
ABSTRAK 

Ulfa Listia Afrianti NIM : 1103311087 “Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajara Team Games 

Tournament (TGT) pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas V SD Negeri 

107415 Batang Kuis T.A 2013/2014. 

 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran team games tournament dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada siswa di kelas V SD Negeri 107415 Batang Kuis 

T.A 2013/2014? 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V yang 

berjumlah 36 orang yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan di 

SD Negeri 107415 Batang Kuis. Objek dari penelitian ini adalah penggunaan 

model pembelajaran team games tournament yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa pokok bahasan sudut. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada 

siswa dalam pembelajaran matematika pada materi pokok sudut di kelas V SD 

Negeri 107415 Batang Kuis T.A 2013/2014. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2x pertemuan (2x35 menit). Dalam 

setiap siklus dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Alat pengumpul data yang digunakan adalah tes dan 

observasi. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I, peneliti terlebih dahulu 

memberikan pretes yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 

mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan analisis data pada kondisi awal diperoleh data 34 orang siswa 

masih belum tuntas (sesuai KKM) dalam bentuk persentase 94,44%, dan hanya 2 

orang siswa telah tuntas dalam bentuk persentase 5,56% dari nilai minimal yang 

ditentukan yaitu 6,5. Pada siklus I diperoleh data peningkatan hasil belajar siswa 

yaitu 10 orang siswa mendapat nilai tuntas dalam bentuk persentase 27,78% dan 

26 orang siswa belum tuntas dalam bentuk persentase 72,22% dari jumlah siswa 

secara keseluruhan. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I tergolong cukup 

dengan persentase 70.53, kegiatan peneliti dari observasi guru kelas tergolong 

cukup kompeten dengan persentase 72,22 dan 75. 

Maka dilaksanakan siklus II aktivitas belajar siswa meningkat menjadi baik 

dengan persentase 81,38, dan kegiatan peneliti dalam mengajar sangat kompeten 

dengan persentase 91,67 dan 97,22, hasil tes belajar siswa pun semakin meningkat 

dan sesuai dengan persentase yang ingin dicapai pada tingkat hasil belajar 32 

orang siswa telah mencapai nilai tuntas dalam bentuk persentase 88,89% dan 4 

orang siswa yang tidak tuntas dalam belajar dalam bentuk persentase 11,11%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran team games tournament dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa pada pelajaran Matematika di kelas V SD Negeri 107415 

Batang Kuis. Oleh karena itu, model pembelajaran team games tournament dapat 

diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

 


