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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan, meningkatkan minat dan hasil belajar 
matematika pada pokok bahasan logika matematika melalui strategi Learning 
Tournament. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah   reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
dan hasil belajar matematika pada pokok bahasan logika matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator minat 1) banyaknya siswa yang mengerjakan 
pekerjaan rumah (PR) sebelum tindakan 27,28% dan setelah tindakan 93,94%, 2) 
banyaknya siswa yang mau mengeluarkan ide / pendapat sebelum tindakan 9,09% 
dan setelah tindakan 72,73%. Sedangkan indikator hasil belajar siswa yang 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥ 70 sebelum tindakan (27,28%) 
dan setelah tindakan (84,85%). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di 
atas dapat disimpulkan bahwa metode Learning Tournament dapat meningkatkan 
minat dan hasil belajar matematika. 

Kata kunci: minat, hasil belajar , learning tournament  

 

PENDAHULUAN 

Minat belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses 

pembelajaran, karena tanpa adanya minat, siswa biasanya akan susah untuk diajak 

belajar dan kemudian akan sulit menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan mereka capai. Siswa 

yang memiliki minat yang tinggi akan selalu berusaha sebaik – baiknya untuk 



mencapai hasil belajar yang optimal, sedangkan siswa yang kurang berminat akan 

merasa malas untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga tidak akan mencapai 

hasil yang diinginkan. 

Hasil belajar merupakan nilai yang dicapai siswa setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran atau bisa juga diartikan sebagai perubahan tingkah laku 

pada seseorang misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak 

mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar siswa biasanya diperoleh dalam bentuk 

angka ataupun huruf. Hasil belajar dapat dikatakan berhasil jika siswa dapat 

memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Berdasarkan pengamatan awal, minat dan hasil belajar siswa di SMK 

Muhammadiyah 4 Sragen kelas X Farmasi 2 masih sangat rendah. Adapun 

indikator – indikator minat siswa yaitu: (1) banyaknya siswa yang mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR) sebanyak 9 siswa (27,28%), (2) banyaknya siswa yang mau 

mengeluarkan ide / pendapat sebanyak 3 siswa (9,09%). Hasil belajar siswa juga 

masih sangat rendah, terbukti dengan hanya terdapat 9 siswa (27,28%) yang 

mencapai KKM (≥70).  

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pemilihan metode yang tepat. 

Dalam pemilihan metode seorang guru tidak hanya asal memilih metode, tetapi 

seorang guru juga harus benar – benar tahu metode apa yang tepat untuk 

digunakan pada saat proses pembelajaran. Guru harus benar-benar dapat memilih 

metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa karena 

pemilihan metode yang tepat dapat berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar 

siswa.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa di dalam kelas adalah metode Learning Tournament.  

Menurut Mel Silberman (2007: 151) strategi Learning Tournament 

termasuk dalam belajar dengan cara bekerjasama (Collaborative Learning) yaitu 

salah satu cara terbaik untuk mengembangkan belajar yang aktif dengan cara 

memberikan tugas belajar yang diselesaikan dengan kelompok kecil peserta didik. 



Tujuan dari penelitian ini: (1) tujuan umum penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika, (2) tujuan khusus penelitian ini 

yaitu untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika dengan strategi 

Learning Tournament untuk siswa kelas X Farmasi 2 SMK Muhammadiyah 4 

Sragen Tahun 2012/2013 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Sutama (2011: 134) PTK adalah penelitian yang bersifat reflektif, berangkat dari 

permasalahan riil, kemudian ditindak lanjuti dengan tindakan – tindakan nyata 

yang terencana dan terukur. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 4 Sragen selama empat 

bulan dari bulan Februari sampai dengan Mei 2013 dengan tiga siklus. Subyek 

dari penelitian ini adalah siswa kelas X Farmasi 2 SMK Muhammadiyah 4 

Sragen. Jumlah siswa sebanyak 33 terdiri dari 32 siswa perempuan dan 1 siswa 

laki – laki. 

Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data, (1) metode observasi 

digunakan untuk mengetahui minat dan hasil belajar matematika melalui strategi 

Learning Tournament, (2) metode tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa, (3) catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan – temuan yang 

diperoleh peneliti pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan (4) 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah, daftar nama siswa kelas 

X SMK Muhammadiyah 4 Sragen, daftar nilai siswa dan foto pada saat proses 

tindakan penelitian. 

 Teknik analisis data menggunakan model alur yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi dengan penyidik. Triangulasi dengan penyidik yaitu dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya dalam hal ini 

adalah guru matematika. 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam kemudian menbaca 

Al - qur’an bersama – sama dengan siswa, setelah selesai kemudian guru 

mengecek presensi siswa. Setelah itu, guru memberikan motivasi pada siswa 

tentang pentingnya mempelajari materi yang akan digunakan. Menurut Hodkova 

H, Kodym P dan Flegr J. (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

penurunan hasil belajar disebabkan oleh efek pada kapasitas belajar atau dengan 

efek dari perbadaan memori, motivasi. Maknanya adalah bahwa dalam suatu 

pembelajaran itu motivasi sangat penting, karena dengan adanya motivasi yang 

tinggi, siswa pasti juga memiliki minat yang tinggi juga. Hal tersebut akan 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Guru kemudian melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi learning tournament. Pertama guru menerangkan pembelajaran logika 

matematika dengan tanya jawab. Sampel pertanyaan yang diajukan guru kepada 

siswa sebagai berikut: apabila p adalah pernyataan yang bernilai benar dan q 

adalah pernyataan yang bernilai salah, tentukan nilai kebenaran dari p   q. 

Jawaban siswa adalah p:(B)  q:(S) maka B   S = B. Setelah menerangkan 

materi pembelajaran kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

dan memberikan soal tournament pada setiap siswa yang harus dijawab individu 

setiap siswa. Setelah itu kemudian siswa mendiskusikan hasilnya dengan teman 

satu kelompoknya. Guru kemudian membahas bersama soal tersebut. Stephane, 

Stabyasachi dan Sandip (2007) mengatakan bahwa belajar algoritma dengan 

menggunakan strategi learning tournament dapat memberikan hasil belajar yang 

lebih baik. Maknanya adalah strategi learning tournament adalah strategi yang 

mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Pada akhir pembelajaran guru memberikan penguatan dengan memberikan 

soal evaluasi pada siswa. Permasalahan soal yang dibahas tentang logika 

matematika diambil sampel sebagai berikut: tentukan nilai kebenaran “jika 

  273:3makayxyx 25222  ”. Jawaban siswa yang benar adalah p:(S) 

q:(B) jadi p → q : B. Jawaban siswa yang salah adalah p:(B)  q:(S) jadi p → q=S. 

Khandaghi dan Maryam Farasat (2011) mengatakan, penggunaan strategi 



pembelajaran merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh guru 

agar hasil belajar dapat maksimal. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

Vikis (2008) juga mendukung perlunya penerapan strategi yang tepat dalam 

pembelajaran. Maknanya adalah dengan menggunakan strategi yang lebih 

bervariasi dan inovatif siswa dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran,dan 

dengan adanya evaluasi dalam setiap akahir pelajaran dapat mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa. 

Penerapan strategi pembelajaran learning tournament dapat 

meningkatkan kemampuan minat belajar matematika. Peningkatan tersebut, 

terlihat dari indikator – indikator minat yaitu 1) mengerjakan pekerjaan rumah 

(PR), 2) kemauan untuk mengeluarkan ide / pendapat. Penelitian yang dilakukan 

Suripah (2012) menyimpulkan dengan menggunakan pendekatan Think-Pair-

Share dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajar matematika pada bab 

persamaan linear. Maknanya adalah minat belajar dapat dilakukan dengan 

beberapa metode,salah satunya dengan metode learning tournament. Data – data 

yang diperoleh mengenai peningkatan minat dan hasil belajar siswa melalui 

stategi learning tournament pada siswa kelas X Farmasi 2 SMK Muhammadiyah 

4 Sragen dapat disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut. 

 

Tabel I 

Profil Minat Kelas  

NO Minat siswa 
Kondisi 

awal 

Putaran 

 I 

Putaran  

II 

Putaran 

III 

1. Mengerjakan 

pekerjaan rumah 

9 siswa 

(27,28%) 

21 siswa 

(63,64%) 

27 siswa 

(81,82%) 

31 siswa 

(93,94%) 

2. Kemauan siswa 

untuk mengeluarkan 

ide/ pendapat 

3 siswa 

(9,09%) 

9 siswa 

(27,27%) 

19 siswa 

(57,58%) 

24 siswa 

(72,73%). 

 



 
Gambar I Grafik Peningkatan Minat 

 

Siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah (PR) mengalami peningkatan. 

Pada kondisi awal sebanyak 9 siswa (27,28%) yang mengerjakan pekerjaan 

rumah (PR). Pada siklus I sebanyak 21 siswa (63,64%), pada siklus II sebanyak 

27 siswa (81,82%), dan pada siklus III sebanyak 31 siswa (93,94%). Steven 

Wolk (2009) dalam penelitiannya mengatakan kelas harus memelihara tanggung 

jawab sosial, dan hidup bertanggung jawab secara sosial berarti hidup 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Saliatik (2013) dalam 

penelitiannya mennyimpukan bahwaadanya peningkatan minat belajar 

matematika melalui pendekatan matematika realistis (PMR). Maknanya adalah 

siswa harus memiliki tanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan oleh 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Siswa yang mau mengeluarkan ide / pendapat mengalami peningkatan. 

Pada kondisi awal sebanyak 3 siswa (9,09%) siswa yang mau mengeluarkan ide 

/ pendapat. Pada siklus I sebanyak 9 siswa (27,27%). Pada siklus II sebanyak 19 

siswa (57,58%) dan pada siklus III sebanyak 24 siswa (72,73%). Kocak, Bozan 

dan Isik (2009) menyimpulkan bahwa  siswa yang belajar matematika dalam 

kerja kelompok lebih baik dalam memahami suatu permasalahan. Penelitian lain 

oleh Kosko dan Wilkins (2010) mengatakan siswa yang menggunakan 

manipulasi untuk belajar matematika lebih cenderung terlibat aktif dalam 

komunikasi matematika dan sebaliknya Siswa diharapkan mampu menuangkan 
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ide-ide dan pendapat matematika mereka satu sama lain. Penelitian lain oleh 

Maknanya adalah dengan belajar secara berkelompok siswa lebih dapat 

mengeluarkan ide – ide dan pendapat yang dimilikinya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I hingga siklus III 

menunjukkan bahwa minat belajar matematika meningkat. Siswa yang 

mempunyai minat belajar yang tinggi dalam pengerjakan soal akan 

mendapatkan hasil belajar matematika yang meningkat. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Maria Inawati (2011) menyimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode alat manipulatif dapat meningkatkan minat dan motivasi 

anak belajar matematika dan anak dapat merasa lebih mudah dalam memahami 

konsep matematika. Maknanya adalah keberhasilan proses belajar mengajar 

selain dipengaruhi oleh metode pengajaran juga dipengaruhi oleh minat belajar 

siswa. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi diharapkan akan memiliki 

prestasi belajar yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan minat belajar 

matematika mengalami peningkatan. Hal tersebut berdampak pada 

meningkatnya hasil belajar siswa. Hasil belajar matematika dapat dilihat dari 

banyaknya nilai siswa yang tuntas KKM. Penelitian lain oleh Ratna Widyanti 

(2013) menyimpulkan bahwa metode pembelajaran Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar.  Maknanya 

adalah dengan menggunakan strategi belajar yang tepat dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. Peningkatan data hasil belajar tersebut dapat 

disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut. 

Tabel II 

Profil Hasil Belajar 

NO 
Hasil belajar 

matematika 

Kondisi 

awal 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

1. Mencapai kriteria 

ketuntasan minimal 

(KKM ≥ 70) 

9 siswa 

(27,28%) 

20 siswa 

(60,61%) 

24 siswa 

(72,73%) 

28 siswa 

(84,85%) 



 
Gambar II Grafik peningkatan hasil belajar 

 

Pada kondisi awal, siswa yang tuntas dengan nilai lebih dari sama 

dengan KKM yaitu 70 sebanyak 9 siswa (27,28%), siklus I sebanyak 20 siswa 

(60,61%), siklus II sebanyak 24 siswa (72,73%) dan siklus III sebanyak 28 

siswa (84,85%). Penelitian yang dilakukan oleh Svanstrom (2008) mengatakan 

bahwa hasil belajar dalam pembelajaran matematika itu sangat penting. 

Pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran juga berakibat pada hasil 

belajar. Penelitian lain oleh Adedoyin (2010) mengatakan, hasil belajar 

matematika dipengaruhi oleh gender dan cara mengajar guru dalam proses 

pembelajaran. Maknanya adalah hasil belajar adalah hal yang sangat penting 

yang merupakan hasil kerja keras seseorang setelah melakukan suatu proses 

pembelajaran.  

Hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan 

yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru. 

Bhutto, Khalid Jamil, Muhammad dan Najeeb (2013) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa dengan melalui pendekatan kontruktivis dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika. Hal tersebut juga dikemukakan oleh 

Penelitian lain dilakukan oleh Soegeng, Mudzanatun, David (2012) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Maknanya adalah hasil belajar 

dapat ditingkatkan dengan strategi yang tepat. Dengan menggunakan strategi 
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yang tepat akan dapat menarik perhatian siswa dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara 

peneliti dengan guru matematika dapat disimpulkan bahwa dengan strategi 

Learning Tournament dapat meningkatakan minat dan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Minat 

a. Mengerjakanpekerjaan rumah (PR) 

Berdasarkan hasil tindakan kelas putaran I sampai III, jumlah 

siswa yang mengerjakan PR yang diberikan oleh guru mengalami 

peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang mengerjakan PR 9 siswa 

(27,28%), setelah tindakan kelas putaran I menjadi  21 siswa (63,64%), 

pada putaran II menjadi  27 siswa (81,82%), pada putaran III menjadi 31 

siswa (93,94%) 

b. Kemauan siswa mengeluarkan ide / pendapat 

Berdasarkan hasil tindakan kelas putaran I sampai III, jumlah 

siswa yang memiliki kemauan untuk mengeluarkan ide / pendapat 

mengalami peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang memiliki 

kemauan untuk mengeluarkan ide / pendapat  3 siswa (9,09%), setelah 

tindakan kelas putaran I menjadi 9 siswa (27,27%), pada putaran II 

menjadi 19 siswa (57,58%), pada putaran III menjadi 24 siswa (72,73%). 

2. Hasil belajar  

Strategi Learning Tournament dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah 

siswa yang mencapai KKM (≥70). Sebelum tindakan siswa yang memiliki 

nilainya mencapai KKM 9 siswa (27,28%), setelah tindakan kelas putaran I 

menjadi 20 siswa (60,61%), pada putaran II menjadi 24 siswa (72,73%), 

pada putaran III menjadi 28 siswa (84,85%) 
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