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ABSTRAK 

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DENGAN 

MENERAPKAN STRATEGI TEAM GAMES TOURNAMENT  

PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA  

KELAS V SD N 4 BINANGUN. 

 

Irma Kurniawati, A510090173, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013, 171 halaman. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 04 Binangun 

Wonosobo pada pokok bahasan Bangun Datar dan Bangun Ruang. 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 

adalah siswa kelas V SD Negeri 04 Binangun Wonosobo tahun ajaran 2013/2014 

yang terdiri dari 25 siswa. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team-Games-Turnamen 

(TGT). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus tindakan. Siklus pertama 

membahas pokok bahasan Bangun Datar dan siklus kedua tentang Bangun 

Ruang. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi selama kegiatan 

pembelajaran matematika berlangsung dengan menggunakan lembar observasi 

keaktifan siswa, angket respon siswa, catatan lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun data yang diperoleh dari lembar observasi keaktifan dan 

angket respon siswa dianalisis dengan menghitung persentase dari keseluruhan 

aspek yang diamati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa 

setelah dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games- 

Tournament (TGT) menunjukkan bahwa rata-rata seluruh aspek keaktifan belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 04 Binangun Wonosobo pada pokok 

bahasan Bangun Datar dan Bangun Ruang mengalami peningkatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil rata-rata persentase lembar 

observasi keaktifan belajar siswa untuk tiap siklus, yaitu pada siklus I keaktifan 

siswa sebesar 61,78% untuk siklus II sebesar 74,67%. Selain itu hasil dari angket 

respon siswa terhadap pembelajaran juga meningkat yaitu sebesar 65% pada 

siklus I dan sebesar 79% pada siklus II. 

 

Kata kunci : team game turnamen, keaktifan 
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1. Pendahuluan 

Menurut Oemar Hamalik (2002: 172), belajar tidak cukup hanya 

dengan mendengar dan melihat tetapi harus dengan melakukan aktivitas 

yang lain diantaranya membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, 

mengerjakan tugas, menggambar, mengkomunikasikan, presentasi, diskusi, 

menyimpulkan, dan memanfaatkan peralatan. Dalam pembelajaran, guru 

menyajikan permasalahan matematika dan mendorong siswa untuk 

mengidentifikasi permasalahan, mencari pemecahan, menyimpulkan 

hasilnya, kemudian mempresentasikannya. Tugas guru sebagai fasilitator 

dan pembimbing adalah memberikan bantuan dan arahan. Ketika siswa 

menemukan permasalahan dalam menyelesaikan tugas, selain berinteraksi 

dengan guru, siswa juga dapat bertanya dan berdiskusi dengan siswa lain. 

Siswa dikatakan belajar dengan aktif jika mereka mendominasi aktivitas 

pembelajaran. Siswa secara aktif mengunakan otak, baik untuk menemukan 

ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa 

yang dipelajari. Aktivitas dalam suatu pembelajaran bukan hanya siswa 

yang aktif  belajar tetapi dilain pihak, guru juga harus mengorganisasi suatu 

kondisi yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, salah 

satu usaha yang dapat dilakukan guru adalah merencanakan dan 

menggunakan model pembelajaran yang dapat mengkondisikan siswa agar 

belajar secara aktif. 

Menurut Anita Lie (2002: 8), salah satu model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa adalah pembelajaran kooperatif. Terdapat 

beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe 

Teams-Games-Tournament (TGT). Pada tipe ini terdapat beberapa tahap 

yang harus dilalui selama proses pembelajaran. Tahap awal, siswa belajar 

dalam suatu kelompok dan diberikan suatu materi yang dirancang 

sebelumnya oleh guru. Setelah itu siswa bersaing dalam turnamen untuk 

mendapatkan penghargaan kelompok. Selain itu terdapat kompetisi antar 

kelompok yang dikemas dalam suatu permainan agar pembelajaran tidak 
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membosankan. Pembelajaran kooperatif tipe TGT juga membuat siswa aktif 

mencari penyelesaian masalah dan mengkomunikasikan pengetahuan yang 

dimilikinya kepada orang lain, sehingga masing-masing siswa lebih 

menguasai materi. Dalam pembelajaran tipe TGT, guru berkeliling untuk 

membimbing siswa saat belajar kelompok. Hal ini memungkinkan siswa 

untuk berinteraksi dengan guru. Dengan mendekati siswa, diharapkan tidak 

ada ketakutan bagi siswa untuk bertanya atau berpendapat kepada guru. 

Peneliti mengadakan observasi di kelas V SD Negeri 4 Binangun 

Wonosobo untuk memperoleh gambaran kondisi siswa pada saat proses 

belajar matematika berlangsung. Pada saat guru memberikan pertanyaan, 

siswa menjawab pertanyaan guru secara bersama-sama. Seorang siswa akan 

menjawab pertanyaan guru jika ditunjuk oleh guru untuk menjawab. Jika 

diberi kesempatan untuk bertanya, siswa hanya berbisik-bisik dengan teman 

bahkan sebagian besar hanya diam. Siswa tidak mempunyai keberanian 

untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. Siswa mencatat semua 

materi yang disampaikan jika guru telah menginstruksikan untuk mencatat 

materi. Berdasar wawancara peneliti dengan beberapa siswa, mereka tidak 

menjawab pertanyaan karena tidak berani untuk mengatakan bahwa mereka 

belum paham dengan materi yang disampaikan. Selama pembelajaran 

berlangsung sebagian besar siswa tidak menggunakan buku yang ada untuk 

membantu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka hanya 

menggunakan catatan yang diberikan guru. Setelah selesai mengerjakan 

tugas, siswa tidak mempresentasikan hasilnya, tetapi hanya dibahas bersama 

oleh guru. Hal ini dikarenakan siswa tidak ada yang berani 

mempresentasikan hasil tugas mereka. Berdasar hasil observasi tersebut, 

siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar sehingga keaktifan belajar 

siswa perlu ditingkatkan. 

Metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode ceramah 

dan tanya jawab. Berdasar keterangan yang diberikan guru, guru pernah 

menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa dikelompokkan dan diberikan 

tugas untuk mengerjakan soal. Hasilnya siswa lebih aktif dalam kelas tetapi 
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terdapat beberapa kendala, diantaranya ruang kelas yang sempit tidak 

memungkinkan mobilisasi yang luas, guru mengalami kesulitan 

mengkondisikan siswa karena siswa ingin selalu diperhatikan sementara 

guru harus berkeliling pada semua kelompok satu persatu. Guru tidak 

merancang kegiatan pembelajaran kelompok sebelumnya sehingga guru 

mengalami kesulitan. Guru tidak mempresentasikan materi terlebih dahulu 

sehingga waktu banyak digunakan untuk menjelaskan materi pada setiap 

kelompok. Guru juga tidak mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah 

siswa memahami materi yang dipelajari pada saat belajar kelompok. 

Evaluasi dilaksanakan pada mid semester saja. Hal ini menunjukkan guru 

belum melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan baik. Bertolak dari 

semua hal di atas peneliti ingin melakukan suatu penelitian tindakan kelas 

guna meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa di SD Negeri 4 

Binangun Wonosobo kelas V melalui penerapan strategi TGT. 

Keaktifan belajar matematika siswa sangat penting untuk 

ditingkatkan karena keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi 

keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Siswa kelas V SD Negeri 4 

Binangun Wonosobo memiliki keaktifan belajar matematika yang masih 

rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya respon siswa saat guru memberikan 

pertanyaan/ instruksi, siswa takut untuk bertanya atau berpendapat, 

kurangnya interaksi siswa dengan siswa lain berkaitan dengan pembelajaran 

matematika, serta kurang diikutsertakannya siswa dalam membuat 

kesimpulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran masih 

didominasi oleh guru sehingga siswa cenderung pasif. Oleh karena itu, 

diperlukan usaha perbaikan yang dapat meningkatkan keaktifan belajar 

matematika siswa. 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa pada materi 

Bangun Datar dan Bangun Ruang di SD Negeri 4 Binangun Wonosobo 

kelas V.” 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 04 Binangun, Kecamatan 

Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Dilaksanakan kurang lbih selama 6 

bulan, dari bulan september 2012 sampai Februari 2013. Penelitian ini 

termasuk penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut T. Raka J. (1998: 5), 

Penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu bentuk kajian yang 

bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas, 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, 

serta memperbaiki kondisi di mana pembelajaran tersebut dilakukan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri 04 Binangun, 

watumalang, Wonosobo. Sedangkan sample dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SD Negeri 04 Binangun, Watumalang, Wonosobo. Peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan a) observasi, menurut Rubino 

Rubiyanto (2011: 68) menyatakan bahwa observasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang 

diteliti. b) wawancara, Denzim (goetz dan Le Compte, 1984) dalam 

Rochiawati Wiraatmadja (2005: 117) menjelaskan bahwa wawancara 

merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verval kepada 

orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan 

hal-hal yang dipandang perlu. c) dokumen/arsip, menurut Susilo Herawati 

(2009: 64) terdapat arsip yang dapat digunakan oleh guru untukmemperoleh 

wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, 

dan menjelaskan mengapa sesuatu yang dapat diamati sekarang. d) angket, 

menurut Susilo Herawati (2009: 52) menyatakan bahwa perbedaan terbesar 

antara pengumpulan data dengan wawancara dan angket adalah 

respondennya akan menulis jawaban pada lembar yang disediakan. e) 

catatan lapangan, catatan lapangan berisi tentang peristiwa yang terjadi di 

dalam kelas, menurut Susilo Herawati (2009: 66) videotape merupakan 

merupakan alat yang sangat baik untuk menangkap peristiwa yang terjadi di 
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dalam kelas, selain itu dapat digunakan foto untuk merekam kejadaian di 

dalam kelas. 

Desain penelitian Menurut model Kemmis & Mc Taggart, PTK 

mencakup empat langkah, yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) tindakan 

(acting), 3) pengamatan (observing), 4) refleksi (reflecting). Keempat 

langkah tersebut bersifat spiral dan dipandang sebagai satu siklus (Herawati 

Susilo, 2009: 12). PTK yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan 

keaktifan belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Binangun 

Wonosobo pada materi Pengukuran Sudut melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT). 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini 

data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakuakn dan dikembangkan 

selama proses refleksi sampai penyusunan laporan. Analisis data pada 

penelitian ini didasarkan pada refleksi tiap siklus tindakan. Hal ini 

bermanfaat untuk rencana perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Keaktifan belajar matematika siswa pada materi Bangun Datar dan 

Bangun Ruang di SD Negeri 4 Binangun Watumalang kelas V setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament 

(TGT) akan dikatakan meningkat jika hasil rata-rata persentase seluruh 

aspek yang diamati lebih dari 60%. 

. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) di SD Negeri 04 

Binangun Wonosobo kelas V telah dilakukan sesuai tahapan 

pelaksanaannya, yaitu presentasi kelas, belajar kelompok, turnamen, dan 

penghargaan kelompok. Peningkatan keaktifan siswa pada saat 

pembelajaran matematika akan ditentukan dari 9 aspek yang terdapat dalam 

lembar observasi keaktifan belajar siswa dan didukung oleh 4 aspek dalam 

angket respon keaktifan siswa. Rata-rata yang diperoleh dari lembar 
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observasi keaktifan belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 61,78% dan 

meningkat menjadi 74,67% pada siklus II. 

Data hasil observasi siklus 1 menunjukkan keaktifan mencatat siswa 

sebesar 48% dengan kriteria sedang, siklus 2 menunjukkan peningkatan 

keaktifan siswa dalam mencatat maenjadi 56% dengan kriteria sedang. 

Keaktifan siswa merespon pertanyaan/instruksi guru termasuk kriteria 

sedang pada siklus I yaitu sebesar 56%, pada siklus II yaitu sebesar 80% 

dengan kriteria sangat tinggi. Pada siklus I keaktifan berdiskusi atau 

berpartisipasi dalam kelompok termasuk dalam kriteria sedang sebesar 44%, 

hasil pengamatan pada siklus 2 menunjukkan peningkatan keaktifan 

berpartisipasi/berdiskusi dalam kelompok menjadi 48% (kriteria sedang). 

Keaktifan siswa dalam menyampaikan pendapat sebesar 60% (kriteria 

sedang) pada siklus I dan meningkat menjadi 72% (kriteria tinggi) pada 

siklus II. Keaktifan siswa dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada 

pada siklus 1 temasuk dalam kriteria rendah sebesar 28%, Pada siklus 2 

meningkat menjadi 56% (kriteria sedang). 

Pada siklus 1 terdapat 3 kelompok yang mendapatkan penghargaan 

kelompok dengan kriteria Good Team, 2 kelompok sebagai Super Team dan 

pada siklus 2 terdapat 4 kelompok yang mendapat penghargaan kelompok 

dengan kriteria Good Team, Great Team, dan 2 kelompok Super Team. 

Berdasarkan perolehan hasil turnamen pada siklus I, terdapat 2 kelompok 

yang tidak mendapatkan penghargaan yaitu kelompok 4 dan 5. Seperti 

halnya pada siklus I, pada siklus II ini ada kelompok yang tidak 

mendapatkan penghargaan. Hal ini dikarenakan keaktifan siswa 

berpartisipasi dalam belajar kelompok belum maksimal. Salah satu tujuan 

belajar kelompok diharapkan siswa dapat saling bertukar informasi dan 

memungkinkan siswa untuk banyak bertanya kepada teman atau guru. Jika 

siswa belum dapat berpartisipasi secara maksimal dalam belajar kelompok 

ini maka banyak informasi atau materi yang siswa tidak pahami. 

Data hasil angket respon siswa menunjukkan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT sangat baik. Pada siklus 1, 
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aspek motivasi dalam mengikuti pembelajaran sebesar 56% (kriteria 

sedang) kemudian naik menjadi 68% pada siklus 2. Aspek interaksi dengan 

guru dan siswa lain meningkat dari 72% (kriteria tinggi) pada siklus 1 

menjadi 88% (kriteria tinggi) pada siklus 2. Aspek kerjasama dengan teman 

sekelompok juga mengalami peningkatan dalam tiap siklusnya, yaitu dari 

68% (kriteria tinggi) menjadi 72% (kriteria tinggi). Peningkatan juga terjadi 

pada aspek mengerjakan soal dan tugas. Pada siklus 1, data menunjukkan 

sebesar 64% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 88%. Aspek mengerjakan 

soal dan tugas diamati dari respon siswa mengerjakan LKS, mengikuti 

turnamen/game. Dari hasil data tersebut didapatkan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran matematika meningkat. Rata-rata keseluruhan yang 

diperoleh dari lembar angket pada siklus I adalah sebesar 65% dan 79% 

pada siklus II. 

Berdasarkan data hasil observasi keaktifan belajar siswa dan angket 

keaktifan belajar siswa dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 04 Binangun pada pokok bahasan 

Bangun Datar dan Bangun Ruang melalui penerapan metode pembelajaran 

Teams-Games-Tournament (TGT) mengalami peningkatan. Jadi hipotesis 

yang berbunyi “melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams-Games-Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan belajar 

matematika siswa pada materi Bangun Datar dan Bangun Ruang di SD 

Negeri 4 Binangun Wonosobo kelas V dapat dibuktikan kebenarannya. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 

Binangun Wonosobo pada pokok bahasan Bangun datar dan Bangun Ruang 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-

Tournament (TGT) mengalami peningkatan. 

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) 
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sebagai upaya meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa pada 

pokok bahasan Bangun Datar dan Bangun Ruang di kelas V SD Negeri 04 

Binangun Wonosobo, terdapat beberapa aspek keaktifan belajar siswa yang 

menonjol peningkatannya yaitu aspek merespon pertanyaan/instruksi guru, 

mengerjakan LKS, dan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Sedangkan 

aspek mengerjakan soal turnamen relatif tetap. Rata-rata yang diperoleh dari 

9 aspek keaktifan belajar siswa pada siklus I sebesar 61,78% dan meningkat 

menjadi 74,67% pada siklus II. 
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