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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 

pengaruh pengunaan strategi Teams Game Tournament dengan strategi Example 

non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 3 

Surakarta,  (2) manakah antara strategi Teams Game Tournament dengan strategi 

Example non Examples yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV SD Muhammadiyah 3 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. Subyek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 3 Surakarta tahun 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji keseimbangan. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh t hitung berada atau daerah kritik sebesar 2,599 atau t 

tabel sebesar 2,2921 dan signifikansi 2-tailed lebih kecil dari 0,05 atau 0,011 < 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen I lebih besar dibandingkan kelas eksperimen II, yaitu 80,18 > 74,09. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan 

pengaruh pengunaan strategi Teams Game Tournament dengan strategi Example 

non Examples terhadap hasil belajar siswa, (2) strategi Teams game Tournament  

lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Example non Examples 

terhadap hasil belajar. 

 

 

Kata kunci: strategi; Teams Game Tournamen;, Example non Examples; hasil 

belajar. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam mengahadapi 

perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Pendidikan mutlak 

diperlukan bagi setiap insan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting yaitu untuk menyiapkan peserta didik agar mampu berperan di masa 

yang akan datang.  

Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berfikirnya dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Sebagai contohnya dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang 

menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Siswa hanya 

mendengarkan materi yang disampaikan guru. Akibatnya siswa akan merasa 

jenuh dan kurang merespon terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. 

Berdasarkan observasi  yang penulis lakukan pada kelas IV A dan kelas 

IV B SD Muhammadiyah 3 Surakarta, pada saat proses pembelajaran banyak 

siswa yang kurang mersespon terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan. Banyak siswa yang gaduh, bermain sendiri, dan bercanda 

bersama temannya. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi terhambat dan 

tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini berdampak 

terhadap rendahnya hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan strategi pembelajaran 

yang inovatif dan menarik serta bervariasi dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan. Penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik 

serta bervariasi akan  mengatasi lemahnya respon peserta didik terhadap 

materi pembelajaran yang disampaikan. Ada berbagai macam strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan respon dan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran, diantaranya adalah strategi Teams Game Tournament 

dan Example non Examples. 

Strategi pemebelajaran Teams Game Tournament adalah strategi 

pembelajaran yang termasuk dalam tipe pembelajaran kooperatif, karena 



 
 

strategi ini menitik beratkan pada kerja kelompok sebagai proses 

pembelajaran yang inovatif. TGT menggunakan turnamen akademik dan 

menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, dimana para 

siswa berlomba sebagai wakil tim lain yang kinerja akademik senbelumnya 

setara seperti mereka. (Slavin dalam Tukiran Taniredja, Dkk, 2011: 66-67) 

Strategi Example non Examples merupakan strategi yang 

mempersiapkan gambar, diagram, atau tabel, sesuai materi bahan ajar dan 

kompetensi, disajikan gambar ditempel atau memakai OHP, atau tayangan 

lewat LCD dengan petunjuk guru siswa mencermati gambar demi gambar 

yang disajikan, diskusi kelompok tentang sajian gambar, presentasi hasil 

kelompok, bimbingan penyimpulan, evaluasi dan refleksi. (Mulyadi dan 

Risminawati, 2012: 50) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

penggunaan strategi Teams Game Tournament dengan strategi Example non 

Examples terhadap hasil belajar siswa. kelas IV SD Muhammadiyah 3 

Surakarta. Kemudian dapat diketahui strategi mana yang lebih baik 

pengaruhnya terhadap hasil belajar tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

siswa kelas VI SD Muhammadiyah 3 Surakarta. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti mengadakan penelitian dengan  judul “Studi Komparasi 

Strategi Teams Game Tournament dengan Strategi Example non Examples 

Terhadap Hasil Belajar Tema 3 Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 3 

Surakarta” 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini 

dilakukan di SD Muhammadiyah 3 Surakarta. Penelitian dilaksanakan pada 

semester I tahun pelajaran 2014/2015 selama 7 bulan yaitu bulan September 

2014 - Maret 2015. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 3 Surakarta yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas IV A dan 

IV B.  



 
 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi Teams 

Game Tournament dan strategi Example non Examples. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar tema Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan dokumentasi. 

Teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa tes hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar 

tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup siswa setelah diberi perlakuan. 

Sebelum tes dilakukan terlebih dahulu butir item tes yang akan digunakan 

diuji kevalidan dan reliabilitasnya dengan cara melakukan uji coba atau try 

out. Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data-

data tentang profil sekolah, nama-nama siswa kelas IV, daftar nilai siswa 

kelas IV A dan IV B. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t, yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan, dan uji 

normalitas. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya item 

pertanyaan dalam tes tersebut.  Berdasarkan uji coba menunjukkan bahwa 

29 soal dinyatakan valid karena rxy > rtabel yaitu item soal nomor 1, 2, 3, 4, 

5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

30, 31, 34, 34,dan 6 item soal lainnya dinyatakan  invalid yaitu item soal 

nomor 25, 26, 29, 32, 33, 35. 

Dari hasil perhitungan di atas didapat nilai Alpha Reliability of Test  

sebesar 0,943, nilai ini kemudian dikorelasikan dengan r tabel. Selanjutnya 

r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 

35, dan di dapat r tabel sebesar 0,334. Oleh karena nilai r = 0,943 > r tabel 

= 0,334 dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut reliabel. 



 
 

Berdasarkan tabel 4.3 data diperoleh skor hasil belajar tertinggi 

96,66 dan terendah 60. Nilai rata-rata (mean) sebesar 80,1; median 79,4; 

modus 79,6;4 dan standar deviasi sebesar 9,916. Hasil pengelompokan 

interval dilakukan berdasarkan data hasil belajar siswa kelas eksperimen I 

tahun ajaran 2014/2015. 

Sedangkan pada tabel 4.4 diperoleh skor hasil belajar tertinggi 93,33 

dan terendah 56,66. Nilai rata-rata (mean) sebesar 74,09; median 72,01; 

modus 66,36; dan standar deviasi sebesar 10,567. Hasil pengelompokan 

interval dilakukan berdasarkan data hasil belajar siswa kelas eksperimen II 

tahun ajaran 2014/2015. 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis 

menggunakan uji keseimbangan dan uji normalitas. Uji keseimbangan 

dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji normalitas dengan 

menggunakan metode Lilliefor. Berdasarkan analisis tabel pada lampiran 

11 menunjukkan bahwa F hitung > 0,05 (0,273 > 0,05) sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II memiliki kemampuan awal yang seimbang sebelum dikenai 

perlakuan.  

Dari data tabel pada lampiran 14 pada kolom Kolmogorov-

Smirnov (Lilliefors) didapat nilai Sig untuk kelas eksperimen I atau kelas 

yang dikenai strategi pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) 

sebesar 0,200 dan untuk kelas eksperimen II atau kelas yang dikenai 

strategi pembelajaran Example non Examples sebesar 0,102. Karena 

signifikansi untuk semua variabel lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. 

Hal ini membuktikan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

Analisis data berupa pengujian hipotesis dengan uji t. Dari tabel 

pada lampiran 15 pada tabel pertama mengenai group statistics 

ditampilkan rata-rata nilai post test dari kelas eksperimen I yang diajar 

dengan menggunakan strategi Teams Game Tournament sebesar 80,18 



 
 

sedangkan kelas eksperimen II dengan strategi Example non Examples 

sebesar 74,09. 

Selain itu diperoleh hasil t hitung dari data skor hasil belajar 

tetmatik kelas IV SD Muhammadiyah 3 Surakarta (kelas eksperimen I 

dan kelas eksperimen II) yaitu sebesar 2, 599. sedangkan t tabel dengan 

derajat kebebasan sebesar 95% diperoleh angka  2,2921. tingkat taraf 

signifikansi dapat ditentukan dari Sig. (2.tailed) yaitu sebesar 0,011. Hal 

ini menunjukan bahwa t hitung berada pada daerah kritis ditolak 

sehingga diperoleh kesimpulan ada perbedaan pengaruh penggunaan 

strategi Teams Game Tournament dengan strategi Example non 

Examples terhadap hasil belajar siswa. 

 

2. Pembahasan. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 3 Surakarta yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas 

IV A dan Kelas IV B. Kelas IV A sebagai kelas eksperimen I dan kelas 

IV B sebagai kelas eksperimen II. Penentuan kelas eksperimen ditentukan 

secara acak. Jumlah siswa di kelas IV A sebanyak 35 siswa, sedangkan di 

kelas IV B sebanyak 35 siswa. 

Data hasil belajar strategi Teams Game Tournament dan Example 

non Examples diperoleh dari kelas IV A dan Kelas IV B selanjutnya 

dianalisis dengan diuji normalitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan 

normalitas dari skor post test diperoleh untuk aspek pengetahuan ditinjau 

dari strategi pembelajaran Teams Game Tournament dan Example non 

Examples dengan signifikansi 0,05 nilai probabilitasnya adalah 0,200 dan 

0,102. Hal ini membuktikan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

Uji prasyarat yang dilakukan selanjutnya adalah uji keseimbangan. 

Uji keseimbangan ini untuk mengetahui kedua kelas memiliki 

kemampuan yang seimbang atau tidak. Hasil uji keseimbangan diperoleh 

F hitung > 0,05 (0,273 > 0,05) sehingga H0 diterima. Dengan demikian 



 
 

dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

mempunyai kemampuan awal yang seimbang. 

Setelah syarat normalitas dan uji keseimbangan tersebut terpenuhi, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis 

penelitian. Untuk itu perlu adanya pengujian perbedaan rata-rata dari 

kedua kelas penelitian menggunakan uji t. Setelah melalui proses uji t 

statistic, diperoleh nilai t hitung 0,2599. Dengan df 68 pada taraf nyata α 

= 0,05 kemudian diketahui t tabel sebesar 2,2921. hasil tersebut 

menunjukkan bahwa t hitung berada pada daerah kritis sedangkan 

signifikansi 0,011 < 0,05, maka H0 ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  pengaruh 

penggunaan strategi Teams Game Tournament dan Example non 

Examples terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 3 

Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 

Mengacu pada tabel 4.9 yang nilai rata-rata kelas eksperimen I 

yang menerapkan strategi Teams Game Tournament memiliki nilai yang 

lebih tinggi  dibandingkan dengan kelas eksperimen II yang menerapkan 

strategi Example non Examples yaitu 80,18 > 74,09. Hal ini menunjukkan 

bahwa strategi Teams Game Tournament lebih baik pengaruhnya 

dibandingkan dengan strategi Example non Examples terhadap hasil 

belajar siswa. 

Keputusan tersebut senada dengan Siwiyani (2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Studi Komparasi Penggunaan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Tournament dan Metode 

Ceramah dengan Audiovisual (VCD) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Pokok Bahasan Himpunan Pada Siswa Kelas VII SMP N 1 Colomadu 

Tahun Pelajaran 2014/2015” menyimpulkan bahwa hasil belajar pokok 

bahasan himpunan menggunakan metode kooperatif tipe TGT lebih baik 

dibanding dengan siswa yang diajar dengan metode ceramah 

menggunakan media audiovisual. Rata-rata hasil tes kelompok 

eksperimen lebih besar dari hasil tes kelompok kontrol yaitu 86,5 > 74,69. 



 
 

Strategi pemebelajaran Teams Game Tournament adalah strategi 

pembelajaran yang termasuk dalam tipe pembelajaran kooperatif, karena 

strategi ini menitik beratkan pada kerja kelompok sebagai proses 

pembelajaran yang inovatif. TGT menggunakan turnamen akademik dan 

menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, dimana para 

siswa berlomba sebagai wakil tim lain yang kinerja akademik 

senbelumnya setara seperti mereka. (Slavin dalam Taniredja, Dkk, 2011: 

66-67) 

Strategi Example non Examples adalah strategi pembelajaran yang 

didasarkan atas contoh.Contoh dapat diambil dari kasus atau gambar yang 

relevan dengan kompetensi-kompetensi dasar. (Aqib Zainal, 2013: 17) 

Menurut Susanto (2013: 5) “hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Anak yang berhasil dalam 

belajar adalah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

atau tujuan instruksional”. 

 

D. Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan pengaruh penggunaan strategi Teams Game 

Tournamen dan Example non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV SD Muhammadiyah 3 Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan dimana t hitung berada atau daerah kritik sebesar 2,599 atau t 

tabel sebesar 2,2921 dan signifikansi 2-tailed lebih kecil dari 0,05 atau 

0,011 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara dua kelas eksperimen. Dimana 

nilai rata-rata kelas eksperimen I lebih tinggi dari kelas eksperimen II 

yakni 80,18 untuk kelas eksperimen I dan 74,09 untuk kelas eksperimen II. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan strategi Teams Game 

Tournament lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan strategi 

Example non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 3 Surakarta. 
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