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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

metode teams games tournament (TGT) berbantuan media audio visual terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas V di SDN Gugus III Kecamatan Ampenan Tahun 

2018. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis  Quasi 

Eksprimental tipe  Non Equivalent Control Group Design. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas V di SDN Gugus III Kecamatan Ampenan, 

yang berjumlah 167 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

ada dua yaitu, Purposive Sampling untuk menentukan sekolah yang akan 

dijadikan sampel dan Random Sampling    untuk menetukan kelas eksprimen dan 

kontrol, dengan sampel kelas V/b SDN 39 Ampenan dan kelas V SDN 29 

Ampenan dengan jumlah 65 peserta didik. Teknik pengumpulan data penelitian 

ini menggunakan lembar observasi kegiatan mengajar guru dan tes hasil belajar 

(pretest-postest). Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji-t polled varians 

beserta syaratnya, diperoleh hasil thitung  >ttabel (6,316 > 1,998) pada taraf 

kepercayaan 95 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nihil (Ho) ditolak 

dan hipotesis alternatif (Ha) diterima yaitu adanya Pengaruh Metode TGT 

Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas 

V Di SDN Gugus III Kecamatan Ampenan Tahun 2018 dengan materi peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penggunaan metode TGT berbantuan media 

audio visual dalam pembelajaran IPS dapat mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik, oleh karena itu disarankan kepada guru untuk mempertimbangkan 

penggunaan metode dan media ini dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah. 

 

Kata kunci : Metode Teams Games Tournament (TGT), Media Audio Visual, 

Hasil Belajar IPS 
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THE EFFECT OF TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) USING 

AUDIO-VISUAL MEDIA TOWARD THE LEARNING RESULTS OF 

SOCIAL  SCIENCES AT 5TH GRADE STUDENTS IN SDN GUGUS III 

AMPENAN IN 2018 

 

By : 

Eka Meiliana SN, Darmiany, Nurhasanah 

Email : ekamemey1996@gmail.com 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate if there is an effect of TGT using Audio-

Visual media toward the learning results of social sciences at 5th grade students in 

SDN GUGUS III Ampenan in 2018, the one who amount hundred sixty seven.  

This research is an experimental research with quasi-experimental design and 

non-equivalent control group design as as the kind and type of experimental 

research. All the fifth grade students are the research population.  The sample of 

this research are students from 5B in SDN 39 Ampenan and fifth grade students of 

SDN 29 Ampenan  which were chosen by using purposive sampling technique to 

determine the school and random sampling technique to decide experiment class 

and control class amount sixty five.  Observation sheets of teachers teaching 

activity and learning test (pre-test – post-test) were conducted to collect the data.  

The learning outcomes were analyzed by using t polled variance test with its 

requirements and tcount > ttable (6,316 > 1,998) with confidence level 95%. This 

showed that null hypothesis (H0) is rejected and alternative hypothesis (Ha) is 

accepted which means there is an effect of TGT method using Audio-Visual 

media toward fifth grade students’ social sciences learning results in SDN Gugus 

III Ampenan in 2018, with the event of Indonesia independence proclamation as 

the lesson material.  The use of TGT method in social science learning can 

influence students’ learning outcomes.  Therefore, it is recommended for the 

teachers to apply method and media on other subjects to consider inside activity 

learning at School. 

 

Keywords : Teams Games Tournament (TGT) Method, Audio-Visual Media, 

Social Sciences Learning Results 
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A. PENDAHULUAN 

 

Hasil belajar peserta didik di dalam proses pembelajaran merupakan 

salah satu komponen penting bagi peserta didik maupun seluruh komponen 

yang ada di dalam sekolah tersebut. Hasil Belajar peserta didik adalah 

kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar 

yang merupakan suatu proses dari usaha peserta didik  untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap (Susanto, 2013:5). 

Peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah peserta didik yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.  

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran disekolah 

dasar yang mendukung peserta didik berhasil didalam belajarnya,. 

Pembelajaran IPS di Sekolah dikatakan berhasil apabila peserta didik sudah 

mampu mengembangkan konsep pemikirannya berdasarkan realita kondisi 

sosial yang ada di lingkungannya. Sehingga dapat membina warga Negara 

yang baik, mampu memahami dan menelaah secaa kritis kehidupan sosial 

disekitarnya, serta mampu secara aktif berpatisipasi dalam lingkungan 

kehidupan, baik dimasyarakat, Negara, maupun Dunia. Pembelajaran IPS 

yang berhasil yaitu menyeimbangkan dua faktor yaitu faktor internal (dalam 

diri peserta didik) dan eksternal (dari luar peserta didik).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada guru 

maupun peserta didik di Gugus III kecamatan Ampenan, yaitu terdiri dari 6 

sekolah,  didalam melakukan pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru 

masih kurang tepat dalam pemilihan metode maupun media yang digunakan, 

ditunjukkan dengan kurangnya media yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar berlangsung, sehingga menimbulkan kejenuhan dan tidak 

menariknya materi yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran yang dilakukan 

kurang menarik minat dan perhatian peserta didik. Hasil ujian akhir pada 

semester satu rata- rata nilai peserta didik sebelum dilakukannya perbaikan 

mengalami tidak tuntas. Terlihat dari 167 orang peserta didik hanya 49 yang 

tuntas atau 29,34% yang tuntas dengan krtiteria ketuntasan minimum (KKM) 

mulai dari 72-75. 

Solusi dalam menangani masalah diatas, salah satunya dengan 

menggunakan Metode Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media 

audio visual yaitu metode yang memberikan kesempatan yang sama untuk 

berperan aktif dengan cara berkelompok. Menurut Budiyanto (2016:145), 

“metode pembelajaran TGT merupakan metode pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari 3-5 orang peserta didik yang heterogen, dan inti dari metode ini 

yaitu adanya game dan turnamen akademik”. Media audio visual yang 

dimaksud yaitu berupa video- video pembelajaran terkait materi yang akan 

disampaikan guru dalam proses pembelajaran, dengan digunakannya metode 

TGT berbantuan Media Audio Visual dalam pembelajaran dikelas khususnya 

pada mata pelajara IPS, akan semakin menarik perhatian peserta didik dalam 

belajar sehingga memahami materi pelajaran yang disampaikan dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Metode Teams Games Tournament 

(TGT) Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPS Peserta 

Didik Kelas V Segugus III Kecamatan Ampenan Tahun 2018”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada Penggaruh Metode Teams 

Games Tournament (TGT) Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil 

Belajar IPS Peserta Didik Kelas V Segugus III Kecamatan Ampenan Tahun 

2018” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

Penggaruh Metode Teams Games Tournament (TGT) Berbantuan Media 

Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas V Segugus III 

Kecamatan Ampenan Tahun 2018 

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menjadi landasan dalam pengembangan metode dan media 

pembelajaran  

2) Memberikan informasi penggunaan metode TGT berbantuan Media 

Audio Visual sebagai salah satu metode dan media pembelajaran yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik didalam kegiatan 

belajar mengajar disekolah dasar 

3) Menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang 

pendidikan di Indonesia 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi Sekolah 

1) Menjadi bahan alternative di dalam kegiatan pembelajaran 

2) Menjadi acuan dalam pengembangan metode maupun media dalam 

dunia pendidikan 

3) Metode maupun media dapat diterapkan ke mata pelajaran lain 

selain IPS, seperti Bahasa Indonesia, IPA, Agama, dsb 

b) Manfaat Bagi Guru 

1) Menjadi bahan masukan dan refleksi Guru dalam mengembangkan 

metode dan media pembelajaran 

2) Memaksimalkan kualitas belajar dan mengajar guru maupun hasil 

belakar yang diperoleh peserta didik 

c) Manfaat Bagi Peserta Didik 

1) Mempermudah pemahaman peserta didik terhadap konsep- konsep 

IPS. 

2) Menarik perhatian peserta didik agar lebih focus lagi dalam belajar 

3) Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

4) Memberikan semangat dan motivasi peserta didik untuk belajar 
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Adapun cara penyelesaiannya adalah penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), memberikan soal pre-test dalam bentuk pilihan ganda, 

menerapkan metode teams games tournament (TGT) bebantuan media audio 

visual, menyiapkan LKPD, memberikan post-test dalam bentuk pilihan ganda, 

menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dari responden. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh metode teams games tournament (TGT) berbantuan media audio 

visual terhadap hasil belajar peserta didik kelas V di SDN Gugus III 

Kecamatan Ampenan Tahun 2018 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar ilmu 

pengetahuan sosial kelas V di SDN Gugus III Kecamatan Ampenan tahun 

2018 dengan menggunakan metode teams games tournament (TGT) 

berbantuan media audio visual berupa video pembelajaran. Metode TGT 

berbantuan media audio visual merupakan pelaksanaan metode TGT dengan  

bantuan video peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam penyajian 

materinya, dengan digunakannya metode TGT berbantuan media audio visual 

berupa video dalam penyajian materinya dapat mempengaruhi hasil belajar ips 

peserta didik kelas V Sekolah Dasar di Gugus III Kecamatan Ampenan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode TGT berbantuan media audio 

visual berupa video dilaksanakan di kelas eksperimen sedangkan di kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran dengan metode demonstrasi. 

      Penelitian ini diawali dengan pemberian pretes pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan melihat kemampuan awal peserta 

didik. Rata-rata hasil prettes kelas eksperimen sebesar 42,885 sedangkan 

untuk kelas kontrol sebesar 42,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelas 

memiliki kemampuan awal yang relatif sama, sehingga dapat dilanjutkan 

untuk pemberian perlakuan berupa penggunaan metode TGT berbantuan 

media audio visual di kelas eksprimen dan penggunaan metode demonstrasi di 

kelas kontrol. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas eksperimen adalah 75 dan 

terendah adalah 15. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai tertinggi yang 

diperoleh adalah 55 dan terendah 25. 

      Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan dengan menggunakan 

metode TGT berbantuan media audio visual pada mata pelajaran IPS di kelas 

eksperimen selama 2 (dua) kali pertemuan. Setelah memberi perlakuan 

peneliti memberikan posttes pada kelas eksperimen dan kelas control yang 

bertujuan untuk melihat pengaruh hasil belajar antara kelas yang diberikan 

perlakuan metode TGT berbantuan media audio visual (kelas eksperimen) 

dengan kelas yang tidak diberikan perlakuan atau metode  yang beda dari 

metode yang diterapkan dikelas eksprimen yaitu digunakannya metode yang 

sebanding dengan metode dikelas eksprimen dikelas control yaitu metode 

demonstrasi. 

      Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan kelas 

control pada pelaksanaan posttes masing-masing adalah 61,73 dan 57,179. 
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Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas eksperimen adalah 90 dan terendah 35. 

Sedangkan pada kelas control nilai tertinggi adalah 80 dan terendah 35. Hasil 

ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan yang 

diberikan pada kedua sampel tersebut. Perlakuan yang diberikan di kelas 

eksperimen adalah perlakuan khusus yaitu dengan menggunakan metode TGT 

berbantuan media audio visual yang berupa video pembelajaran, sedangkan di 

kelas kontrol adalah pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi. 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran TGT bebantuan media 

audio visual, merupakan rancangan penelitian yang melibatkan peserta didik 

untuk aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Pada metode TGT 

berbantuan media audio visual ini peserta didik mengamati penjelasan materi 

“Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” melalui sebuah video 

pembelajaran dan diberikan soal-soal menantang terkait dengan materi 

pembelajaran yang akan diselesaikan oleh masing-masing kelompok, sehingga 

dapat merangsang anak untuk berkompetensi antar 5 kelompok. Selain itu, 

kelompok yang mendapatkan nilai yang tertinggi dan terbaik mendapatkan 

rewards berupa sertifikat dan hadiah. 

Untuk mengetahui pengaruh antara penggunaan metode TGT  

berbantuan media audio visual berupa video terhadap hasil belajar peserta 

didik. Pertama Peneliti melakukan uji validitas tes hasil belajar (soal prettest 

dan posttest )dengan item soal yang diajukan kepada dosen ahli sebanyak 40 

soal dan valid sebanyak 30 soal, selanjutnya peneliti melakukan uji validitas 

lapangan di SDN 33 Ampenan dengan soal yang valid dari 30 soal menjadi 20 

soal dengan krteria relaibilitas 1,00 dan tergolong sangat tinggi. Hal ini 

dikarenakan soal yang diajukan kepada sampel di lapangan sangat tinggi, soal 

dikatakan tinggi karena aspek kognitif yang disarankan oleh dosen ahli adalah 

C1 sampai dengan C5, sehingga soal yang aspek kognitifnya C4 yaitu 

menganalisis kebanyakan tidak valid. Selanjutnya hasil uji lapangan dihitung 

rumus korelasi product moment dan rumus split half.  

Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal prettest dan 

posttest pada materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk 

mengukur hasil belajar IPS peserta didik kelas V.  Setelah Beberapa syarat 

yang harus terpenuhi untuk menggunakan korelasi product moment yaitu data 

harus terdistribusi normal. Sesuai dengan hasil uji normalitas data posttest 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai X
2

hitung < X
2

tabel  

dengan taraf signifikansi 5% dan dk= k-1= 6-1=5 yaitu sebesar 11,070, maka 

ditemukanlah hasil (X
2

hitung=9,029< X
2

tabel  11.070) dan (X
2

hitung 10,758< 

X
2

tabel 11,070) dan data terdistribusi normal. Dari hasil perhitungan Uji 

homogenitas diperoleh Fhitung sebesar 1,063 dengan dk pembilang= 2-1=1, dk 

penyebut= 26-1=25,a = 0,05 dan Ftabel = 2,11, tampak bahwa Fhitung < Ftabel 

(Fhitung= 1,063 < Ftabel = 2,11), hal ini berarti data berarti bersifat homogen. 

      Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-

masing kelas, peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus t-tes. 

Peneliti memperoleh hasil thitung = 6, 316 < ttabel = 1,998 pada taraf kepercayaan 
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95%, dan db = N+N-2= 63 (1,998), yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

positif pembelajaran IPS di kelas V yang menggunakan metode teams games 

tournament (TGT) berbantuan media audio visual. Dengan t hitung sebesar 

6,316 yang berarti bahwa metode TGT berbatuan media audio visual memberi 

pengaruh sebesar 6,316 dilihat dari perolehan t hitung dan dibandingkan 

dengan t tabel sehingga hasil belajar peserta didik dikatakan berhasil juga 

karena ada faktor selain metode yang digunakan dalam treatment seperti, 

komptensi guru, kesiapan peserta didik, kemauan peserta didik dalam belajar, 

dsb. 

Hal ini juga terlihat dari rata- rata hasil prettest peserta didik pada 

kelas eksprimen sebanyak 42, 885, peserta didik yang tuntas 2 orang dan 

posttest sebanyak 61,730, peserta didik yang tuntas 5 orang dengan kenaikan 

dari prettes ke posttest sebanyak 18,846. Rata- rata hasil prettest kelas kontrol 

sebanyak 42, 05, tidak ada peserta didik yang tuntas dan posttest sebanyak 57, 

179, peserta didik yang tuntas sebanyak 3 orang. Berdasarkan data tersebut, 

maka terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik sebelum diberikannya 

treatment dengan setelah diberikannya treatment dikelas eskprimen dengan 

total peserta didik yang tuntas sebanyak 8 orang dari kelas eksprimen dan 

kelas control. Dibandingkan dengan data ketuntasan peserta didik pada studi 

pendahuluan dari 167 orang hanya tuntas 49 orang peserta didik, dengan 

jumlah ketuntasan dari SDN 29 Ampenan sebanyak 3 0rang, SDN 39 

Ampenan 4 orang dari kelas V/a dan V/b, maka jumlah ketuntasan setelah 

diberikannya treatment metode TGT berbantuan media audio visual 

dinyatakan naik.  

Mengacu pada data dan pengujian di atas, maka hipotesis alternatif 

(Ha) yang berbunyi terdapat Ada pengaruh metode teams games tournament 

(TGT) berbantuan media audio visual terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V 

di SDN Gugus III Kecamatan Ampenan tahun 2018, dinyatakan diterima, 

sedangkan hipotesis nihil (Ho) yang menyatakan tidak Ada pengaruh metode 

teams games tournament (TGT) berbantuan media audio visual terhadap hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V di SDN Gugus III Kecamatan Ampenan 

tahun 2018, dinyatakan ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa proses belajar 

mengajar IPS pada materi “Pristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” 

dengan menggunakan metode teams games tournament (TGT) berbantuan 

media audio visual berupa video dapat membuat peserta didik lebih focus dan 

tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan hasil 

belajar. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan peserta didik lebih 

bersemangat dan aktif dalam megikuti proses pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan guru kelas V menerapkan metode TGT berbantuan media audio 

visual dengan sangat baik. Terbukti dari hasil lembar observasi aktivitas 

mengajar guru yang mendapatkan skor nilai 93,75 dengan kategori sangat baik 

pada treatment pertama, dan skor meningkat menjadi 97,50 dengan kategori 

sangat baik yang di amati oleh peneliti langsung. Keaktifan dan semangat 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar juga  terlihat dari 
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nilai masing- masing kelompok pada penerapan games dan tournament yang 

berubah dalam dua kali tratement. 

Hal ini juga diperkuat oleh teori Jean Piaget (Zubair dan Hasanah, 

2013:17)  yang mengatakan berdasarkaan perkembangan kognitif yang dilalui 

siswa yaitu tahap operasional konkret berlangsung dari umur 7 sampai dengan 

12 tahun, dan teori Arsyad (2017:2). Yang menyatakan proses pembelajaran 

mutlak memerlukan bantuan media, agar lebih aktif dalam menyampaikan 

bahan informasi pengetahuan dan memiliki daya tarik bagi peserta didik untuk 

memperhatikannya. Dan semakin banyak alat indera yang diguanakan siswa 

dalam menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan 

informasi tersebut dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan siswa (Arsyad, 

2017:11).  

Selain itu, hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Titin Sukaehi dengan jenis penelitian tindakan kelas 

yang menyatakan bahwa malaui penerapan strategi pembelajaran teams games 

tournament (TGT) dapat menjngkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas IV. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Anis Fitrihandayani dengan jenis peneltian eksprimen dengan 

desain equivalent control group desain, yang menyatakan terdapat pengaruh 

positif dan signifikan pada penggunaan media audio visual terhadap hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan 

hal itu, maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dengan 

diterapkannya metode teams games tournament (TGT) berbantuan media 

audio visual pada pembelajaran IPS peserta didik kelas V Sekolah Dasar di 

Gugus III Kecamatan Ampenan. 

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dipaparkan, maka ada 

pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan metode teams games 

tournament (TGT) berbantuan media audio visual dengan hasil belajar IPS 

peserta didik Kelas V SDN di Gugus III Kecamatan Ampenan tahun 2018 

yang dibuktikan dengan hasil thitung 6,316 ttabel 1,998 pada taraf signifikansi 5% 

dan taraf kepercayaan 95% yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara 

pembelajaran menggunakan metode teams games tournament (TGT) 

berbantuan media audio visual dengan hasi belajar ilmu pengetahuan sosial. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Kepala sekolah Diharapkan dukungan dari pihak sekolah kepada 

guru dan siswa dengan memperbanyak fasilitas pembelajaran berupa 

media dan sumber belajar yang dapat menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah 

2. Bagi Guru ebagai alternative pertimbangan guru dalam menggunakan 

perpaduan metode dan media proses belajar mengajar 

3. Bagi Peserta Didik, Diharapkan dengan diterapkannya metode berbantuan 

media ini, membangun semangat peserta didik untuk selalu aktif di dalam 
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proses belajarnya, sehingga hasil yang mereka dapatkan optimal dan 

sesuai dengan yang mereka inginkan. 

4. Bagi Pengemban Ilmu Pengetahuan, yang ingin meneliti lebih lanjut 

tentang metode teams games tournament (TGT) dan media audio visual 

disarankan untuk mencoba penelitian ini dengan melakukan sebuah uji 

coba treatment pada gurunya sebelum benar- benar diterapkan dalam 

pembelajaran dikelas eksprimen. Selain itu juga penelitian ini diharapkan 

sebagai bahan perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam 

peneltian ini sehingga hasil  yang diperoleh lebih maksimal. 
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