 14 

4) 2 + 7 + 8 = ( 2 + 7 ) + 8 

                     = 9 + 8 

                     = 17 

5) 3 + 6 + 7 = ( 3 + 6 ) + 7 

                     =  9 + 7 

                     = 16 

 

 

 

 



 

 

Soal post test pertemuan 2 Siklus 1 

Nama         : ………………………………                 No absen : ………… 

 

Hitunglah ! 

1) 3 + 9 + 7 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

2) 7 + 7 + 2 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = ……… 

3) 9 + 3 + 5 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

4) 6 + 6 + 4 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

5) 7 + 4 + 2 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

 

 

 

 

 



 

 

     jawaban PostTest Pertemuan 2 siklus 1 ! 

 1) 3 + 9 + 7 = ( 3 + 9 ) + 7 

                     = 12 + 7 

                     = 19 

2) 7 + 7 + 2 = ( 7 + 7 ) + 2 

                    = 14 + 2 

                    = 16 

3) 9 + 3 + 5 = ( 9 + 3 ) + 5 

                    = 12 + 5 

                    = 17 

4) 6 + 6 + 4 = ( 6 + 6 ) + 4 

                    = 12 + 4 

                    = 16 

5) 7 + 4 + 2 = ( 7 + 4 ) + 2 

                    = 11 + 2 

                    = 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soal Post Test Pertemuan 1 siklus 2 

     Nama       : ………………………………….    No absen : ……… 

 

     Hitunglah  ! 

1) 7 + 2 + 5 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

2) 6 + 5 + 4 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

3) 4 + 7 + 3 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

4) 6+ 3 + 6 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

5) 7 + 4 + 5 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

 

 

 

 

 



 

 

Lembar jawaban Post Test Pertemuan 1 siklus 2 ! 

1) 7 + 2 + 5 = ( 7 + 2 ) + 5 

                = 9 + 5 

                = 14 

2) 6 + 5 + 4 = ( 6 + 5 ) + 4 

                = 11 + 4 

                = 15 

3) 4 + 7 + 3 = ( 4 + 7 ) + 3 

                = 11 + 3 

                = 14 

4) 6 + 3 + 6 = ( 6 + 3 ) + 6 

                = 9 + 6 

                = 15 

5) 7 + 4 + 5 = ( 7 + 4 ) + 5 

                = 11 + 5 

                = 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Soal Post Test Pertemuan 2 siklus 2 

     Nama   : …………………………….   No absen : ….. 

 

Hitunglah ! 

1) 2 + 8 + 4 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

2) 3 + 5 + 6 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

3) 5 + 4 + 6 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

4) 3 + 7 + 8 = ( …… + ……. ) + ….. 

                     = …… + ……. 

                     = …….... 

5) 1 + 6 + 7 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

 

 

 

 



 

Kunci jawaban Post Test Pertemuan 2 siklus 2 

1) 2 + 8 + 4 = ( 2 + 8 ) + 4 

                     = 10 + 4 

                     = 14 

2) 3 + 5 + 6 = ( 3 + 5 ) + 6 

                     = 8 + 6 

                     = 14 

3) 5 + 4 + 6 = ( 5 + 4 ) + 6 

                     = 9 + 6 

                     = 15 

4) 3 + 7 + 8 = ( 3 + 7 ) + 8 

                     = 10 + 8 

                     = 18 

5) 1 + 6 + 7 = ( 1 + 6 ) + 7 

                     = 7 + 7 

                     = 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soal postest Siklus 2 

Nama         : …………………………………………        No absen : ………… 

 

Hitunglah !  

1) 1 + 5 + 7 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

2) 6 + 4 + 2 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = ……… 

3) 7 + 1 + 5 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

4) 5 + 2 + 4 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

5) 6 + 5 + 2 = ( …… + ……. ) + ….. 

                    = …… + ……. 

                    = …….... 

 

 

 

 



 

 

Hasil jawaban Postest siklus 2 ! 

 1) 1 + 5 + 7 = ( 1 + 5 ) + 7 

                     = 6 + 7 

                     = 13 

2) 6 + 4 + 2 = ( 6 + 4 ) + 2 

                    = 10 + 2 

                    = 12 

3) 7 + 1 + 5 = ( 7 + 1 ) + 5 

                    = 8 + 5 

                    = 13 

4) 5 + 2 + 4 = ( 5 + 2 ) + 4 

                    = 7 + 4 

                    = 11 

5) 6 + 5 + 2 = ( 6 + 5 ) + 2 

                    = 11 + 2 

                    = 13 
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LAMPIRAN 4 

KARTU GAME 

DAN  

KARTU TOURNAMENT 



            106 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

INTRUMENT GAME 

KARTU PERTANYAAN ( QUIZ ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN 1 

SIKLUS I 

berapa hasil dari penjumlahan 

17 + 6 + 4 =……”. 

“ berapa hasil dari penjumlahan 

23 + 8 + 5 =….” 

”berapa hasil dari 

penjumlahan 23 + 5 + 3 =……. 

“berapa hasil dari penjulahan  

17 + 8 + 5 ?”..... 



 

 

 

 

 

 

 

INTRUMENT GAME 

KARTU PERMAINAN  ( GAME ) 

 

INTRUMENT GAME 

KARTU PERTANYAAN  ( QUIZ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,”jalan di tempat sambil 

menggeleng-gelengkan kepala”.! 

.”peragakan cara berpamitan kepada 

orang tua saat mau berangkat sekolah.” 

isinya “ nyanyikan lagu di sini senang di 

sana senang dengan bertepuk tangan 

sambil berjalan melingkar.” 

PERTEMUAN 1 

SIKLUS  I 

“nyanyikan bersama dengan 

kelompokmu lagu balonku ada lima.” 

 



 

 

  

 

 INTRUMENT GAME 

KARTU PERTANYAAN QUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapa hasil penjumlahan dari  

10 + 5 + 3 = ( ….. + ….. ) + …. 

                  = …… + …… = …… 

Berapa hasil penjumlahan dari  

13 + 5 + 2 = ( ….. + ….. ) + …. 

                  = …… + …… = …… 

Berapa hasil penjumlahan dari  

15 + 8 + 1 = ( ….. + ….. ) + …. 

                  = …… + …… = …… 

Berapa hasil penjumlahan dari  

12 + 7 + 2 = ( ….. + ….. ) + …. 

                  = …… + ….. = …… 

PERTEMUAN 1 

SIKLUS 2 



 

 

 

 

INSTRUMENT  GAME 

KARTU PERMAINAN ( GAME ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERTEMUAN I 

SIKLUS 2 

Nyanyikan lagu Gundul-Gundul 

Pacul bersama kelompokmu secara 

kompak 

Nyanyikan lagu Menthok-Menthok 

bersama kelompokmu secara 

kompak 

Nyanyikan lagu Cublak-Cublak 

Suweng bersama kelompokmu 

secara kompak 

Nyanyikan lagu Bebek Adus Kali 

bersama kelompokmu secara 

kompak 



 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

1.  6 + 2 + 3 = ( 6 + 2 ) + 3 = 8 + 3 = ………………….. 

2.  7 + 3 + 2 = ( 7 + 3 ) + 2 = 10 + 2 = ………………… 

3.  5 + 3 + 4 = ( 5 + 3 ) + 4 = 8 + 4 = …………………… 

4.  9 + 1 + 3 = ( 9 + 1 ) + 3 = 10 + 3 = …………………. 

5.  4 + 5 + 2 =  ( 4 + 5 ) + 2 = 9 + 2 = …………………… 

6.  2 + 7 + 5 = ( 2 + 7 ) + 5 = 9 + 5 =…………………….. 

7.  10 + 1 + 4 = ( 10 + 1 ) + 4 = 11 + 4 =……………….. 

8.  8 + 3 + 5 = ( 8 + 3 ) + 5 = 11 + 5 = …………………… 

9.  1 + 9 + 2 = ( 1 + 9 ) + 2 = 10 + 2 = …………………… 

10.3 + 6 + 4 = ( 3 + 6 ) + 4 = 9 + 4 = ……………………... 

 

 

 

PERTEMUAN 2 SIKLUS I 

INSTRUMENT TOURNAMENT 

W
a

k
tu

 m
e

n
ja

w
a

b
 2

5
 m

e
n

it 



 

 

 

 

 

 

1.  7 + 2 + 3 = ( 7 + 2 ) + 3 = 9 + 3 = ……………………………. 

2.  6 + 3 + 2 = ( 6 + 3 ) + 2 = 9 + 2 = ……………………………. 

3.  8 + 3 + 4 = ( 8 + 3 ) + 4 = 11 + 4 = ………………………….. 

4.  7 + 1 + 3 = ( 7 + 1 ) + 3 = 8 + 3 = ……………………………. 

5.  5 + 5 + 2 =  ( 5 + 5 ) + 2 = 10 + 2 = …………………………. 

6.  7 + 7 + 5 = ( 7 + 7 ) + 5 = 14 + 5 =…………………………… 

7.  9 + 1 + 4 = ( 9 + 1 ) + 4 = 10 + 4 = ………………………….. 

8.  9 + 3 + 5 = ( 9 + 3 ) + 5 = 12 + 5 = ………………………….. 

9.  2 + 9 + 2 = ( 2 + 9 ) + 2 = 11 + 2 = …………………………… 

10.4 + 6 + 4 = ( 4 + 6 ) + 4 = 10 + 4 = …………………………… 

 

 

 

 

 
PERTEMUAN 2 SIKLUS 2 

INSTRUMENT TOURNAMENT 

Waktu menjawab 25 menit 
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MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

MADRASAH  IBTIDA’IYAH  MUHAMMADIYAH  NGADIPURO 
Terakriditasi : B 

Alamat: JL Raya Dukun-Muntilan KM.01. Tegal,Ngadipuro, Dukun, Kab. Magelang  56482 
NSM: 111233080066  NPSN: 20331390 ( Phone: 085725896561 

_______________________________________________________________________________________________ 

LAMPIRAN 5 

LEMBAR JAWABAN LKS  

DAN  

LEMBAR JAWABAN POST 



SURAT IZIN PENELITIAN 
No. E.I/MIS/NGD/57/IV/2014 

 
 

Assalamu`alaikum warahmatullohi wabarokatuh 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ngadipuro 
Dukun : 

 
Nama   : Hisyam Bakri 
NIP   : 
Jabatan  : kepala Madrasah 
 

Memberikan izin untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) kepada mahasiswa : 
 

Nama   : Sri Asih Windayani 
NIM   : 12485111 
Fakultas  : Ilmu  Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan KaliJaga  
                                      Yogyakarta 
Program studi  : PGMI 
 

Yang akan melaksanakan pada tanggal 17 Maret s/d 28  Maret 2014. 
Demikian surat izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Wassalamu`alaikum warahmatullohi wabarokatuh 
 
       Dukun, 5 Maret 2014 
       Kepala Madrasah 
 
 
 
       Hisyam Bakri 

 

 

 

 

 

MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
MADRASAH  IBTIDA’IYAH  MUHAMMADIYAH  NGADIPURO 

Terakriditasi : B 
Alamat: JL Raya Dukun-Muntilan KM.01. Tegal,Ngadipuro, Dukun, Kab. Magelang  56482 

NSM: 111233080066  NPSN: 20331390 ( Phone: 085725896561 

_______________________________________________________________________________________________ 



SURAT KETERANGAN 
No. E.I/MIS/NGD/58/IV/2014 

 
 

Assalamu`alaikum warahmatullohi wabarokatuh 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ngadipuro 
Dukun : 

 
Nama   : Hisyam Bakri 
NIP   : 
Jabatan  : kepala Madrasah 
 

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama : 
 

Nama   : Sri Asih Windayani 
NIM   : 12485111 
Fakultas  : Ilmu  Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan KaliJaga  
                                      Yogyakarta 
Program studi  : PGMI 
 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) dari 
tanggal 17 Maret – 28  Maret 2014 di kelas I MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun. 
Kabupaten Magelang. 
 
Demikian surat izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Wassalamu`alaikum warahmatullohi wabarokatuh 
 

 
       Dukun, 5 Maret 2014 
       Kepala Madrasah 
 
 
 
       Hisyam Bakri 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama   : Sri Asih Windayani 

2. Tempat,tangal lahir  : Magelang, 24 Desember 1967 

3. Alamat   : Karanggondang, RT 01,RW 02 Ngadipuro  

      Dukun Magelang 

4. Kode Pos   : 56482 

5. Nomor HP   : 085729142811 

6. Jenis Kelamin  : Perempuan 

7. Agama   : Islam 

8. Status   : Sudah Kawin 

9. Pendidikan formal  : MI Muhammadiyah Ngadipuro 1981 

      MTs.Muhammadiyah I Dukun 1984 

      PGA Negri Magelang  1987 

      D II IAIN Walisongo Semarang 2001 

10. Riwayat Keluarga  : Suami : Hisyam Bakri 

       Anak  : 1. Nurul Fauziah 

         2. Saeful Amam Al Faruqi 
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LAMPIRAN 6 

1. Surat Ijin PeneliEan 

2. Surat Keterangan Telah   

    Melaksanakan PTK 

2. Data Riwayat Hidup 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )  

Sekolah   : MI Muhammadiyah Ngadipuro Dukun 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : 1/2 

Siklus/pertemuan  : 2/2  

 Alokasi Waktu : 3 X 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam  

     pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

4.5. Menggunakan sifat operasi pertukaran dan pengelompokan  

C. Tujuan Pembelajaran 

     Setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat : 

     a. Melakukan hitung tentang penjumlahan 

     b. Menghitung sifat operasi pengelompokan pada penjumlahan 

D. Karakter siswa yang di harapkan 

     a. Berani 

     b. tanggung Jawab 

     c. Kreatif 

     d. Percaya diri 

     e. Kerja sama 

     f. Antusias 

E. Meteri Ajar 

Sifat operasi pengelompokan pada penjumlahan pada sifat operasi 

pengelompokan bahwa cara menghitung penjumlahan agar lebih mudah 



dikelompokkan bilangan yang pertama dan kedua hasilnya baru dijumlahkan dengan 

bilangan yang ketiga,contoh soal : 7 + 4 + 5 = ………………. 

     Jawab : ( 7 + 4 ) + 5 

     = 11 + 5 

     = 16 

F. Metode Pembelajaran 

    a. Presentasi Kelas 

    b. Diskusi Kelompok 

    c. Games 

    d. Tournament 

    e. Pemberian hadiah 

Langkah-langkah pembelajaran 

 

G. 1. Kegiatan awal 

� Membukan dengan salam dilanjutkan berdo`a dan menghafal  

surat pendek (takhfids ) secara bersam-sama 

� Apersepsi/motifasi 

� Menyampaikan masalah sehari-hari tentang penjumlahan 

� Memberikan pre test 

Kegiatan Inti 

2.     Eksplorasi 

      Dalam kegiatan eksplorasi, peneliti : 

 a. meminta siswa untuk bergabung dengan kelompoknya 



 b. Guru meminta semua kelompok secara bersama-sama untuk  

                           memberikan tepuk semangat 

 c. Miminta siswa untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran  

                           berlangsung 

                    Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,peneliti : 

� Menyampaikan materi tentang sifat operasi pengelompokan pada 

penjumlahan. 

� Bersama dengan teman sejawat membagikan LKS ke setiap kelompok. 

� Setiap kelompok diberi kesempatan untuk berdiskusi mengerjakan LKS secara 

kerjasama 

� Membahas LKS yang telah dikerjakan oleh siswa  

� Memainkan game yang telah direncanakan. 

 
� Siswa berada ditempat kelompok masing-masing 

� Perwakilan dari setiap kelompok mengambil 2 kartu game yang 

satu berisi pertanyaan tentang materi dan yang satu berisi 

tentang game yang harus dimainkan oleh setiap kelompok 

dengan kompak jika bisa menjawab kedua-duanyan akan 

mendapat dua bintang namun bila hanya bisa salah satu yang 

benar akan mendapat satu bintang,dan apabila kedua-duanya 

dari game tersebut tidak sempurna maka tidak akan 

mendapatkan bintang 

 
 Memberikan reward kepada kelompok yang paling : 

                     a. kompak 



                     b. Skor nilai LKS nya paling tinggi 

                     c. Berhasil memainkan game dengan baik dan sempurna 

                     Konfirmasi 

                     Dalam kegiatan konfirmasi, peneliti : 

                     a. Peneliti membuka pertanyaan 

                     b. Peneliti bersama-sama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

                         berdo`a bersama lalu mengucapkan salam 

 

                3. Penutup 

                     Dalam kegiatan penutup penulis : 

                      a. Membuat kesimpulan dari tiap-tiap materi yang disampaikan 

          b. Mengerjakan post test 

                      c. Peneliti dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdo`a  

                          bersama lalu mengucapkan salam 

 

                H. Sumber Belajar 

                      a. Buku gemar matematika kelas  I SD/MI BSE 

                      b. LKS Dimensi semester 2 

   c. Trampil berhitung matematika I SD/ Tim Bina Karya Guru 

                 I. Media Pembelajaran 

                     LKS instrument game dan instrument tournament  

                 J. Penilaian 

                     a. Pre Test 

                     b. LKS 

                     c. Game 



                     d. Tournament     

   e. Post test 

                

 

                                                                              Dukun, 15 Maret 2014 
                  Kepala Madrasah                             Penulis 
 
 
 
 
                    Hisyam Bakri                                   Sri Asih Windayani                     
 
 
                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari anggota kelompoknya  

dengan mengikuti suara binatang  

yang sejenis dengan mata  

tertutup. Peraturan permainannya  

adalah semua anggota kelompok  

di sebar oleh peneliti secara  

acak dengan mata tertutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMEN GAME 

PERTEMUAN I SIKLUS 2 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN
	PENGESAHAN
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR GRAFIK
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan kegunaan penelitian
	D. Kajian Pustaka
	E. Landasan teori
	B. Pengertian Belajar
	F. Hipotesis
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	C. Kata penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN



