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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :  (1)  pengaruh 

pendekatan pembelajaran scientifik dengan strategi Team Game Tournament dan 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika siswa, (2) pengaruh 

tingkat komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika siswa, (3)  

interaksi antara penggunaan pendekatan pembelajaran Scientific dengan strategi 

Team Game Together dan Numbered Head Together dan komunikasi matematika 

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Populasi  pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 2 Sragen tahun ajaran 2013/2014.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua kelas, yaitu kelas X 

TKJ 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X TKJ 2 sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode angket, metode tes dan metode 

dokumentasi. Teknik analisis  data  menggunakan uji analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas dengan metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. 

Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil :  (1) ada 

pengaruh pendekatan pembelajaran scientifik dengan strategi Team Game 

Tournament dan Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika 

siswa, dengan FA= 4,209, (2) ada pengaruh tingkat komunikasi matematika 

terhadap hasil belajar matematika siswa, dengan FB= 6,09, (3) tidak ada 

interaksi antara penggunaan pendekatan pembelajaran Scientific dengan strategi 

Team Game Together dan Numbered Head Together dan komunikasi matematika 

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa, dengan FAB= 0,724.  

 

Kata kunci: hasil  belajar; komunikasi; scientific Numbered Head Together; 

scientific strategi Team Game Tournament. 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan sains dan 

teknologi di era modern ini dan bertujuan untuk mendidik anak manusia yang 

dapat berpikir secara logis, kritis, rasional dan percaya diri. Dalam mempelajari 

matematika tidak cukup bila hanya dibaca dihafal rumusnya secara berulang-

ulang, melainkan juga harus melibatkan berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan individual dan daya pikir siswa. 

Namun, banyak siswa yang menghindari matematika, karena matematika 

sering dianggap sulit, menakutkan, membuat pusing, sehingga akan berdampak ke 

hasil belajar siswa. Hal ini diindikasikan dengan nilai rata-rata matematika  yang 

rendah di bawah kriteria ketuntasan minimum. 

Tingkat keberhasilan pada pendidikan biasanya diukur dari hasil belajar 

siswa. Perbedaan hasil pada masing-masing siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu dalam diri siswa sendiri (faktor internal) seperti kurangnya semangat 

siswa dalam belajar, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan 

faktor dari luar (faktor eksternal). Sedangkan faktor yang tidak kalah penting yaitu 

peran dari pendidik dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran. 

Dari beberapa uraian permasalahan di atas, maka untuk menciptakan suatu 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang menarik bagi siswa, salah satu alternatif yang dapat digunakan 

oleh guru yaitu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran Scientific dengan 

strategi Team Game Tournament (TGT) dan Numbered Head Together (NHT). 

Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu kurikulum 2013 

mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan 

ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja 

yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran 

induktif daripada penalaran deduktif. (kementrian pendidikan dan kebudayaan 

tahun 2013). 

Dalam implementasi pendekatan scientific dapat dimodifikasi dengan 

pembelajaran interaksi yang lain, diantaranya seperti strategi TGT dan strategi 



NHT. Strategi Team Game Tournament (TGT) merupakan suatu pendekatan yang 

dikembangkan dengan melibatkan siswa dalam memperoleh materi dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Sedangkan strategi Numbered 

Head Together menghendaki siswa belajar saling membantu dalam kelompok 

kecil yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi, dan keterampilan 

sosial. 

Menurut Kurniasari (Rizki, 2006), strategi pembelajaran TGT merupakan 

strategi pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil 

dalam kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang heterogen, baik dalam hal akademik, 

jenis kelamin, ras, maupun etnis. Inti dari strategi ini adalah adanya game dan 

turnament akademik. 

Numbered Head Together (NHT) merupakan pendekatan struktural 

pembelajaran aktif yang telah dikembangkan oleh Spencer Kagan, dkk 

(Suprijono, 2009:25). Numbered Head Together (NHT) adalah suatu pendekatan 

yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap 

isi pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan pertanyaan kepada seluruh 

kelas. 

Dengan mengetahui komunikasi matematika siswa guru dapat memilih 

dan menerapkan strategi yang tepat bagi siswa. Kemampuan komunikasi 

matematika merupakan syarat yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari 

matematika. Masing-masing siswa memiliki tingkat kemampuan komunikasi 

matematika yang berbeda, ada yang tinggi, sedang dan rendah. Kemampuan 

komunikasi matematika siswa diperoleh dari informasi, pengetahuan dan 

pengalaman hidup siswa. Dimungkinkan siswa yang mempunyai komunikasi 

matematika yang baik akan mempermudah dalam penyerapan materi pelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

tentang eksperimentasi pembelajaran matematika dengan pendekatan 

pembelajaran Scientific dengan strategi Team Game Tournament (TGT) dan 

Numbered Head Together (NHT) ditinjau dari komunikasi matematika siswa. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini merupakan hasil yang telah dilakukan dalam 

sebuah penelitian. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari beberapa sumber 

dengan berbagai metode penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari 

data penelitian yang ada akan diperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasil 

penelitian ini. 

Sebelum dilakukan perlakuan kepada sampel penelitian maka dilakukan 

terlebih dahulu uji keseimbangan sampel penelitian. Hal tersebut berfungsi untuk 

mengatahui keadaan sampel dalam keadaan seimbang atau tidak. Uji 

keseimbangan ini berasal dari data dokumentasi nilai ujian akhir semester kelas X 

semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Dari hasil uji keseimbangan sampel 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai kemampuan dalam pelajaran matematika seimbang sebelum diberi 

perlakuan.  

Dalam  sebuah  penelitian  akan  menggunakan  intrumen  yang  baik.  

Sebelum diberikan  instrumen  pada  sampel  penelitian,  dengan  instrumen  yang  

ada  maka dilakukan  uji  coba  instrumen  penelitian  kepada  kelas  try  out  

terlebih  dahulu.  Hal tersebut  berfungsi  untuk  mengetahui  validitas  dan  

reliabilitas  instrumen  penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni soal angket komunikasi matematika terdiri dari 30 soal dan soal tes hasil 

belajar materi persamaan dan fungsi kuadrat  yang terdiri dari  25  butir  soal  

yang  akan  diujikan  kepada  31  siswa  kelas  tryout.  Dari  hasil  uji validitas  

soal  angket  diperoleh  21  item  valid  dan  pada  soal  tes  20  item  dinyatakan 

valid.  Dari  uji  reliabilitas  intrumen  tersebut  dapat  diperoleh  kesimpulan  

bahwa  soal tes  hasil  belajar  dan  soal  angket  komunikasi matematika  

dinyatakan  reliabel  dan  mempunyai tingkat reliabilitas sangat tinggi.  

Dari  instrumen  penelitian  yang  telah  valid  dan  reliabel  maka  

diberikan  kepada sampel  penelitian.  Data  hasil  belajar  siswa  diperoleh  dari  

soal  tes  hasil  belajar  yang sudah valid dan dihitung menggunakan ukuran 

tendensi sentral. Dari hasil perhitungan pada  kelas  eksperimen  diperoleh  hasil  

belajar  tertinggi  95  dan  terendah  40,  nilai  rata-rata (mean) 70; median 72; 



modus 72; dan standart deviasi 12,845. Sedangkan hasil  perhitungan  pada  kelas  

kontrol  diperoleh  hasil  belajar  tertinggi  95  dan  terendah 45,  nilai  rata-rata  

(mean)  64;  median  63;  modus  65;  dan  standart  deviasi 12,536. Untuk  data  

tingkat  komunikasi matematika  diperoleh  dari  soal  angket  yang  sudah  valid 

dan  dihitung  menggunakan  ukuran  tendensi  sentral.  Hasil  perhitungan  pada  

kelas eksperimen  diperoleh  nilai  rata-rata  (mean)  50  dan  standart  deviasi  

(SD)  5,789  dan untuk kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata (mean) 49 dan 

standar deviasi (SD) 8,238 yang  selanjutnya  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  

kategori  berdasarkan  standar  deviasi (SD) yakni tinggi, sedang dan rendah 

(Slamet Hw, 2013 : 58).   

  Dari  kategori  tersebut  hasil  tingkat  komunikasi matematika  siswa  

kelas  eksperimen diperoleh  kategori  tinggi  10  siswa  dengan  presentase  

32,258%,  kategori  sedang  11  siswa dengan  presentase  35,484%  dan  kategori  

rendah  10  siswa  dengan  presentase  32,258%. Sedangkan  untuk  kelas  kontrol  

diperoleh  kategori  tinggi  11  siswa  dengan  presentase 34,375%,  kategori  

sedang  11  siswa  dengan  presentase  34,375%  dan  kategori  rendah  10  siswa 

dengan  presentase  31,25%.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  

bahwa  tingkat kemampuan  komunikasi matematika  siswa  pada  kelas  

eksperimen  cenderung  tinggi  sedangkan kelas kontrol cenderung merata. Dari 

hasil penelitian yang telah digolongkan terhadap masing-masing kelompok 

dilakukan  uji  prasyarat  analisis  yakni  uji  normalitas  dan  uji  homogenitas.  

Dari  uji normalitas  untuk  tes  hasil  belajar  dan  kemampuan  komunikasi 

matematika  siswa  diperoleh kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini 

berdistribusi normal.  

  Untuk  sampel  penelitian  yang  telah  diberikan  perlakuan  berdistribusi  

normal, selanjutnya  dilakukan  uji  homogenitas  untuk  mengetahui  sampel  

penelitian  memiliki variansi  sama  atau  homogen.  Hasil  analisis  uji  

homogenitas  pada  sampel  penelitian adalah sebagai berikut:  

 

 

 



Tabel 1. Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber   
   

   
     

 Keputusan 

Strategi pembelajaran (antara 

A1 dan A2) 
0,018 3,841 Homogen 

Komunikasi matematika siswa 

(antara B1, B2, dan B3) 
5,366 5,991 Homogen 

 

Dari  tabel  diatas  ditunjukkan  bahwa  nilai  dari    
   
   

     
 maka  

 o diterima. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  sampel  dalam  

penelitian  ini  berasal  dari variansi yang sama (homogen).   

  Untuk  sifat  normalitas  dan  homogenitas  terpenuhi,  maka  analisis  

variansi  dua jalan dengan sel tak sama dapat dilakukan. Rangkuman hasil analisis 

variansi dua jalan sel tak sama adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber JK Dk RK             Keputusan 

Strategi Pemb (A) 582,987 1 582,987 4,209 4,012    ditolak 

Komunikasi(B) 1688,341 2 844,1703 6,095          ditolak 

Interaksi (AB) 200,606 2 100,303 0,724          diterima 

Galat 8003,636 57 140,4147 - -  

Total 10475,570 62 - - -  

Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  kesimpulan  bahwa  untuk  uji  antar  

baris  (A) diperoleh  FA > Ftab maka  keputusan  uji     ditolak.  Hal  tersebut  

menyatakan  bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi 

pembelajaran  Team Game Tournament dan Numbered Head Together terhadap 

hasil belajar siswa pada materi persamaan dan fungsi kuadrat.  

Hasil  perhitungan  uji  antar  kolom  (B)  diperoleh  FB > Ftab maka  

keputusan  uji     ditolak.  Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  

yang  signifikan  antara kemampuan  komunikasi matematika  tinggi,  sedang,  

dan  rendah  terhadap  hasil  belajar  siswa.  Dengan demikian  paling  tidak  

terdapat  dua  rataan  yang  sama,  maka  dilakukan  uji  komparasi  ganda untuk  

mengetahui  rataan  tingkat  komunikasi matematika  manakah  yang  secara  

signifikan mempengaruhi  hasil  belajar  siswa.  Hasil  uji  komparasi  antar  

kolom  dengan  menggunakan metode Scheffe adalah sebagai berikut:  

 



Tabel 3. Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

                  Keputusan 

                  1,778 6,578    diterima 

                  12,662 6,578    ditolak 

                  5,206 6,578    diterima 

Dari  tabel  hasil  uji  komparasi  antar  kolom  di  atas  diperoleh  

kesimpulan  bahwa:  (a) tidak  terdapat  perbedaan pengaruh hasil  belajar  yang  

signifikan  antara  siswa  yang  mempunyai kemampuan  komunikasi matematika  

tinggi  dan  sedang,  (b)  terdapat  perbedaan  pengaruh hasil  belajar  yang 

signifikan  antara  siswa  yang  mempunyai  kemampuan  komunikasi matematika  

tinggi  dan  rendah,  (c) tidak  terdapat  perbedaan  pengaruh hasil  belajar  yang  

signifikan  antara  siswa  yang  mempunyai kemampuan komunikasi matematika 

sedang dan rendah.  

Hasil perhitungan uji interaksi baris dan kolom (AB) dapat diperoleh FAB = 

0,724 dan Ftab pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 

57 adalah 3,289. Karena FAB = 0,724 > Ftab =3,289, maka Ho diterima. Hal 

tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara  

pendekatan  pembelajaran scientific dengan strategi  Team Game Tournament,  

Numbered Head Together,  dan  tingkat  komunikasi matematika terhadap hasil 

belajar matematika siswa pada materi persamaan dan fungsi kuadrat.  

Dari  data  penelitian,  selanjutnya  dikelompokkan  berdasarkan  rerata  

untuk  mengetahui besar rerata hasil belajar dan tingkat komunikasi matematika 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rerata hasil belajar dan tingkat 

kemampuan komunikasi matematika siswa dapat disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 4. Rerata Hasil Belajar dan Tingkat Kemampuan Komunikasi 

matematika 

Strategi 

Pembelajaran 

Komunikasi Matematika Siswa 

Tinggi Sedang Rendah 
Rerata 

marginal 

Eksperimen 76,000 68,636 65,000 69,879 

Kontrol 69,091 67,273 55,000 63,788 

Rerata marginal 72,545 67,955 60,000  



1. Hipotesis Pertama  

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama dengan  taraf signifikansi 5% 

diperoleh Fhit = 4,209 dan Ftabel = 4,012. Karena Fhit (FA) > Ftabel , maka H0A 

ditolak ini berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang 

diberi pengajaran menggunakan pendekatan pembelajaran scientific dengan 

strategi Team Game Tournament dengan siswa yang diberi pengajaran 

menggunakan pendekatan pembelajaran scientific dengan strategi Numbered 

Head Together pada pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat terhadap 

hasil belajar matematika siswa.  Hal  tersebut  terbukti  dari  nilai  rerata  hasil  

belajar  kelas eksperimen  lebih  tinggi  dari  kelas  kontrol,  maka  dapat  

disimpulkan  bahwa  strategi pembelajaran Team Game Tournament lebih 

baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran Numbered Head Together.  

Kondisi ini didukung di lapangan bahwa  siswa yang dikenai 

pembelajaran matematika pendekatan pembelajaran scientific dengan strategi 

Team Game Tournament pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat, siswa 

terlihat lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dengan diadakan Game Tournament pada pembelajaran siswa lebih antusias 

dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

kekompakan setiap anggota kelompok yang saling berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk menjadi pemenang dengan skor 

tertinggi. 

Hasil penelitian ini didukung oleh jurnal dari Juneke G, dkk (2013: 1) 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan NHT, hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih baik dari pada menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Sedangkan pada kelas yang dikenai pembelajaran matematika 

Pembelajaran scientific dengan strategi Numbered Head Together pokok 

bahasan persamaan dan fungsi kuadrat, siswa terlihat kurang begitu antusias 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat  diskusi 



kelompok berlangsung, hanya sebagian siswa di kelas itu yang berpartisipasi 

aktif memberikan informasi-informasi untuk memecahkan permasalahan 

yang diberikan. Sebagian yang lain hanya saling diam dan sebagian lagi asik 

mengobrol. Kondisi seperti ini membuat pemahaman siswa tentang materi 

dan permasalahan yang diberikan menjadi kurang maksimal.  

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang dikenai pendekatan 

pembelajaran scientific dengan strategi Team Game Tournament dan siswa 

yang dikenai pendekatan pembelajaran scientific dengan strategi Numbered 

Head Together. 

2. Hipotesis Kedua  

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 

diperoleh Fhit = 6,095 dan Ftabel = 3,289. Karena Fhit (FB) > Ftabel ,maka H0B 

ditolak. Ini berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara tingkat  

komunikasi matematika siswa terhadap hasil belajar matematika pada pokok 

bahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Berdasarkan rerata yang diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa  siswa  dengan  tingkat  komunikasi matematika  

tinggi  mempunyai  hasil  belajar  yang  lebih  baik daripada siswa dengan 

tingkat komunikasi matematika sedang maupun rendah.  

Kondisi ini didukung di lapangan bahwa komunikasi matematika 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda, ada yang tergolong 

tinggi, sedang dan rendah. Perbedaan tingkat komunikasi matematika yang 

sangat signifikan terjadi pada siswa dengan tingkat komunikasi matematika 

tinggi dan rendah. Siswa yang memiliki komunikasi matematika tinggi lebih 

antusias dan serius dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam pembelajran 

dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. 

Siswa yang memiliki komunikasi matematika sedang mengikuti pembelajaran 

dengan antusias, namun kurang aktif dalam diskusi kelompok, serta sesekali 

bercerita dengan teman satu kelompok. Sedangkan siswa yang memiliki 

komunikasi matematika rendah cenderung lebih pasif serta kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung banyak 



diantara mereka yang asik bercerita dengan temannya, tidak memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan guru. 

Pada penellitian ini diperoleh hasil bahwa perbedaaan komunikasi 

matematika siswa menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Hasil penelitian 

ini didukung oleh jurnal dari Karl W. Kosko (2010:1) yang menyatakan 

bahwa kerja kelompok dan berdiskusi dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi siswa serta meningkatkan hasil belajar matematika, karena 

komunikasi merupakan bagian penting dalam pendidikan matematika.  

Siswa dengan kemampuan komunikasi matematika yang rendah 

terlihat menunggu teman-temanya selesai mengerjakan soal, tidak berani 

bertanya, mengerjakan tugas sendiri dan tergolong pasif dalam kerja 

kelompok, perbedaan komunikasi matematika tersebut mempengaruhi hasil 

belajar matematika yang dicapai oleh siswa. Semakin tinggi komunikasi 

matematika siswa, maka semakin baik hasil belajar matematika yang dicapai.  

  

3. Hipotesis Ketiga  

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 

diperoleh Fhit = 0,724  dan Ftabel = 3,289. Karena Fhit (FAB) < Ftabel maka H0B 

diterima. Hal  tersebut  menyatakan  bahwa tidak terdapat efek interaksi yang 

signifikan antara pendekatan pembelajaran  scientific dengan strategi  Team 

Game Tournament, Numbered Head Together dan tingkat komunikasi 

matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi 

persamaan dan fungsi kuadrat. Hal tersebut berarti bahwa siswa yang diberi 

pendekatan pembelajaran  scientific dengan strategi  Team Game Tournament 

dan memiliki kemampuan komunikasi matematika yang tinggi tidak memiliki 

kecenderungan hasil belajar yang tinggi. 

 

 

 

 

  



SIMPULAN  

  Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  di  atas,  pada  taraf  

signifikasi  5% dapat disimpulkan :   

1) Terdapat  perbedaan pengaruh  yang  signifikan  antara  pendekatan 

pembelajaran scientific dengan strategi  Team Game Tournament  dan 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar siswa.   

2) Terdapat  perbedaan pengaruh  yang  signifikan  antara  kemampuan  

komunikasi matematika  siswa  tinggi, sedang,  dan  rendah  terhadap  hasil  

belajar.  Siswa  dengan  tingkat  komunikasi matematika  tinggi mempunyai 

hasil belajar yang lebih baik daripada siswa dengan tingkat komunikasi 

matematika sedang dan rendah.   

3) Tidak  terdapat  efek  interaksi  yang  signifikan  antara    pendekatan 

pembelajaran scientific  dengan strategi Team Game Tournament,  Numbered 

Head Together,  dan  tingkat  komunikasi matematika  terhadap  hasil  belajar  

matematika siswa.   
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