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Masalah dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika masih rendah.
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas
belajar menggunakan model pembelajaran teams games tournament dengan prestasi
belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Pinang Jaya Bandar Lampung
tahun ajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang
berjumlah 30 siswa. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, dengan
jenis penelitian korelasi. Hasil analisis data menggunakan korelasi serial
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan erat antara aktivitas belajar
menggunakan model pembelajaran teams games tournament dengan prestasi belajar
matematika.
Kata Kunci: aktivitas belajar, teams games tournament, dan prestasi belajar
matematika.

The problems in this study is the achievement of learning mathematics is still low.
The purpose of this research is to know the correlation between learning activity
using teams games tournament learning achievement in fourth grade IV of SD
Negeri 2 Pinang Jaya Bandar Lampung Academic year 2016/2017. sample in this
study were all students of class IV which amounted to 30 students. Research
method using quantitative method, with kind of correlation shows that There is a
positive correlation between learning activity using teams games tournament
learning model with mathematics learning achievement.
Keywords; learning activity, teams games tournament, mathematics learning
achievement
.
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menerangkan,

contoh,

cooperative learning yang lain adalah
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diharapakan

menambah

semangat

populasi penelitian kurang dari 100,

siswa dan menumbuhkan aktivitas

sehingga

belajar siswa sehingga siswa tidak

teknik total sampling sebagai teknik

malas

pengambilan

untuk

memperhatikan

peneliti

menggunakan

sampelnya.

Total

penjelasan guru. Model ini biasanya

sampling berarti menjadikan seluruh

dikaitkan

secara

anggota populasi sebagai sampel

berkelompok-kelompok. Secara garis

penelitian. Maka dalam penelitian ini

besar model tersebut merupakan suatu

sampel penelitiannya adalah seluruh

pengajaran yang melibatkan secara

siswa kelas IV SD 2 Pinang Jaya

langsung peserta didik untuk belajar

Bandar

berkelompok sehingga pembelajaran

2016/2017 yang berjumlah 30 siswa.

lebih

Variabel pada penelitian ini adalah

dengan

menyenangkan

dan

dapat

Lampung

tahun

ajaran

memancing keinginan siswa lainnya.

sebagai berikut: Variabel bebas (X)

METODE

adalah aktivitas belajar menggunakan

Jenis penelitian yang digunakan

model pembelajaran teams games

dalam penelitian ini adalah penelitian

tournament dan Variabel terikat (Y)

korelasional,

adalah prestasi belajar matematika.

(2010:4)
penelitian
penelitian

menurut

Arikunto

menyatakan

bahwa,

korelasional
yang

adalah

dilakukan

Sebelum

penelitian

ini

dilaksanakan, instrument yang berupa

oleh

angket

peneliti untuk mengetahui tingkat

dahulu

hubungan antara dua variabel atau

dilakukan

lebih, tanpa melakukan perubahan,

reabilitas di luar sampel. Uji validitas

tambahan atau manipulasi terhadap

menggunakan

data yang sudah ada. populasi dari

Moment

penelitian ini adalah semua siswa

menggunakan

kelas IV SD 2 Pinang Jaya Bandar

Alpha

Lampung tahun ajaran 2016/2017

Microsoft Excel 2007.

yang berjumlah 30 siswa.
Dalam

penelitian

dikonsultasikan
kepada
uji

dan

dengan

terlebih

ahli.

Setelahnya

validitas

dan

rumus

uji

Product

uji

reliabilitas

rumus

Cronbach’s

bantuan

program

Teknik analisis data untuk melihat
sampel

hubungan antara aktivitas belajar

penelitiannya adalah seluruh populasi

menggunakan model pembelajaran

penelitian.

teams games tournament dengan

Hal

ini

ini

dikarnakan
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prestasi

belajar

matematika

median (Me) = 19,5, standar deviasi

menggunakan rumus korelasi serial.

(SD) = 3,21. Selain data tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

dapat diketahui pula nilai tertinggi =

Setelah dilakukan observasi dan
test

untuk

32 dan nilai terendah = 8.

mengetahui

aktivitas

menggunakan

model

mengetahui

games

matematika yang berjumlah 30 siswa.

belajar

Setelah ditest selanjutnya dianalisis

matematika pada siswa kelas IV SD

dan diberi skor jawaban peritem

Negeri 2 Pinang Jaya, diperoleh data

pertanyaan.
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pembelajaran
tournament

teams
dan
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prestasi

aktivitas
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dengan

siswa

prestasi
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belajar

Adapun hasil perhitungan test

menggunakan model pembelajaran

prestasi belajar matematika terlampir

teams games tournament (X), dan

berdasarkan

prestasi

prestasi

belajar

matematika

(Y)

sebagai berikut.
Observasi

hasil

belajar

analisis

data

matematika(Y)

diperoleh nilai rerata (Mean) = 66,89,

dengan

untuk

modus (Mo) = 88, median (Me) =

belajar

63,33, standar deviasi (SD) = 18,89.

menggunakan model pembelajaran

Selain data tersebut dapat diketahui

teams

pula nilai tertinggi = 100 dan nilai

mengetahui

siswa

aktivitas

games

tournament

yang

berjumlah 30 siswa.

terendah = 26,67.

Adapun Data tentang aktivitas
belajar

menggunakan

Untuk menguji data antara skor

model

observasi

teams

games

menggunakan model pembelajaran

diperoleh

melalui

teams games tournament dengan

observasi dengan jumlah pernyataan

prestasi belajar matematika siswa

sebanyak 8 item dan diperoleh skor

kelas IV SD Negeri 2 Pinang Jaya

tertinggi 32 dan skor terendah 8.

terlebih dahulu dikorelasikan antara

Berdasarkan hasil analisis aktivitas

variabel

belajar

model

menggunakan rumus korelasi serial.

games

Dari perhitungan di atas diperoleh

tournament (X) diperoleh nilai rerata

angka korelasi antara Variabel X

(Mean) = 20,16, modus (Mo) = 15,

(aktivitas belajar menggunakan model

pembelajaran
tournament

menggunakan

pembelajaran

teams

aktivitas

(X)

dan

belajar

variabel

(Y)
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pembelajaran

teams

games

Undang-undang Republik Indonesia

tournament) dan Variabel Y (prestasi

Nomor 20 Tahun 2003. Tentang

belajar matematika) sebesar 0,9269

Sistem Pendidikan Nasional.

yang berarti korelasi tersebut positif

Jakarta. Kemendikbud.

dan sangat erat.
Kemudian,
seberapa

Hanafiah, Nanang dan Cucu Suhana.
untuk

besar

mengetahui

hubungan

2010.

kedua

menggunakan

rumus

Strategi

Pembelajaran. Bandung. PT

variabel tersebut maka dapat dihitung
dengan

Konsep

Refika Aditama.
Kiranawati,

2007,

Pembelajaran

Koefisien Determinasi, dari hasil

kooperatif

perhitungan

(Http://gurupkn.wordpress.co

tersebut

dapat

tipe

TGT

disimpulkan bahwa, variabel aktivitas

m/2007/11/13/metode-team-

belajar

model

gamestournament-tgt

games

diaksestanggal 15 Desember

menggunakan

pembelajaran

teams

tournament memberikan kontribusi
terhadap prestasi belajar matematika

2016)
Isjoni.

2011.

Pembelajaran
Meningkatkan

sebesar 85,91%.

Adapun sisanya

Kooperatif

sebesar

ditentukan

Kecerdasaan

14,09%

oleh

Komunikasi

faktor yang lain.

Antar

KESIMPULAN

Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Berdasarkan data hasil penelitian
diperoleh kesimpulan

bahwa ada

hubungan antara aktivitas belajar
menggunakan model pembelajaran
teams games tournament dengan
prestasi

belajar

matematika

pada

siswa kelas IV SD Negeri 2 Pinang
Jaya
Bandar

Kecamatan
Lampung

Kemiling
Tahun

2016/2017.
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