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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan, di SDN Kedungpring I khususnya di kelas 

IV pada mata pelajaran Matematika mendapat nilai rendah, 60% mendapatkan nilai di bwah KKM dan 

40% nilai di atas KKM. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengungkap pengaruh Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament didukung media puzzle terhadap kemampuan menghitung keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga pada siswa kelas IV SDN Kedungpring I. (2) Mengungkap pengaruh Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament tanpa didukung media puzzle terhadap kemampuan 

menghitung keliling dan luas jajargenjang dan segitiga pada siswa kelas IV SDN Kedungpring I. (3) 

Mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

didukung media puzzle dibanding Model Pembelajaran Teams Games Tournament tanpa didukung 

media puzzle terhadap kemampuan menghitung keliling dan luas jajargenjang dan segitiga pada siswa 

kelas IV SDN Kedungpring I. 

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, teknik penelitian menggunakan Pre-test Post-test 

Control Group Design. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kedungpring I, analisis yang 

digunakan adalah t-test. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament didukung media puzzle berpengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan menghitung 

keliling dan luas jajargenjang dan segitiga pada siswa kelas IV SDN Kedungpring I dengan ketuntasan 

klasikal 90,565%, hal ini terbukti dari nilai th = 14,696> tt 1% = 2,778. (2) Model pembelajaran Teams 

Games Tournament tanpa didukung media puzzle berpengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan 

menghitung keliling dan luas jajargenjng dan segitiga pada siswa kelas IV SDN Kedungpring I dengan 

ketuntasan klasikal 69,4%, hal ini terbukti dari nilai th = 6,804> tt 1% = 2,796. (3) Ada perbedaan 

pengaruh sangat signifikan penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament didukung 

media puzzle dibanding model pembelajaran Teams Games Tournament tanpa didukung media puzzle 

terhadap kemampuan menghitung keliling dan luas jajargenjang dan segitiga pada siswa kelas IV SDN 

Kedungpring I, dengan keunggulan pada model pembelajaran Teams Games Tournament didukung 

media puzzle, hal ini terbukti dari nilai th = 3,692> tt 1% = 2,677 dan berdasarkan perbandingan nilai 

rerata post-tes kelompok eksperimen 81,18 > dibanding nilai post-test kelompok kontrol 72,8. 

 

Kata Kunci  : Model Pembelajaran Teams Games Tournament, Media Puzzle, Kemampuan 

                         Menghitung keliling dan Luas Jajargenjang dan Seitiga. 
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I. LATAR BELAKANG 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan 

manuasia yang paling utama untuk  

meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Pendidikan tidak hanya mencakup 

pengetahuan (kognitif), akan tetapi 

pendidikan lebih menekankan pada 

proses pembinaan kepribadian (afektif) 

peserta didik.  

Sebagaimana yang dipaparkan pada 

pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 

2003 : 

Pendidikan nasional mempunyai 

peran dan fungsi  membentuk 

watak  atau kepribadian yang baik 

maupun buruk dan mengembang-

kan bakat yang terdapat pada diri 

peserta didik untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Dalam paradigma baru guru tidak 

“mengajar” melainkan melaksanakan 

“pembelajaran”. Menurut Wina Sanjaya 

(2008:58) “Seorang pendidik (guru) 

harus mampu dan menguasai empat 

kompetensi  dasar yaitu kompetensi 

professional, kepribadian, pedagogik, 

dan sosial, sehingga bisa menjadikan 

peserta didik aktif dan mampu 

meningkatkan motivasi belajar”. 

Secara umum permasalahan yang 

sering terjadi di sekolah selama proses 

pembelajaran tertutama yaitu peserta 

didik dalam memahami materi tidak 

tahan lama. Faktor penyebab diduga 

guru lebih menerapkan pembelajaran 

yang berpusat pada guru, guru hanya 

berceramah saat menyampaikan materi, 

dan tidak menggunakan media sehingga 

peserta didik ngantuk dan bosan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di-

peroleh di SDN Kedungpring I 

Kecamatan Kedungpring Kabupaten 

Lamongan ditemukan bahwa hasil 

belajar kelas IV pada mata pelajaran 

Matematika, dari ulangan harian rendah. 

Hampir 60% mencapai nilai di bawah 

KKM dan hanya 40% yang mencapai 

nilai di atas KKM.  

Berdasarkan permasalah di atas, 

perlu adanya perbaikan pembelajaran, 

menyangkut strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan materi. Ada banyak 

model pembelajaran salah satunya 

adalah model pembelajaran Teams 

Games Tournament merupakan model 

pembelajaran kooperatif dipadukan 

game yang menjadikan siswa sebagai 

pusat kegiatan.  

Hal tersebut mengingat keunggulan 

model pembelajaran Teams Games 

Tournament Menurut Sri Anitah W, dkk 

(2007:528):  

a. Pelajaran lebih bervariasi dan 

menarik untuk diikuti oleh 

siswa. 

b. Menanamkan sikap yang baik 

pada saat kerja kelompok. 

c. Menumbuhkan rasa ingin tahu 
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Disamping itu perlu didukung 

penggunaan media yang sesuai, ada 

banyak media yang bisa digunakan. 

Salah satunya media puzzle, hal ini 

sesuai dengan keunggulan media puzzle, 

menurut Ismail (2009:17): 

a. Menarik motivasi belajar. 

b. Mempersingkat waktu. 

c. Peserta didik dapat melihat, 

     mengamati dan melakukan 

     percobaan.  

 

Terdorong dari hal-hal tersebut 

diatas, maka diajukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament Didukung 

Media Puzzle Terhadap Kemampuan 

Menghitung Keliling Dan Luas 

Jajargenjang Dan Segitiga Pada Siswa 

Kelas IV SDN Kedungpring I 

Kecamatan Kedungpring Kabupaten 

Lamongan”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan 

dua variabel yaitu variabel bebas dan 

terikat. Menurut Sugiyono (2016:10) 

“Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab timbulnya variabel terikat”. 

Sedangkan Variabel terikat  merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat”. 

Teknik yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen, dengan desain 

penelitian “Pre test-Post test Control 

Group Design”  jenis rancangan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

(diadaptasi.Sumanto.2014.Hal.233) 

Keterangan: 

O1 : Pre test kelompok eksperimen. 

O2 : Post test kelompok  eksperimen. 

O3 : Pre test kelompok kontrol. 

O4 : Post test kelompok kontrol. 

X : Perlakuan Model Teams Games   

                     Tournament didukung media 

                     puzzle. 

- : Perlakuan Model Teams Games  

              Tournament tanpa didukung 

               media puzzle. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif karena data yang 

dianalisis berupa angka dan diproses 

secara statistik. Instrument yang 

digunakan berupa tes sebanyak 25 soal 

uraian. Sebelum digunakan untuk 

penelitian instrument tes harus diujikan 

kepada siswa yang berbeda sekolah, 

kemudian kita dapat melakukan uji 

validitas dan reabilitas sehingga kita 

dapat mengetahui berapa instrument 

soal yang dapat digunakan. 

Untuk mendapat simpulan dari 

hasil penelitian di SDN Kedungpring I 

yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya harus dilakukan analisis 

menggunakan metode atau teknik  yang 

benar. Berdasarkan data yang diperoleh 

analisis yang digunakan sebagai 

berikut:  
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a. Teknik analisis t-test 1 menguji 

hipotesis 1 dan 2 yang dihitung 

dengan rumus  

 

 
     (Arikunto Suharsimi,2010:125) 

     Keterangan:  

t : nilai hitung 

Md : mean dari perbedaan pretest dan  

                pos test. 

XD : deviasi masing-masing subjek. 

∑x
2
d : jumlah kuadrat devisiasi. 

n  : jumlah subjek 

Df : atau db adalah n-1 

 

Untuk uji ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal digunakan rumus 

sebagai berikut: 

  
 (Arikunto Suharsimi,2010:220) 

      Keterangan: 

JP : jenjang persentil 

X : sesuai nilai yang diketahui 

Bb : batas bawah interval yang 

                      mengandung x 

I : lebar interval 

fd  : frekuensi interval yang 

                      mengandung x 

fkb : frekuensi kumulatif dibawah 

                      interval yang mengandung x 

N : jumlah individu yang diamati 

 

b. Teknik analisis t-test untuk menguji 

hipotesis 3 dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t




  

(Arikunto Suharsimi,2010:225) 

Keterangan: 

t : nilai yang dihitung 

x : nilai rata-rata  

s : nilai baku sampel 

n : jumlah anggota sampel 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

 

 Dari hasil Pretest dan Postest 

Kelompok Eksperimen yang sudah 

dianalisis, maka dapat digambarkan 

dalam sebuah  grafik  sederhana 

seperti berikut: 

 

Berdasarkan pada grafik di atas 

menunjukkan bahwa hasil pretest 

kelompok eksperimen yang frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 61-70 

yaitu sebanyak 11 siswa dengan 

presentase 40,74%. 

 Dan hasil pretest di bawah rentang 

skor  masih ada 29,62%. Maka dapat 

dikatakan kemampuan menghitung 

keliling dan luas jajargenjang dan 

segitiga sebelum mendapat perlakuan 

(pretest) cenderung masih rendah. 

Selanjutnya hasil posttest kelompok 

eksperimen frekuensi tertinggi berada 

pada rentang 71-80 yaitu sebanyak 12 

siswa dengan persentase 44,44% dan 

frekuensi yang diatas rentang skor 

tersebut masih ada 44,43%. Maka dapat 

dikatakan kemampuan menghitung 

keliling dan luas jajargenjang dan 

segitiga sesudah diberikan perlakuan 
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(posttest) mengalami peningkatan di-

banding pretest. 

Sedangkan grafik untuk Pretest dan 

Postest Kelompok Kontrol sebagai 

berikut: 

 

Berdasarkan pada grafik di atas 

menunjukkan bahwa hasil pretest 

Kelompok Kontrol yang frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 61-70 

yaitu sebanyak 18 siswa dengan 

persentase 72% dan di bawah rentang 

skor tersebut masih ada sekitar 20%. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ke-

mampuan menghitung keliling dan 

luas jajargenjang dan segitiga sebelum 

perlakuan (pretest) cenderung masih 

rendah. 

Selanjutnya dari hasil posttest 

frekuensi tertinggi berada pada ren-

tang 71-80 yaitu sebanyak 13 siswa 

dengan persentase 52% dan di atas 

rentang skor tersebut masih ada 12%. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ke-

mampuan menghitung keliling dan 

luas jajargenjang dan segitiga sesudah 

mendapatkan perlakuan (posttest) me-

ngalami peningkatan dibanding pre-

test. 

1. Penggunaan Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament di-

dukung media puzzle berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan 

menghitung keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga pada 

siswa kelas IV SDN Kedungpring I 

kecamatan Kedungpring Kabupaten 

Lamongan dengan ketuntasan kla-

sikal mencapai ≥75%. 

Setelah dilakukan uji hipotesis 

maka dapat diketahui bahwa nilai 

thitung 14,696, sehingga thitung lebih 

besar daripada ttabel 1% yaitu 2,778 

berdasarkan df 26, sedangkan ttabel 

5% yaitu 2,005 dan dapat digam-

barkan sebagai berikut: 

th = 14,696 > tt 1% = 2,778 

Sebagaimana telah ditetapkan 

pada Bab III, diperoleh thitung > ttabel 

1% yang berarti hipotesis kerja 

(Ha) yang diajukan terbukti benar.  

2. Penggunaan Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) 

tanpa  didukung media puzzle ber-

pengaruh terhadap kemampuan 

menghitung keliling dan luas ja-

jargenjang dan segitiga pada siswa  

kelas  IV SDN  Kedungpring  I de-

ngan ketuntasan klasikal mencapai 

<75%. 
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Setelah dilakukan uji hipotesis 

dapat diketahui nilai thitung 6,804, 

sehingga thitung lebih besar daripada 

ttabel 1% yaitu 2,796 berdasarkan df 

24 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

th = 6,804 > tt 1% = 2,796. 

Sebagaimana telah ditetapkan 

pada Bab III, diperoleh thitung > ttabel 

1% pada penelitian ini, hasil 

pengujian hipotesis nol (Ho) ditolak 

pada taraf signifikan 1% yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) yang 

diajukan terbukti benar. 

3. Ada perbedaan pengaruh antara 

penggunaan model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) 

didukung media puzzle dibanding 

dengan  model pembelajaran Teams 

Games Tournament tanpa didukung 

media puzzle terhadap kemampuan 

menghitung keliling dan luas ja-

jargenjang dan segitiga pada siswa 

kelas IV SDN Kedungpring I. 

Dari hasil uji hipotesis dapat 

diketahui nilai thitung3,692, sehingga  

diperoleh thitung lebih besar daripada 

ttabel 1% yaitu 2,677 berdasarkan df 

50 sedangkan ttabel 5% yaitu 2,008 

dan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

th = 3,692 > tt 1% = 2,677 

Sebagaimana telah ditetapkan 

pada Bab III, diperoleh thitung > ttabel 

1% pada penelitian ini, hasil 

pengujian hipotesis nol (Ho) ditolak 

pada taraf signifikan 1% yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) yang 

diajukan terbukti benar. 

 

IV. PENUTUP 

        Sebagaimana penelitian yang su-

dah dilakukan, dengan judul Pengaruh  

Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) didukung media 

puzzle terhadap kemampuan meng-

hitung keliling dan luas jajargenjang 

dan segitiga pada siswa kelas IV SDN 

Kedungpring I Kecamatan Kedung-

pring Kabupaten Lamongan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) 

didukung media puzzle ber-

pengaruh sangat signifikan ter-

hadap kemampuan menghitung 

keliling dan luas jajargenjang dan 

segitiga pada siswa kelas IV SDN 

Kedungpring I dengan ketuntasan 

klasikal mencapai 90,565%. 

2. Penggunaan Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) 

tanpa didukung media puzzle 

berpengaruh sangat signifikan ter-

hadap kemampuan menghitung ke-

liling dan luas jajargenjang dan 

segitiga pada siswa kelas IV SDN 
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Kedungpring I dengan ketuntasan 

klasikal 69,4%. 

3. Ada perbedaan Pengaruh sangat 

signifikan antara penggunaan 

Model Pembelajaran Teams Ga-

mes Tournament didukung media 

puzzle dibanding dengan peng-

gunaan model pembelajaran Te-

ams Games Tournament tanpa 

didukung media puzzle terhadap 

kemampuan menghitung keliling 

dan  luas  jajargenjang dan segitiga 

pada siswa kelas IV SDN Kedung-

pring I, dengan keunggulan pada 

penggunaan model pembelajaran 

Teams Games Tournament di-

dukung media puzzle. 
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