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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 

belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) pada kelas IV SD 

Negeri 2 Butuhan kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada 

pokok bahasan KPK dan FPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kealtifan belajar matematika siswa setelah dilakukan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) 

menujukkan bahwa seluruh aspek-aspek keaktifan belajar 

matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Butuhan pada pokok 

bahasan KPK dan FPB mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan pada aspek mencatat materi dari 53% 

menjdi 76%, aspek mengajukan pendapat dari 35% menjadi 64%, 

aspek merespon pertanyaan dari 53% menjadi 59%, aspek berdiskusi 

dari 59% menjadi 70%, aspek mengerjakan LKS dari 59% menjajadi 

82%, aspek mengerjakan turnamen tetap 94%, dan aspek presentasi 

dari 47% menjadi 64%. 

 

Kata Kunci : keaktifan, matematika, TGT 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Kegiatan belajar merupakan salah satu kegiatan pokok dalam proses 

pembelajaran. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak 

didik. Keberhasilan dari proses belajar ditandai dengan tercapainya tujuan pengajaran 

dan prestasi belaja secara maksimal. Yang terjadi di SD Negeri 2 Butuhan adalah 

pada saat guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab secara bersama-sama. 

Seorang siswa akan menjawab pertanyaan jika ditunjuk oleh guru. Jika diberi 
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kesempatan untuk bertanya ,siswa hanya bisik-bisik dengan teman bahkan sebagian 

besar hanya diam. Selama ini metode yang pembelajaran yang digunakan guru adalah 

ceramah dan Tanya jawab. Berdasarkan keterangan yang diberikan guru,guru pernah 

pembelajaran kooperatif. Kendalanya guru mengalami kesulitan dalam 

mengkondisikan siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa adalah pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat tipe 

TGT (Teams Games Tournaments). Pada tipe ini terdapat beberapa tahap yang harus 

dilalui selama proses pembelajaran. Tahap awal siswa belajar dalam satu kelompok 

dan diberikan suatu materi yang dirancang sebelumnya oleh guru. Setelah itu siswa 

bersaing dalam turnamen untuk mendapatkan penghargaan kelompok. Selain itu 

terdapat kompetensi antar kelompok yang dikemas dalam suatu permainan agar 

pembelajaran tak membosankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

Meningkatkan keaktifan belajar matematika pokok bahasan KPK dan FPB pada siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Butuhan Delanggu Klaten tahun pelajaran 2012/2013 

 Dalam penelitian digunakan metode kooperatif tipe TGT ( Teams Games 

Tournaments). TGT adalah salah satu  tipe pembelajaran kooperatif yang 

menempatkan siswa dalam kelompok – kelompok belajar yang beranggotakan 5 

sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau 

ras yang berbeda. Guru menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok 

mereka masing – masing. Dalam kerja kelompok guru memberikan LKS kepada 

setiap kelompok. Tugas yang diberikan dikerjakan  bersama – sama dengan anggota 

kelompoknya. Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas 

yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain bertanggungjawab untuk 

memberikan jawaban atau menjelaskannya, sebelum mengajukan pertanyaan tersebut 

kepada guru. keunggulan dan kelemahan pembelajaran TGT, sebagai berikut: 

pertama, para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT memperoleh 

teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka dari pada 

siswa yang ada dalam kelas tradisional. Kedua, dapat meningkatkan 
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perasaan/persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari kinerja dan 

bukannya pada keberuntungan.  

 Ketiga, dapat  meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk rasa 

harga diri akademik mereka. Keempat, dapat meningkatkan kekooperatifan terhadap 

yang lain (kerja sama verbal dan nonberbal, kompetisi yang lebih sedikit). Kelima, 

Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan waktu 

yang lebih banyak. Dan yang  keenam dapat  meningkatkan kehadiran siswa di 

sekolah pada remaja-remaja dengan gangguan emosional, lebih sedikit yang 

menerima skors atau perlakuan lain.  

B.   METODE PENELITIAN 

  Dalam penelitian dimulai sejak awal penelitian sampai berakhirnya 

pengumpulan data yang menggunakan teknik analisis kualitatif, yang salah satu 

modelnya adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen. Pertama,  

reduksi dat Reduksi data adalah langkah pertama dalam proses analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan,penyederhanaan, dan abstraksi data. Pada 

tahap ini peneliti menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh berdasarkan focus 

kategori maupun pokok permasalahan tertentu yang telah ditetapkan dan dirumuskan. 

Selain itu data juga disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga setelah dilakukan 

reduksi data, semua data relevan yang sudah tersususn dan terorganisir sesuai dengan 

kebutuhan untuk tahap selanjutnya. Kedua,   penyajian (display) data, Penyajian Data 

(display data). Dalam tahap ini data diolah kembali dengan menyusun atau 

menyajikan dalam bentuk matriks, gambar/skema,atau tabel yang sesuai dengan 

kondisi data. Selanjutnya peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan apa yang perlu 

ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan peneliti. Ketiga, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.  

 Dari hasil reduksi dan penyajian data, peneliti dapat memahami secara 

mendalam hasil data yang diperoleh dan berdasarkan dari data itulah peneliti akan 



7 

mengambil kesimpulan peneliti dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang 

diajukan dengan data dan bukti-bukti empiris yang telah terkumpul. Setelah dibuat 

kesimpulan, data perlu untuk diverifikasi agar  hasil penelitian menjadi mantab dan 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi sendiri merupakan aktifitas 

pengulangan dalam rangka pemantapan dan penelusuran data kembali secara cepat. 

Verifikasi juga bisa dilakukan dengan melakukan replikasi  

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian. 

 Penelitian ini dalakukan dua siklus. Siklus yang pertama yaitu Perencanaan 

tindakan, meliputi: menyiapkan perangkat pembelajaran dalam hal ini RPP  

menyiapkan LKS menyusun dan menyiapkan soal-soal turnamen beserta kunci 

jawabannya. menyiapkan daftar kelompok, menyusun sertifikat penghargaan, 

menyusun dan menyiapkan lembar observasi. Menyiapkan peralatan untuk 

mendokumentasikan kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung seperti 

kamera. 

 Tahap kedua dalam siklus ini adalah pelaksanaan tindakan. Tahapan dalam 

pelaksanaan tindakan yaitu  Belajar kelompok, Peneliti menginstruksikan siswa untuk 

duduk sesuai kelompoknya. Pada saat guru menginstruksikan siswa untuk duduk 

sesuai dengan kelompok, siswa tidak segera melaksanakan, siswa merasa enggan bila 

harus pindah tempat dan tidak bersama-sama dengan teman sebangkunya. Peneliti 

menyuruh untuk segera melakukan instruksi karena keterbatasan waktu. Peneliti 

membagikan LKS dibantu oleh pengamat. Siswa secara berkelompok diberi waktu 

mengerjakan  LKS selama tiga puluh  menit. Siswa mengerjakan LKS dengan  

jumlah  soal sepuluh nomor dan  skor  total seratus , ada  beberapa siswa yang hanya 

melihat-lihat saja bahkan mengobrol.  Pada kelompok tiga, mereka saling tunjuk 

untuk mengerjakan LKS, akhirnya peneliti mendekati kelompok tiga dan  memberi 
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motivasi serta masukan agar  soal dikerjakan secara bersama-sama dan membagi-bagi 

soal.  

 Pada kelompok pertama, soal dibagi-bagi semua siswa mengerjakan jadi tidak 

ada perselisihan antar siswa. Pada kelompok dua, siswa yang mengerjakan soal LKS 

hanya dua anak, dua anak lainnya tidak mengerjakan dengan alasan tidak bisa tanpa 

mau berusaha. Setelah tiga puluh menit berlangsung, peneliti menginstruksikan untuk 

mengumpulkan LKS, ada satu kelompok yang belum selesai yaitu kelompok empat, 

kelompok ini pada saat mengerjakan LKS, dikerjakan  sambil bercanda sehingga 

tidak selesai pada waktunya. Tahap kedua yaitu presentasi Presentasi Guru 

memimpin presentasi LKS kurang lebih lima menit, secara bergantian siswa 

dipanggil untuk maju menuliskan hasil diskusinya. Pada kegiatan ini siswa yang 

ditunjuk untuk presentasi tidak ada yang menolak,semua mau maju ke depan 

menuliskan hasil diskusi. 

 Tahap ketiga yaitu presentasi siswa masih duduk dengan kelompoknya untuk 

mengerjakan soal turnamen. Dalam  soal turnamen ini semua siswa mendapatkan  dua 

soal yang berbeda menurut kemampuan siswa, jadi tidak ada yang saling tunjuk 

karena semua mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan dua soal. Skor 

maksimal setiap soal lima. Turnamen ini diberi waktu kurang lebih lima belas menit. 

Setelah turnamen selesai nomor soal diundi. Setiap kelompok mengambil dua nomor, 

tahap terakhir pada pelaksanaan tindakan yaitu Pemberian penghargaan. Berdasarkan 

peroleh hasil mengerjakan LKS dan turnamen kelompok satu mendapatkan 

penghargaan sebagai peringkat satu . kelompok dua mendapat penghargaan sebagai 

peringkat dua. Penghargaan yang diberikan berupa hadiah. Dengan penghargaan ini 

diharapkan dapat memotivasi siswa untuk giat belajar dan lebih aktif dalam 

pembelajaran di kelas. 
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 Tahap ketiga dalam siklus satu yaitu observasi. Hasil  observasi kegiatan siswa 

tampak ada beberapa keaktifan belajar siswa. Pada aspek mencatat materi, 9 siswa 

dengan presentase 53%. Sebagian siswa tidak mencatat materi dengan alasan malas 

karena dalam buku paket pegangan  sudah ada. Pada aspek mengajukan 

pendapat/pertanyaan , hanya ada 6 siswa 30% presentasinya, hanya sekitar 6 anak 

yang mengajukan pertanyaan yaitu siswa yang mempunyai kemampuan lebih karena 

siswa lainnya bingung apa yang mereka akan  tanyakan.   Aspek merespon 

pertanyaan  hanya 53%, siswa yang dapat merespon pertanyaan dengan baik adalah 9 

anak. Aspek berdiskusi, pada aspek ini sebagian besar siswa ikut berdiskusi sekitar 

59% atau 10 siswa, tapi tidak semua menjawab pertanyaan. Pada aspek mengerjakan 

LKS sekitar 59% siswa ikut mengerjakan LKS, siswa yang mengerjakan LKS hanya 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Aspek mengerjakan turnamen 94%% 

siswa mengerjakan soal turnamen, karena soal turnamen dibuat untuk dikerjakan 

setiap siswa, sehingga tidak ada siswa yang tidak mengerjakan. Aspek presentasi  

96%  dari semua siswa yang melakukan presentasi. 

  Tahap terakhir pada siklus satu yaitu refleksi. Berdasarkan penelitian pada 

siklus I,  pembelajaran  dengan  model kooperatif tipe TGT ( Teams good 

Tournaments)  sudah  berjalan sesuai prosedur  yang telah direncanakan. Walaupun 

demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang  harus diselesaikan supaya 

siklus II dapat diperbaiki. Permasahan tersebut antara lain: Peneliti harus memantau 

semua kelompok dalam kegiatan diskusi kelompok, Kerjasama dalam kegiatan 

belajar kelompok belum terbangun dengan baik. Hal ini terlihat dari aspek berdiskusi 

dan merespon pertanyaan dalam kelompok masih sedikit. Siswa dalam satu kelompok 

masih takut untuk bertanya dengan teman satu kelompoknya. Selain itu masih ada 

beberapa kelompok yang anggotanya saling tunjuk untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam LKS, siswa kurang memenfaatkan buku  matematika selain LKS 

yang diberikan untuk mempeoleh informasi.  



10 

 Siklus dua dalam penelitian digunakan untuk melihat keaktifan belajar siswa 

mengalami peningkatan atau tidak. Tahap-tahap pada siklus dua sama dengan tahap 

pada siklus pertama. Tahap pertama perencanaan, berdasarkan hasil refleksi siklus I, 

perencanaan yang disusun untuk siklus II dilakukan dengan memperhatikan hal-hal 

berikut Guru  harus selalu memotivasi siswa agar aktif dalam belajar kelompok. Guru  

menekankan agar siswa lebih berani menyampaikan pendapat atau bertanya, Untuk 

meningkatkan kerjasama antar anggota. Guru selalu membimbing siswa yang belum 

aktif dan memotivasinya, Guru mengingatkan kepada siswa bahwa dalam 

mempelajari materi, siswa boleh menggunakan referensi lain selain LKS yang 

diberikan. 

 Tahap yang kedua pelaksanaan, kegitan pertama Presentasi kelas. Pada siklus 

II diawali dengan mengingatkan kembali hasil kegiatan  siklus I. peneliti masuk 

ruang kelas, para siswa sudah siap dengan duduk sesuai dengan kelompoknya. 

Peneliti mulai menyanpaikan kompetensi dasar dan tujuan  pembelajaran. Peneliti 

menyampaikan  ringkasan materi KPK dan FPB dengan memberikan contoh soal 

serta penyelesaiannya. Siswa menyimak dengan seksama dengan sesekali menuliskan  

materi yang belum dipahami. 

 Kegiatan kedua Kerja kelompok. Peneliti dibantu oleh observer membagikan 

LKS, para siswa seegera mengerjakan dan  tampak pada siklus ini para siswa lebih 

tertib dari siklus I, meskipun masih ada anak yang hanya mengikuti saja, tapi kondisi 

lebih tenang. Setelah selesai mengerjakan LKS, para siswa secara bergantian  
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mempresentasikan hasilnya.  Nilai LKS yang diperoleh pada siklus II lebih baik dari 

siklus I, meskipun nilai tertinggi masih diperoleh oleh kelompok I. Turnamen 

dilaksanakan setelah presentasi LKS selesai. Seperti pada siklus I turnamen, siswa 

mengerjakan soal sesuai dengan kemampuannya. Setelah mendengar ringkasan 

materi tentang KPK dan FPB lagi, siswa lebih paham dan dalam  mengerjakan soal 

turnamen lebih cepat. Penghargaan juga diberikan kepada semua kelompok, tetapi 

isinya berbeda tiap kelompok. Dengan memberikan penghargaan pada kelompok 

yang mempunyai nilai tertinggi seperti pada siklus membuat siswa lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pembahasan 

 Dari kedua siklus dapat terlihat bahwa keaktifan siswa sudah mulai terlihat. 

Hal tersebut dapat di lihat melalui tabel perolehan nilai siklus pertama dan siklus 

kedua, serta hasil observasi beberapa aspek pada siklus satu dan siklus dua. 

Nilai LKS dan Turnamen siklus I dan Siklus II 

 

kelompok Siklus I Siklus II 

LKS Turnamen LKS Turnamen 

I 70 75 90 85 

II 70 60 80 80 

III 65 50 70 75 

IV 60 60 75 80 
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Hasil Observasi Pada Siklus I dan siklus II 

Aspek 

Persentase 

Siklus I Siklus II 

Mencatat Materi 53% 76% 

Mengajukan Pendapat 35% 64% 

Merespon Pertanyaan 53% 59% 

Berdiskusi 59% 70% 

Mengerjakan LKS 59% 82% 

Mengerjakan Turnamen 94% 94% 

Presentasi 47% 64% 

 

 Data observasi siklus I pada aspek mencatat  materi hanya 53% dan pada 

siklus II menjadi 76%, hal ini karena siswa menyadari bahwa dengan hanya 

mendengarkan materi tanpa mencatatnya kemungkinan bisa lupa, sehingga siswa 

antusias mencatat waktu peneliti menyampaikan materi. Keaktifan siswa mengajukan 

pendapat  hanya 35% pada siklus I, pada siklus II naik menjadi 64%. 

  Pada siklus II naik Karena siswa sudah benar-benar paham, sehingga saat 

guru mengalami kesalahan saat menyampaikan jawaban soal , siswa akan langsung 

menyanpaikan pendapatnya. Pada aspek merespon pertanyaan persentase pada siklus 

I sekitar 53 %, ketika ditanyakan  peneliti, siswa menjawab bahwa mereka takut salah 
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dalam  merespon  pertanyaan dan takut ditertawakan temannyadan pada siklus II 

keaktifan merespon pertanyaan naik menjadi 59%. 

Pada aspek berdiskusi dan  mengerjakan LKS keaktifan siswa ada kenaikan, pada 

siklus I persentasenya 59% pada siklus II menjadi 70% dan 82%. Siswa mulai aktif 

berdiskusi dan mengerjakan LKS karena sudah memahami materi dan saling bersaing 

antar kelompok.  

D. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa keaktifan belajar matematika pada pokok bahasan KPK dan FPB kelas IV di 

SD Negeri 2 Butuhan, Delanggu, Klaten dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan. 
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