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ABSTRAK 

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

pengaruh antara strategi pembelajaran team games tournament dengan make a 

match terhadap hasil belajar pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa 

kelas V di SD Negeri  Ngrandah,  (2) pengaruh yang lebih besar antara strategi 

team games tournament dengan make a match terhadap hasil belajar pada Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD Negeri Ngrandah. Jenis 

penelitian ini penelitian eksprimen. Subyek dalam penelitian ini kelas V SD 

Negeri 1 Ngrandah dan kelas V SD Negeri 3 Ngrandah. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

uji t yang didahului dengan uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan 

hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

2,644> 2,000 dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas V SD Negeri 1 Ngrandah 

lebih besar dibandingkan kelas V SD Negeri 3 Ngrandah, yaitu 79,35 > 71,18. 

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

antara strategi pembelajaran team games tournament dengan make a match 

terhadap hasil belajar pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V 

di SD Negeri Ngrandah., (2) Strategi team games tournament lebih besar 

pengaruhnya dari pada make a match terhadap hasil belajar pada Tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V di SD Negeri Ngrandah. 

 

 

 

Kata kunci: strategi team games tournament, strategi make  a match, hasil 

belajar.  

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi 

manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 20/2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (pasal 1, ketentuan umum) 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuasaan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

 

Berdasarkan definisi tersebut pendidikan merupakan usaha-usaha 

yang dilakukan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada 

pada peserta didik agar bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik bagi 

dirinya, warga masyarakat dan negara. Selain itu dalam pendidikan juga 

membentuk kepribadian peserta didik menjadi baik. Dalam pengembangan 

potensi dan pembentukan kepribadian siswa dilakukan melalui proses 

pembelajaran.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Jadi dalam proses pembelajaran harus ada interaksi atau 

hubungan timbal balik dua arah yaitu interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Selain itu dalam 

proses pembelajaran untuk sekarang ini juga bersifat student centre yaitu 

siswa sebagai pusat pembelajaran yang harus aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam proses pembelajaran 

interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik belum maksimal 

dan masih bersifat teacher centre yaitu pembelajaran berpusat pada guru, 

dimana guru menjelaskan namun siswa hanya diam dan tidak ikut 

berpartisipasi aktif.  

Dalam proses pembelajaran juga akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik. Hasil belajar merupakan patokan seorang guru untuk 



mengukur keberhasilannya dalam mengajar. Hasil belajar dapat digolongkan 

dalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Namun pada 

kenyataannya hasil belajar siswa masih rendah. Berdasakan wawancara yang 

telah dilakukan kepada guru kelas V di SD Negeri 1 Ngrandah, nilai siswa 

kelas V yang berada di bawah KKM sekitar 51,61%. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan keaktifan dan juga hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif 

dan bervariatif. 

Realita yang ditemui di lapangan bahwa guru dalam mengajar belum 

menerapkan strategi pembeajaran aktif dan masih terbatas pada metode 

ceramah saja. Sehingga siswa merasa bosan dan kurang berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran yang akan berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa. 

Penggunaan metode ceramah saja dirasa kurang tepat untuk 

penyampaian materi dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini 

menggunakan pendekatan scientific, dimana terdiri dari lima tahap yaitu, 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membuat jejaring. Guru harus 

kreatif dalam mengajar. Maka perlu alternatif penggunaan strategi yang 

variatif. Alternatif strategi yang dapat digunakan adalah strategi team games 

tournament dan make a match. 

Strategi team games tournament adalah strategi pembelajaran dengan 

melakukan games atau permainan yang tediri dari 4-5 kelompok, tiap orang 

dalam kelompok harus menjawab satu soal dalam waktu dua menit. Strategi 

ini akan memberikan tantangan bagi siswa, menuntut keaktifan siswa dan 

suasana kelas menjadi bersemangat. 

Selain itu juga bisa menggunakan strategi make a match. Strategi ini 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas karena kelas terdiri dari dua 

kelompok yaitu: kelompok pertanyaan dan kelompok jawaban yang harus 

mencari pasangan sambil belajar mengenai satu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan.  



Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Studi Komparasi Antara Strategi Team Games Tournament 

dengan Make a Match Terhadap Hasil Belajar pada Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan Siswa Kelas V di SD Negeri Ngrandah Tahun 

2014/2015”. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini 

dilakukan di SD Negeri 1 Ngrandah dan SD Negeri 3 Ngrandah Kecamatan 

Toroh Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Populasi dalam penelitian ini adalah  

seluruh siswa SD Negeri Ngrandah Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, 

Purwodadi tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan sampelnya adalah siswa kelas 

V SD Negeri 1 Ngrandah yang diberi perlakuan dengan strategi team games 

tournament dan siswa kelas V SD Negeri 3 Ngrandah yang dberi perlakuan 

dengan strategi make a match.  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi team games 

tournament dan strategi make  a match. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa tes hasil belajar untuk mengetahui hasil 

belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan 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. Wawancara dalam penelitian ini mengenai nilai siswa dan partisipasi 

siswa saat proses pembelajaran. Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini 

untuk memperoleh data berupa profil sekolah, daftar siswa dan nilai hasil 

belajar saat penerapan kedua strategi tersebut. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji t, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu 

uji keseimbangan dengan uji F dan uji normalitas dengan metode Lilliefors. 



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi soal tes hasil belajar Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan. Soal tes terdiri dari 20 soal obyektif yang 

telah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai siswa. Selanjutnya dilakukan uji coba (try 

out) soal kepada siswa kelas V SD Negeri 1 Nambuhan. Tujuan uji coba 

adalah untuk mendapatkan soal-soal yang baik, dalam penelitian ini berarti 

soal-soal yang valid dan reliabel.  

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas butir 

instrumen soal. Pengujian valditas butir instrumen soal dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor jawaban masing-masing soal dengan skor jawaban 

total. Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment dari Karl 

Pearson, dengan kriteria soal dinyatakan valid jika memiliki nilai rhitung> rtabel 

dan soal dinyatakan tidak valid jika memiliki nilai rhitung< rtabel. Ringkasan uji 

validitas butir soal disajikan pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Butir Soal Try Out 

No soal rhitung r0,05,20 Keterangan 

1 0,335 0,444 Tidak Valid 
2 0,891 0,444 Valid 
3 0,506 0,444 Valid 
4 0,577 0,444  Valid 
5 0,512 0,444 Valid 
6 0,614 0,444 Valid 
7 0,316 0,444 Tidak Valid 
8 0,512 0,444 Valid 
9 0,523 

 

0,444 Valid 
10 0,513 0,444 Valid 
11 0,508 0,444  Valid 
12 0,430 0,444 Tidak Valid 
13 0,454 0,444  Valid 
14 0,456 0,444 Valid 
15 0,539 

 

0,444 Valid 
16 0,482 0,444 Valid 
17 0,470 0,444 Valid 
18 0,453 0,444 Valid 
19 0,010 0,444 Tidak Valid 
20 0,434 0,444 Tidak Valid 

 



Berdasarkan uji coba soal (try out) terdapat 15 soal yang valid, yaitu 

soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Kelima belas 

butir soal ini telah merepresentasikan indikator pencapaian kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa.  

Dari perhitungan di atas diperoleh koefisien reliabilitas K-R. 21 sebesar 

0, 7539. Besarnya rtabel untuk N=20 pada tingkat kepercayaan 95% adalah 

0,444. Maka rhitung> rtabel, sehingga soal yang diuji tersebut reliabel.  

Berdasarkan hasil tabulasi data pada kelas eksperimen I diperoleh skor 

hasil belajar tertinggi 100 dan terendah 53,34. Nilai rata-rata (mean) sebesar 

79,35 dan standar deviasi sebesar 11,96. Hasil pengelompokkan dengan 

interval yang dilakukan terhadap data hasil belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan, sub tema Tubuh Manusia, pembelajaran tiga siswa kelas 

eksperimen I dipaparkan pada tabel 2 berikut:  

Tabel 2 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan  Kelas Eksperimen I 

Interval Xi Fi Fk 
Frekuensi 

Relatif 

53-60 56,5 1 1  3,23 % 

61-68 64,5 5 6 16,13 % 

69-76 72 6 12 19,35 % 

77-84 80,5 7 19 22,59% 

85-92 88,5 6 25 19,35% 

93-100 96,5 6 31 19,35 

Jumlah  31  100 % 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

histogram seperti pada gambar 1 berikut. 

 



 

Gambar 1 Grafik Histogram Hasil Belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan  Kelas Eksperimen I  

 

Sedangkan pada kelas eksperimen II didapatkan hasil tabulasi data 

diperoleh skor hasil belajar tertinggi 93,34 dan terendah 40. Nilai rata-rata 

(mean) sebesar 71,18 dan standar deviasi sebesar 12,81. Hasil 

pengelompokkan dengan interval yang dilakukan terhadap data hasil belajar 

tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan, sub tema Tubuh Manusia, 

pembelajaran tiga siswa kelas eksperimen II dipaparkan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan  Kelas Eksperimen II   

Interval Xi Fi Fk 
Frekuensi 

Relatif 

40-49 44,5 2 2  6,45 % 

50-59 54,5 2 4 6,45 % 

60-69 64,5 10 14 32,26 % 

70-79 74,5 6 20 19,35% 

80-89 84,5 9 29 29,04% 

90-99 94,5 2 31 6,45% 

Jumlah  31  100 % 

 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

histogram seperti pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 4.2 Grafik Histogram Hasil Belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan Kelas Eksperimen II 

 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis digunakan 

uji keseimbangan dan uji normalitas. Uji keseimbangan dilakukan dengan uji 

F dan uji normalitas dilakukan dengan metode Lilliefors. Hasil uji 

keseimbangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Uji Keseimbangan 

Kelas  N Mean  s
2 

Fhitung  F0,05; 

30,30 

Keterangan 

V SDN 1 1 

Ngrandah 

31 63,54 171,98 

1,20 1,84 Seimbang 
V SDN 3 

Ngrandah 

31 64,03 142,36 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua kelas tersebut memiliki 

nilai rata-rata 63,54 dan 64,03. Berdasarkan uji keseimbangan diperoleh nilai 

Fhitung < Ftabel, yaitu 1,208 < 1,84, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

mempunyai kemampuan awal yang sama atau dalam kondisi seimbang. 
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Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas  

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

Eksperimen I 0,132 0,159 Normal 

Eksperimen II 0,088 0,159 Normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Lhitung dari masing-masing 

kelas lebih kecil daripada Ltabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

Analisis data berupa pengujian hipotesis dengan uji t. Rangkuman 

hasil perhitungan analisis dengan uji t disajikan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis 

Kelas Rata-rata thitung t0,025;60 Keterangan 

Eksperimen I 79,35 
2,644 2,000 H0 ditolak 

Eksperimen II 71,18 

                

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel sehingga H0 ditolak. 

Berarti hipotesis yang menyatakan “ada perbedaan pengaruh antara strategi 

pembelajaran team games tournament dengan make a match terhadap hasil 

belajar pada tema organ tubuh manusia dan hewan siswa kelas V di SD 

Negeri Ngrandah” dapat diterima. 

Dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rata-rata kelas eksperimen I 

lebih besar daripada rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 79,35 > 71,18. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan “strategi pembelajaran team games 

tournament lebih besar pengaruhnya dari pada make a match terhadap hasil 

belajar pada tema organ tubuh manusia dan hewan siswa kelas V di SD 

Negeri Ngrandah” dapat diterima. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,644  sedangkan  

t tabel adalah 2,000 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh 

antara strategi pembelajaran team games tournament dengan make a match 

terhadap hasil belajar pada tema organ tubuh manusia dan hewan siswa kelas 

V di SD Negeri Ngrandah. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar  Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan diperoleh rata-rata kelas V SD Negeri 1 

Ngrandah  lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelas V SD Negei 3 



Ngrandah, yaitu  79,35 > 71,18. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran team games tournament lebih besar pengaruhnya dari 

pada make a match terhadap hasil belajar pada Tema Organ Tubuh Manusia 

dan Hewan siswa kelas V di SD Negeri Ngrandah. 

Pada pembelajaran dengan tema organ tubuh manusia dan hewan 

dengan menggunakan strategi team games tournament dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran, membuat siswa berfikir cepat dan 

membuat suasana kelas menjadi semangat. Menurut Hamdani (2011: 92) 

pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan.  

Setelah guru membagi kelas menjadi lima kelompok, pertandingan 

dimulai dengan satu orang siswa  dalam setiap kelompok mengambil satu 

soal dan menjawab soal tersebut dalam waktu satu menit. Setelah waktu 

habis, bergantian dengan siswa yang lain dan begitu seterusnya. Setelah itu, 

guru mengoreksi jawaban tiap kelompok dan kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi akan mendapat penghargaan. 

Sedangkan utuk strategi  make a match merupakan salah satu jenis 

dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini dikembangan oleh 

Lorna Curran. Penerapan metode ini dimulai dengan siswa disuruh mencarai 

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya, 

siswa yang dapat mencocokan kartunya diberi poin (Rusman, 2010: 223). 

Dalam strategi make a match guru membagi kelas menjadi dua 

kelompok, kelompok pertama mendapat katu soal dan kelompok kedua 

mendapat kartu jawaban. Setelah itu setiap siswa harus mencari pasangan dari 

kartu yang dibawanya. Strategi make a match dapat meningkatkan partipasi 

siswa secara keseluruhan, karena setiap siswa mendapatkan kartu dan harus 

mencari pasangan dari setiap kartu yang dibawanya.  

Pada dasarnya kedua strategi, yaitu team games tournament dengan 

make a match sama-sama baik digunakan dalam meningkatnkan hasil belajar, 



tetapi dalam pembelajaran Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan, subtema 

satu, pembelajaran ketiga lebih cocok menggunakan strategi team games 

tournament karena memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa untuk 

menguasai pelajaran khususnya materi tema organ tubuh manusia dan hewan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah 

Lusiana (2014) yang berjudul “Peningkatan Motivasi Belajar Dalam 

Pelajaran IPA Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Team games 

Tournament Pada Siswa Kelas VI SD Negeri Karangrayung Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014” , yang 

menyimpulkan bahwa penggunaan model TGT dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPA pada siswa kelas VI SD Negeri 5 Karangrayung Kecamatan 

Grobogan tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

D. Kesimpulan 

1. Ada perbedaan pengaruh antara strategi pembelajaran team games 

tournament dengan make a match terhadap hasil belajar pada Tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V di SD Negeri Ngrandah tahun 

2014/2015. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,644 > 2,000.  

2. Strategi team games tournament lebih besar pengaruhnya dari pada make a 

match terhadap hasil belajar pada tema organ tubuh manusia dan hewan 

siswa kelas V di SD Negeri Ngrandah. Berdasarkan rata-rata kelas 

eksperimen I > rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 79,35 > 71,18. 
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