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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain post-test only non-

equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019. Dalam menentukan 

sampel digunakan teknik probability sampling jenis cluster random sampling, 

dimana sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas VIII-C sebagai kelas kontrol. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar siswa (post-test) pada materi 

pola bilangan dan barisan bilangan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang belajar dengan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dengan siswa yang belajar menggunakan model kooperatif tipe 

Student Teams Achivement Division (STAD). Dari perhitungan effect size dengan 

rumus Cohen’s sebesar 0.9 (kriteria tinggi), dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) memberikan pengaruh yang 

tinggi terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pola bilangan dan 

barisan bilangan kelas VIII SMPN 8 Mataram. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Teams Games Tournament, hasil 

belajar. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out the effect of cooperative learning models of the 

Teams Games Tournament (TGT) type on the students’ mathematics learning 

achievement of eighth grade students of SMPN 8 Mataram in the 2018/2019 

academic year. This study is an quasi experimental with the post-test only non-

equivalent control group design type. The population of the research are the whole 

eighth grade students of SMPN 8 Mataram Academic Year 2018/2019. In 

determining the sample, probability sampling is being used in the form cluster 

random sampling where the sample of the research are VIII-A class as the 

experimental class and VIII C class as the controlling class. The instrument which 

is used in this research is the test of student learning achievement (post-test) on the 

pattern and sequence numbers material. Quantitave analysis using t-test obtained. 

The result of this research showed there were differences in learning achievements 

between students who learned using the cooperative model of Teams Games 

Tournament (TGT) and students who using the STAD Type cooperative model. 

From the calculation of the effect size with Cohen's formula which is 0.9 (high 

criteria), in applying the cooperative learning model of Teams Games Tournament 

(TGT) type exerts a high effect on students' mathematics learning achievement in 

pattern and sequence number in VIII grade of SMPN 8 Mataram.  

Kata Kunci : Cooperative Learning Model, Teams Games Tournament, learning 

achievement. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran [1]. Pembelajaran berlangsung 

sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Dalam hal ini, 

kegiatan yang terjadi adalah guru mengajar dan siswa belajar. Pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial 

dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang 

tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri [2]. Inti dari 

proses pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan.  

Tujuan pembelajaran harus ditetapkan sebelum proses belajar dan 

pembelajaran berlangsung agar guru sebagai pengemudi dan siswa sebagai 

penumpang memahami apa perubahan tingkah laku yang akan dicapai dan 

bagaimana mencapainya [3]. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran selesai.  

Hasil belajar merupakan salah satu tujuan dari proses pembelajaran. Belajar 

tidak cukup hanya dengan mendengar dan melihat tetapi harus dengan melakukan 

aktivitas yang lain diantaranya membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, 

mengerjakan tugas, menggambar, mengomunikasikan, persentasi, diskusi, 

menyimpulkan dan memanfaatkan peralatan. Siswa dikatakan belajar dengan aktif 

jika mereka mendominasi aktivitas pembelajaran [4]. Aktivitas dalam suatu 

pembelajaran bukan hanya siswa yang aktif belajar tetapi di lain pihak, guru juga 

harus mengorganisasi suatu kondisi yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar.   

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada hari 

kamis, 17 Mei 2018 di SMPN 8 Mataram, dalam proses pembelajaran matematika 

terdapat  permasalahan salah satunya yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas VII. 

Penyebab permasalahan tersebut antara lain (1) siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa dan 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa, (2) siswa banyak yang tidak siap 

sebelum pembelajaran dimulai.  
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Dokumentasi yang diperoleh di SMPN 8 MATARAM menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil belajar ulangan semester genap kelas VII pada mata pelajaran 

matematika masih tergolong rendah yaitu di bawah nilai KKM. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Sumber: Dokumentasi Nilai dari Guru Mata Pelajaran Matematika SMPN 8 

Mataram 

Keterangan : T = Tuntas,  TT = Tidak Tuntas 

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil belajar siswa kelas VII SMPN 8 Mataram 

memiliki nilai rata-rata masih kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

matematika yang ditentukan. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran matematika di kelas VII SMPN 8 Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018 

adalah 75. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila sekurang-kurangnya 75% 

dari seluruh siswa di kelas telah mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

[5]. 

Permasalahan diatas dapat diatasi dengan salah satu cara yaitu dengan 

melibatkan semua siswa secara aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT). Pembelajaran kooperatif  tipe Teams Games Tournament (TGT) adalah 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas seluruh siswa 

tanpa harus ada perbedaan status [6].  

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe di dalam model 

pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil, kemudian guru memberikan permainan dan 

mengadakan turnamen/kompetisi antar kelompok. Adanya tahap turnamen pada 

NO KKM Kelas 
Jumlah siswa 

Rata-rata Ketuntasan Klasikal 
T TT 

1 

75 

VII-A 16 18 70.70 47.05% 

2 VII-B 19 20 68.69 48.72% 

3 VII-C 14 21 66.42 34.28% 

4 VII-D 18 18 70.19 50% 

5 VII-E 11 23 64.55 32.35% 

6 VII-F 12 24 65.05 33.33% 

7 VII-G 10 26 63.47 27.77% 
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pembelajaran kooperatif ini memberikan suatu metode berlatih soal yang baru bagi 

siswa. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran [7]. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

memberikan pengaruh yang rendah terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

VII SMPN 1 Sumbergempol yaitu sebesar 16,8 % dan termasuk interpretasi rendah. 

Salah satu penyebab interpretasi rendah adalah siswa yang sebelumnya belum 

pernah mengenal model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) di SMPN 1 Sumbergempol [8]. 

Keunggulan dalam model pembelajaran ini yaitu siswa bekerja sama dalam 

mecapai tujuan, siswa aktif membantu dan mendorong agar sama-sama berhasil, 

aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk meningkatkan keberhasilan kelompok. 

Sehingga terdapat perbedaan rata-rata antara prestasi belajar matematika dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan 

pembelajaran konvensional [9]. Hasil belajar matematika siswa sebelum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) masih rendah dengan ketuntasan klasikal sebesar  36.67%. Dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan ketuntasan klasikal sebesar 86.67% 

[10]. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 8 Mataram 

pada Materi Pola Bilangan dan Barisan Bilangan Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen 

dengan desain post-test only non-equivalent control group design, dimana pada 

desain ini sampel dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing dipilih secara 

random. Kelompk pertama diberikan perlakuan dan kelompok yang lain tidak. 
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Kelompok yang diberikan perkakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberikan perlakuan disebut kelompok kontrol.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai 3 September 2018. 

Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, sedangkan variabel terikat 

yaitu hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 8 Mataram 2018/2019.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling. Teknik probability 

sampling yang digunakan adalah cluster sampling (sampling menurut daerah). 

Cluster sampling adalah pengambilan data dari kluster-kluster yang dilakukan 

secara random. 

Instrumen penelitian pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan tes 

akhir berupa post-test. Validitas yang digunakan pada penelitian ini berupa validitas 

isi dan validitas empiris. Validitas empiris dilakukan dengan uji coba instrumen ke 

SMPN 1 Mataram kemudian data uji coba instrumen di hitung dengan rumus 

korelasi produk momen dan untuk validasi isi dilakukan oleh ahli. Untuk menguji 

reliabilitas instrument pada penelitian ini digunakan rumus Alpha Cronbach. 

Setelah dilakukan pengumpulan data, data yang diperoleh pada penelitian ini 

kemudian dianalisis dengan analisis statistik inferensial. Analisis statistik 

inferensial yang digunakan yaitu statistik parametris untuk uji-t. Statistik 

parametris dilakukan apabila syarat-syarat atau asumsi normalitas dan homogenitas 

terpenuhi. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji homogenitas dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi 

yang memiliki variansi yang sama. Jika data yang dimiliki sudah termasuk dalam 

data yang terdistribusi normal dan homogen maka dapat dilanjutkan dengan tahap 

analisis uji-t. Uji-t merupakan tes statistik yang dipakai untuk menguji perbedaan 

dua kondisi/perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan memandingkan 

rata-rata kedua kelompok. 
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Untuk membandingkan rata-rata kedua kelas, terdapat dua rumus yang dapat 

digunakan . 

Separted Varians                                     Polled Varians 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

               dan                        𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh model pembelajaran terdapat 

materi yang diajarkan menggunakan rumus effect size dengan rumus cohen’s 

𝑑 =
�̅�𝑡 − �̅�𝑐

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑
 

Cara mencari standar deviasi gabungan (𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑) 

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = √
(𝑛1 − 1)𝑆𝑑1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆𝑑2
2

𝑛1 + 𝑛2
 

HASIL PENELITIAN  

Sebelum dilakukan analisis data, dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalistas dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil analisis data uji normalitas yang telah 

dilakukan, diperoleh bahwa hasil belajar matematika siswa berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Hal ini didasarkan pada uji normalitas data 

menggunakan uji Liliefors. Hasil normalitas data hasil belajar matematika (Lh) 

dilihat dari selisih terbesar antara probabilitas komulatif normal dan probabilitas 

komulatif empiris (|𝑓(𝑧) − 𝑠(𝑧)|) seperti pada tabel berikut. 

 Tabel Hasil Uji Normalitas Data Post Test 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

matematika siswa memiliki variansi sama/homgen. Hasil analisis data uji 

homogenitas yang telah dilakukan, diperoleh bahwa hasil belajar matematika siswa 

memiliki variansi sama/homgen. Hal ini didasarkan pada uji homogenitas data 

menggunakan uji Bartlet. Dimana interpretasi yang digunakan pada uji 

Kelas 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keputusan uji Kesimpulan 

VIII-A 

(kelas ekperimen) 
0.1292 0.151948 

𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐻0 diterima 
VIII-C 

(kelas kontrol) 
0.1257 0.149761 
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homogenitas ini yaitu nila 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 pada taraf signifikansi 5%, maka 

𝐻0 diterima. Hal tersebut dapat dilihat hasil 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 0.000074 dan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

=

 3.841 sehingga 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 maka data hasil belajar matematika siswa 

memiliki variansi yang homogen. 

Setelah uji prasyarat dilakukan dan didapatkan data berdistribusi normal dan 

memiliki variansi yang homogen maka pengujian apakah terdapat perbedaan rata-

rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol serta seberapa besar pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil 

belajar matematika pada materi pola bilangan dan barisan bilangan. Untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

digunakan uji-t dengan rumus polled varians karena jumlah sampel pada kedua 

kelas berbeda tetapi memiliki variansi yang homogen. Dimana interpretasi yang 

digunakan pada uji t ini yaitu nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf signifikansi 

5%, maka 𝐻0 ditolak. Setelah dilakukan perhitungan uji t diperoleh  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3.8651 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  1.996 sehingga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terdapat 

perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika pada 

materi pola bilangan dan barisna bilangan dapat digunakan effect size dengan rumus 

cohen’s Setelah dilakukan perhitungan effect size dengan rumus Cohen’s diperoleh 

perhitungan effect size sebesar 0.944 termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

memberikan pengaruh yang tinggi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

VIII SMPN 8 Mataram pada materi pola bilangan dan barisan bilangan 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

melihat seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) pada materi pola bilangan dan barisan bilangan kelas 

VIII SMP Negeri 8 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019. Sebelum penelitian 

dilaksanakan kelas VIII-A dan VIII-C terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji 
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homogenitas varians dan uji kesamaan rata-rata dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang sama (homogen) 

sebelum diberikan perlakuan. Untuk itu peneliti melakukan uji normalitas, uji 

homogenitas varians dan uji kesamaan rata-rata terhadap hasil UAS Matematika 

semester genap kelas VII-A dan VII-C. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa 

kedua kelas sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 

memiliki variansi yang homogen dan memiliki kemampuan awal yang sama.  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen yang 

di terapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dan kelas VIII-C sebagai kelas kontrol yang di terapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD), dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran hampir sama namun yang berbeda hanya pada tahap 

turnamen pada kelas eksperimen dan tahap pemberian kuis individu dikelas kontrol. 

Tahap pelaksanaan turnamen dilakukan akhir sub materi. Tahap turnamen pada 

penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali selama melaksanakan penelitian.   

Setelah melakukan proses pembelajaran sebanyak lima kali pertemuan 

kemudian peneliti melakukan test akhir (post test) untuk melihat pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan. Berdasarkan nilai post test siswa setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamnet (TGT) 

pada materi pola bilangan dan barisan bilangan diperoleh nilai 96 sebagai nilai 

tertinggi dan 52 sebagai nilai terendah. Nilai post test yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis menggunakan uji-t dengan rumus polled varians dikarenakan 

𝑛1 ≠ 𝑛2 dan 𝜎1
2 = 𝜎1

2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus polled 

varians didapatkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4.78062 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1.99601. Nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dikonfirmasikan dengan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 hasil yang diperoleh adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga 𝐻0 ditolak, maka  terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen dengan hasil belajar kelas kontrol. 

Penelitian ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tipe Teams 

Games Tournament (TGT) memberikan pengaruh yang terhadap hasil belajar 

matriks siswa kelas X SMK Senopati. Dengan penerapan model pembelajaran 
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kooperatif tipe tipe Teams Games Tournament (TGT) mampu merangsang siswa 

untuk belajar secara aktif dan menarik sehingga berdampak terhadap peningkatan 

hasil belajar matematika siswa [11]. Selain itu dalam penelitian Arfiani 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan pada hasil belajar matematika siswa kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol sehingga dapat dikatakan bahwa  penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 

dijadikan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena proses 

pembelajaran yang berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman dan akrab 

baik anat siswa maupun antar siswa dengan guru [12].  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika siswa pada 

materi pola bilangan dan barisan bilangan dihitung menggunakan effect size 

dengan rumus Cohen’s. Dari perhitungan effect size dengan rumus Cohen’s 

diperoleh ES sebesar 0.9 yang termasuk kategori tinggi. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

memberikan pengaruh yang tinggi terhadap hasil belajar matematika siswa pada 

materi pola bilangan dan barisan bilangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Joniansyah menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) memberikan 

pengaruh yang positif dengan ES sebesar 0.5 dengan kategori sedang [13]. 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe tipe Teams Games 

Tournament (TGT) siswa pada kelas ekperimen dituntut untuk dapat lebih 

beranggung jawab, bekerjasama dalam memecahkan masalah pemahaman materi 

serta berkompetisi dalam kegiatan turnamen dengan teamnya secara 

menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam menjalankan 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurazizah bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu 

model pembelajaran dalam bentuk permainan yang berupa game turnamen 

sehingga siswa lebih aktif berkompetisi sesuai dengan kemampuannya, 

kemampuan akademik meningkat melalui game akademik serta mengembangkan 

tanggung jawab individu sebagai perwakilan kelompok. Model pembelajaran 
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kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT)  menjadikan siswa lebih percaya 

diri dan berani [14]. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

diterpakan  model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dengan kelas kontrol yang diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division (STAD). 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) memberikan pengaruh yang tinggi terhadap  hasil belajar siswa pada 

materi pola bilangan dan barisan bilangan kelas VIII SMP Negeri 8 Mataram 

dengan effect size sebesar 0.9.  

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru, khususnya di SMP Negeri 8 Mataram  diharapkan dapat 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika selanjutnya.  

2. Diharapkan peneliti lain melakukan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sama dapat diterapkan di 3 sekolah yang berbeda seperti 

SMP Negeri, SMP Swasta dan MTs agar lebih refresentatif. 

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), yaitu. 

a. Game yang dipilih sebaiknya yang menarik dan dilaksanakan diakhir tiap 

pertemuan/ diakhir unit pembelajaran, sehingga dapat mengukur 

kemampuan siswa dalam menguasai materi. 

b. Setelah mengadakan turnamen atau game sebaiknya siswa diberi waktu 

untuk membahas serta diberikan kunci jawaban agar siswa dapat 

mengoreksi kesalahan mereka. 
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