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ABSTRAK 
 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT 
(TGT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS 

V SEMESTER II SD N 03 JATIPURWO KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 
Pratiwi. NIM A510070343. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012 . 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa model pembelajaran TGT 
(Teams Games Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD 
Negeri 03 Jatipurwo kecamatan Jatipuro kabupten Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012. Indikator pencapaian yang akan dicapai adalah ketuntasan belajar siswa 
mencapai sekurang-kurangnya 80%.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian terdiri 
dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan 
(planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian analisis 
interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan analisis data hasil belajar IPS siswa diperoleh data ketuntasan 
belajar siswa pada ulangan harian hanya mencapai 25%, pada siklus I presentase 
ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 56%, dan hasil belaja siswa mencapai hasil 
optimal pada siklus II sebesar 88%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa pada setiap siklusnya, dan mencapai hasil optimal pada siklus II dengan  
hasil 88% siswa dapat memenuhi nilai KKM (70). Hal ini telah memenuhi indikator 
pencapaian yang ditentukan yaitu ketuntasan belajar siswa sekurang-kurangnya mencapai 
presentase 85%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT (taems 
games tournament) dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V semester II 
SD Negeri 03 Jatipurwo kecamatan Jatipuro kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012. 
 
Kata kunci : hasil belajar siswa, teams games tournament 
 

  



PENDAHULUAN 
Pendidikan masih diyakini sebagai wadah dalam pembentukan sumber daya 

manusia yang diinginkan. Melihat begitu pentingnya pendidikan dalam pembentukan 
sumber daya manusia, maka peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang wajib 
dilakukan secara berkesinambungan guna menjawab perubahan zaman. Salah satu faktor 
peningkatan mutu dilihat dari proses pembelajaran. Pembelajaran yang baik adalah 
pembelajaran yang aktif yaitu  ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana yang 
melibatkan siswa secara langsung, baik fisik, mental maupun emosi. Salah satu upaya guru 
dalam menciptakan suasana kelas yang aktif, efektif dan menyenangkan dalam kegiatan 
pembelajaran yaitu  dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif. Dalam menerapkan 
pembelajaran inovatif guru sebaiknya menggunakan  model, metode dan media yang 
sesuai dengan kebutuhan belajar. 

Rendahnya hasil belajar IPS disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) 
Pembelajaran bersifat satu arah siswa kurang aktif dan berinterksi sehingga siswa menjadi 
bosan, (2) materi terlalu banyak membuat tingkat ketertarikan siswa lemah, (3) siswa tidak 
bisa menemui bukti autentik secara riil dari materi yang dipelajari, (4) rendahnya motivasi 
belajar siswa. Dibutuhkan perbaikan dalam pembelajaran IPS yang dapat mendorong siswa 
secara keseluruhan agar terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan 
permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut, diperlukan suatu model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran 
IPS.  

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar IPS yaitu 
dengan menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT). TGT 
memiliki beberapa kelebihan menurut pendapat para ahli. Menurut Tukiran Taniredja 
(2011: 72) menyebutkan bahwa siswa memiliki kebebasan mengemukakan pendapatnya 
sehingga rasa percaya diri meningkat yang berpengaruh pada motivasi belajar siswa 
bertambah; menurut Suarjana (2000: 10) dalam 
http://www.scribd.com/doc/31253549/Team-Game-Tournament dengan waktu yang 
singkat dapat menguasai materi secara mendalam sehingga hasil belajar lebih baik; 
Kiranawati (2007) dalam Restika Parendrarti 2009. Dan dalam 
http://naidra.student.fkip.uns.ac.id/?p=375 menjelaskan aktivitas TGT memungkinkan 
siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, 
persaingan sehat dan keterlibatan belajar.  

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas V Semester II SD N 03 Jatipurwo 
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun pelajaran 2011/2012”. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  
1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi model 
pembelajaran  TGT sebagai model pembelajaran yang inovatif untuk mendukung 
peningkatan kualitas pembelajaran di masa datang. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang 
relevan.  

2. Manfaat Praktis   
a. Manfaat bagi siswa 



1) Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan oleh 
guru.  

2) Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif.  
3) Meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan bagi setiap kelompok 

dalam melaksanakan tugas pembelajaran.  
b. Manfaat bagi guru 

1) Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif dalam 
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

2) Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT. 

3) Memberikan informasi bahwa dengan adanya pembelajaran yang baik maka 
dapat mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, bersikap baik dan berprestasi. 

c. Manfaat bagi sekolah 
1) Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar lebih 

menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif 
2) Memberikan sumbangan yang positif khususnya dalam penghilangan kesan 

bahwa mata pelajaran IPS itu membosankan. 
 
LANDASAN TEORI 

Menurut Nursid Sumaatmaja (2007: 19), “IPS diartikan sebagai mata pelajaran 
yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu 
sosial dan humaniora”. Bidang ilmu sosial meliputi sosiologi, ekonomi, psikologi sosial, 
antropologi, geografi, dan ilmu politik. Sedangkan humaniora meliputi norma, nilai, 
bahasa, dan seni yang menjadi komponen kehidupan masyarakat. 

Hasil belajar merupakan dua rangkaian kata yaitu hasil dan belajar. Oemar Hamalik 
(2003: 27) beliau menyatakan bahwa “Belajar merupakan modifikasi atau memperteguh 
kelakuan melalui pengalaman, yang merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 
dengan jalan mengalami.” 

Mills dalam Agus Suprijono berpendapat bahwa “model adalah bentuk representasi 
akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang 
mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model merupakan interpretasi terhadap hasil 
observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. Model pembelajaran ialah 
pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 
maupun tutorial. 

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 
(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/11/pembelajaran-kooperatif-tipe-teams-games-
tournaments-tgt/) 

Menurut Slavin Tukiran Taniredja (2011: 67) ada lima komponen utama dalam 
pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu : 
a. Penyajian Kelas (Class Pressentation) 
b. Kelompok (Teams) 
c. Pemainan (Games) 
d. Kompetisi/turnamen (Tournament) 
e. Pengakuan kelompok (Teams Recognition) 



Langkah-langkah dan aktivitas pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai 
berikut : 
a) Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT mengikuti urutan sebagai 

berikut; pengaturan klasikal, belajar kelompok, turnamen akademik, penghargaan tim 
dan pemindanan atau bumping. 

b) Pembelajaran diawali dengan memberikan pelajaran, selanjutnya diumumkan kepada 
semua siswa bahwa akan melaksanakan pembelajaran TGT dan siswa diminta 
memindahkan bangku untuk membentuk meja tim. Kepada siswa disampaikan bahwa 
mereka akan bekerja sama dengan kelompok belajar selama beberapa pertemuan, 
mengikuti turnamen akademik untuk memperoleh poin bagi nilai tim mereka serta 
diberitahukan tim yang mendapat nilai tinggi akan mendapat penghargaan. 

c) Kegiatan dalam turnamen adalah persaingan pada meja turnamen dari 3-4 siswa dari 
tim yang berbeda dengan kemampuan setara. Pada permulaan turnamen diumumkan 
penetapan meja bagi siswa. Siswa diminta mengatur meja turnamen yang ditetapkan. 
Nomor meja turnamen bisa diacak. Setelah kelengkapan dibagikan dapat dimulai 
kegiatan turnamen.  

d) Pada akhir putaran pemenang mendapat satu kartu bernomor, penantang yang kalah 
mengembalikan perolehan kartunya bila sudah ada namun jika pembaca kalah tidak 
diberikan hukuman. Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu, misalkan pada 
meja turnamen terdiri dari 3 siswa yang tidak seri. 

e) Dengan model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan menyatukan 
intelegensi siswa yang berbeda-beda akan dapat membuat siswa mempunyai nilai 
dalam segi kognitif, afekitif dan psikomotor secara merata satu siswa dnegan siswa 
yang lain. Dengan model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan 
menyatukan intelengensi siswa yang berbeda-beda akan dapat membuat siswa 
mempunyai nilai dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor secara merata satu suswa 
dengan siswa yang lain. 

 

Kelebihan pembelajaran teams games tournaments (TGT) 
Kelebihan pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) menurut Tukiran Taniredja 
(2011: 72) adalah : 
a) Dalam kelas kooperatif mahasiswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan 

menggunakan pendapatnya. 
b) Rasa percaya diri mahasiwa menjadi tinggi. 
c) Perilaku mengganggu terhadap mahasiswa lain menjadi lebih kecil. 
d) Motivasi belajar mahasiswa bertambah. 
e) Pemahaman yang lebih mendalam terhadap pokok bahasan pembelaan negara. 
f) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara  mahasiswa dengan 

mahasiswa dan antara mahasiswa  dengan dosen. 
g) Mahasiswa dapat menelaah sebuah pokok bahasan bebas mengaktualisasikan diri 

dengan seluruh potensi yang ada  dalam diri mahasiswa tersebut dapat keluar, 
selain itu  kerjasama antara mahasiswa juga mahasiswa dengan dosen akan membuat 
interaksi belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan. 

 
 



Hubungan antara Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) dengan 
Pembelajaran IPS 

TGT dapat menambah motivasi siswa dalam belajar (Tukiran Taniredja, 2011: 72). 
Motivasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 
adanya motivasi maka prestasi belajar akan optimal. Semakin tepat motivasi yang 
diberikan guru maka kegiatan belajar mengajar akan semakin berhasil. Motivasi akan 
senantiasa menentukan intensitas usaha belajar peserta didik. Motivasi berkaitan dengan 
suatu tujuan. 

Sehubungan dengan hal di atas, motivasi berfungsi sebagai penggerak atau motor 
yang melepaskan energi, menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak 
dicapai dan menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 
dikerjakan, yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan 
yang tidak bermanfaat (Sardiman dalam Fitria Dwi Santoso, 2011: 47). Selain itu motivasi 
juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi 
yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Dori Wuwur Hendrikus dalam Fitria Dwi Santoso (2011: 47) menjelaskan bahwa 
hasil optimal belajar bergantung pada motivasi yang kuat. Semakin kuat motivasi, semakin 
mudah kegiatan belajar, dan hasilnya juga akan semakin semakin baik. Motivasi yang kuat 
adalah rasa tertarik pada materi dan rasa senang pada suatu kegiatan. 

Dimyati dan Mudjiono (2002: 85) mengemukakan pentingnya motivasi belajar bagi 
siswa adalah sebagai berikut:  
a) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil belajar. 
b) Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan teman 

sebaya. 
c) Mengarahkan kegiatan belajar. 
d) Membesarkan semangat belajar. 
e) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang 

bersinambungan; individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa 
sehingga dapat berhasil. 

Model pembelajaran TGT  dapat menumbuhkan rasa sosial terhadap siswa lain, hal 
ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPS, karena dalam TGT membutuhkan 
kekompakan/solidaritas team. 

Menurut Trianto (2011: 83) TGT dapat digunakan dalam berbagai macam mata 
pelajaran, dari ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial maupun bahasa dari jenjang pendidikan 
dasar (SD, SMP) sehingga perguruan tinggi. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa TGT 
sangat cocok untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan 
satu jawaban benar seperti mata pelajaran IPS yaitu mata pelajaran yang mempelajari 
tentang ilmu-ilmu sosial. 
 
Kerangka Pemikiran 



 
 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD N 03 Jatipurwo semester II tahun 
pelajaran 2011/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Rancangan 
penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah berbentuk siklus, 
yang setiap siklusnya terdiri dari 2 jam pelajaran (2x35 menit). Prosedur penelitian 
meliputi langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Observasi 
4. Refleksi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 
observasi, metode tes, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model penelitian analisis interaktif (Milles & Hubberman. 
2009: 15-21). 
 
  

Pembelajaran IPS 

Kondisi Awal Tindakan Kondisi Akhir 

kon 

Guru menggunakan 
metode ceramah 

dengan pola 
konvensional : hasil 
belajar siswa rendah 

yaitu rata-rata 62  

Hasil belajar siswa 
meningkat 

menjadi ≥ 75 

Guru  menggunakan Model 
Pembelajaran Teams Games 

Tournaments (TGT) 



HASIL PENELITIAN 
Tabel Hasil Ulangan Harian pada Pra Tindakan 

Keterangan Data yang diperoleh 
Nilai terendah 40 
Nilai tertinggi 85 
Siswa tuntas belajar 25 % 
Siswa belum tuntas belajar 75% 
Rata – rata nilai 62 

 
Berdasarkan data nilai di atas dapat dilihat bahwa sebelum dilaksanakan tindakan, 

siswa kelas V SD Negeri 03 Jatipurwo dari 16 siswa hanya 4 siswa atau 25 % yang tuntas 
belajar artinya siswa tersebut nilainya sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
75. Sedangkan siswa lain belum tuntas belajar, yaitu sebanyak 12 siswa atau 75%  
memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) 75. Dari data pra tindakan 
diperoleh nilai terendah 40 dan nilai tertinggi adalah 85, sehingga didapat rata-rata nilai 
kelas yaitu 62. 

 
Tabel Nilai post test siklus I putaran I 

No Nama Nilai Kriteria 
1 Sinta Diana Larasati 60 Tidak tuntas 
2 Aisyah Rahmi 80 Tuntas 
3 Aris Murtopo 73 Tidak Tuntas 
4 Anifah lis Fatimah 47 Tidak tuntas 
5 Bustanul Alimin 80 Tuntas 
6 Dimas Bagus Tri A 80 Tuntas 
7 Edi saputro 67 Tidak tuntas 
8 Feri Setiyanto 80 Tuntas 
9 Kristina handayani 73 Tidak Tuntas 
10 Nur jayanti 53 Tidak tuntas 
11 Atik Setiani 80 Tuntas 
12 Dimas Adi Prasetyo 47 Tidak tuntas 
13 Nanang Dwi Santoso 73 Tidak tuntas 
14 Joko Setyono 80 Tuntas 
15 Wiwik Purwanti 67 Tidak Tuntas 
16 Wisnu Saputro 60 Tidak tuntas 

 
Berdasarkan hasil post test pada pembelajaran siklus I, hasil belajar siswa telah 

menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan nilai hasil ulangan harian yaitu 6 siswa 
telah memenuhi nilai KKM 75. Masih ada 10 siswa yang masih belum tuntas belajar 
karena memperoleh nilai kurang dari 75. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I putaran I 
ini mencapai 37,5%. 
  



Tabel Nilai post test siklus I putaran II 
No Nama Nilai Kriteria 
1 Sinta Diana Larasati 67 Tidak tuntas 
2 Aisyah Rahmi 80 Tuntas 
3 Aris Murtopo 80 Tuntas 
4 Anifah lis Fatimah 47 Tidak tuntas 
5 Bustanul Alimin 80 Tuntas 
6 Dimas Bagus Tri A 87 Tuntas 
7 Edi saputro 53 Tidak tuntas 
8 Feri Setiyanto 87 Tuntas 
9 Kristina handayani 80 Tuntas 

10 Nur jayanti 60 Tidak Tuntas 
11 Atik Setiani 80 Tuntas 
12 Dimas Adi Prasetyo 60 Tidak tuntas 
13 Nanang Dwi Santoso 67 Tidak tuntas 
14 Joko Setyono 80 Tuntas 
15 Wiwik Purwanti 80 Tuntas 
16 Wisnu Saputro 53 Tidak tuntas 

 
Berdasarkan hasil post test pada pembelajaran siklus I putaran II, hasil belajar 

siswa telah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan nilai hasil post test siklus I 
putaran I yaitu 9 siswa telah memenuhi nilai KKM 75. Masih ada 7 siswa yang masih 
belum tuntas belajar karena memperoleh nilai kurang dari 75. Ketuntasan belajar siswa 
pada siklus I putaran II ini mencapai 56,25% 

 
Tabel Nilai post test siklus II putaran I 

No Nama Nilai Kriteria 
1 Sinta Diana Larasati 80 Tuntas 
2 Aisyah Rahmi 80 Tuntas 
3 Aris Murtopo 87 Tuntas 
4 Anifah lis Fatimah 67 Tidak Tuntas 
5 Bustanul Alimin 80 Tuntas 
6 Dimas Bagus Tri A 87 Tuntas 
7 Edi saputro 73 Tidak Tuntas 
8 Feri Setiyanto 80 Tuntas 
9 Kristina handayani 80 Tuntas 
10 Nur jayanti 73 Tidak Tuntas 
11 Atik Setiani 80 Tuntas 
12 Dimas Adi Prasetyo 60 Tidak tuntas 
13 Nanang Dwi Santoso 80 Tuntas 
14 Joko Setyono 80 Tuntas 
15 Wiwik Purwanti 87 Tuntas 
16 Wisnu Saputro 60 Tidak tuntas 

 



Berdasarkan hasil post-test pada pembelajaran siklus II putaran I, hasil belajar 
siswa menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan nilai hasil ulangan harian dan post-
test siswa pada siklus I yaitu 11 siswa telah memenuhi nilai KKM 75. Masih ada 5 siswa 
yang masih belum tuntas belajar karena memperoleh nilai kurang dari 75. Ketuntasan 
belajar siswa pada siklus II putaran I ini mencapai 68,75%. 
 

Tabel Nilai post test siklus II putaran II 
No Nama Nilai Kriteria 
1 Sinta Diana Larasati 80 Tuntas 
2 Aisyah Rahmi 87 Tuntas 
3 Aris Murtopo 87 Tuntas 
4 Anifah lis Fatimah 80 Tuntas 
5 Bustanul Alimin 87 Tuntas 
6 Dimas Bagus Tri A 93 Tuntas 
7 Edi saputro 80 Tuntas 
8 Feri Setiyanto 93 Tuntas 
9 Kristina handayani 87 Tuntas 
10 Nur jayanti 80 Tuntas 
11 Atik Setiani 87 Tuntas 
12 Dimas Adi Prasetyo 73 Tidak tuntas 
13 Nanang Dwi Santoso 80 Tuntas 
14 Joko Setyono 87 Tuntas 
15 Wiwik Purwanti 93 Tuntas 
16 Wisnu Saputro 67 Tidak tuntas 

 
Berdasarkan hasil post-test pada pembelajaran siklus II putaran II, hasil belajar 

siswa menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan nilai hasil ulangan harian dan post-
test siswa pada siklus I. Seluruh siswa atau 87,5 % siswa telah mencapai ketuntasan belajar 
dengan nilai memenuhi KKM (75). Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran pada 
siklus II telah mencapai hasil yang optimal sehingga penelitian tidak perlu dilanjutkan ke 
siklus berikutnya. 

 
Tabel Hasil penelitian ulangan harian, Siklus I dan Siklus II 

No Kriteria Ulangan 
harian 

 
Siklus I 

 
Siklus II 

Putaran I Putaran II Putaran I Putaran II 
1 Presentase siswa 

tuntas belajar 25% 37,50% 56,25% 68,75% 87,50% 

2 Presentase siswa 
tidak tuntas belajar 75% 62,50% 43,75% 31,25% 12,50% 

 



 
Gambar 5. Histogram Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa 

 
Penerapan model pembelajaran TGT dalam pembelajaran IPS telah terbukti dapat 

mengatasi rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran menggunakan metode ceramah 
dengan pola konvensional. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi: “Penerapan model pembelajaran 
TGT (Teams Games Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas V semester 
II SD N 03 Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012” telah terbukti kebenarannya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  

Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan penerapan model 
pembelajaran teams games tournament untuk meningkatkan hasil belajar IPS dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

Pembelajaran IPS kelas V semester II menerapkan metode pembelajaran 
Teams Games Tournament dengan tindakan belajar sebagai berikut: 
1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 siswa 
2. Guru memberikan pelajaran tentang materi 
3. Guru mengumumkan bahwa siswa akan melaksanakan pembelajaran TGT dan 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran TGT 
4. Guru menyiapkan kartu bernomor untuk siswa dan lembar pertanyaan beserta 

jawaban 
5. Secara bergiliran tim memilih kartu bernomor di meja turnamen 
6. Guru membacakan soal sesuai kartu bernomor yang dipilih tim yang mendapat 

giliran 
7. Tim yang mendapat giliran menjawab pertanyaan yang muncul pada kartu 

bernomor yang dipilih, bila tidak  bisa menjawab maka pertanyaan dilemparkan ke 
tim berikutnya searah jarum jam 

8. Tim yang berhasil mengumpulkan skor terbanyak adalah pemenang permainan 
9. Guru memberikan penghargaan kepada tim yang menang 
10. Guru memberikan reward 
11. Guru memberikan soal post tes 

 
B. Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 
saran-saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru : dalam pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan model pembelajaran 
TGT (teams games tournament), karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

2. Bagi sekolah : sebagai salah satu alternatif pembelajaran IPS di sekolah dasar yang 
dapat digunakan untuk melengkapi metode pembelajaran yang akan digunakan oleg 
guru dalam pembelajaran IPS di sekolah.  

3. Bagi peneliti : sebagai bahan atau acuan bagi peneliti agar selanjutnya peneliti 
dapat mengkaji secara lebih dalam dan luas melalui kegiatan penelitian yang terkait 
dengan masalah tersebut sehingga hasilnya dapat lebih maksimal lagi. 
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