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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 Teams 
Games Tournament (TGT) 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 putaran I presentase 
ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 37,50% kemudian dilanjutkan lagi ke siklus I 
putaran II presentase ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 56,25%, dan hasil belajar 
siswa meningkat pada siklus II putaran I sebesar 6,75%. Presentase ketuntasan belajar siswa 
pada akhir siklus II putaran II sebesar 87,50%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, dan mencapai hasil optimal pada siklus II putaran 
II dengan  hasil 87,50% siswa dapat memenuhi nilai KKM (75). Hal ini telah memenuhi 
indikator pencapaian yang ditentukan yaitu ketuntasan belajar siswa sekurang-kurangnya 
mencapai presentase 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) 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 
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A. Pendahuluan 

Kegiatan pra riset dilakukan pada hari Senin, 12 Desember 2011. Berdasarkan 

kegiatan ini diperoleh hasil bahwa permasalahan yang terjadi di kelas V semester II SD N 

03 Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar saat ini adalah rendahnya 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) karena menggunakan metode yang kurang 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPS. Metode yang digunakan pada kegiatan 

belajar mengajar adalah metode ceramah dengan pola konvensional.  Hal ini dibuktikan 

dari hasil ulangan harian IPS, dengan rata-rata nilai 62. Sedangkan siswa yang tuntas 

belajar hanya 4 siswa dari 16 siswa (25%). Padahal diharapkan 80% siswa mencapai nilai 

KKM yaitu 75. 

 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; 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”. 

Penelitian ini bertujuan: Untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui penerapan Teams 
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Games Tournament (TGT) siswa kelas V semester II SD N 03 Jatipurwo Kecamatan 

Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD N 03 Jatipurwo semester II tahun 

pelajaran 2011/2012, yang beralamatkan di Dusun Nglarangan, Kelurahan Jatipurwo, 

Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Alasan penelitian ini dilaksanakan di SD N 

03 Jatipurwo yaitu karena permasalahan yang muncul dan SD N 03 Jatipurwo merupakan 

tempat wiyata bhakti (WB) peneliti, sehingga memudahkan pelaksanaan penelitian. 

 Jenis Data : 

1. Data Kuantitatif 

Data ini berupa hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diwujudkan dari hasil observasi, wawancana dan catatan lapangan 

untuk penilaian proses dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran TGT. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

observasi, metode tes, dokumentasi dan wawancara. 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah mengamati secara langsung. Dalam penelitian ini observasi 

digunakan untuk mengamati langsung proses pembelajaran. Observasi dimaksudkan 

untuk mengamati interaksi antar murid demikian juga interaksi dengan guru (Rubino 

Rubiyanto, 2011: 128). 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan berbagai 

teknik atau merekam atau memberi kode pada apa yang diamati (Endang 

Poerwanti,dkk,2008: 3-22). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 165-166) mengemukakan bahwa ”observasi 

sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 

juga obyek-obyek alam yang lain”. 

Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran pada sebelum, selama, 

dan sesudah siklus penelitian berlangsung. Dalam kegiatan ini peneliti bertindak 
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sebagai pengajar, sedangkan guru kelas bertindak sebagai pengamat atau observer. 

Pengamatan terhadap guru difokuskan pada kemampuan guru kelas V (yang 

diperankan oleh peneliti) dalam mengelola dan menerapkan model pembelajaran TGT 

dalam pembelajaran IPS. Observasi terhadap peserta didik difokuskan pada keaktifan 

atau kegiatan peserta didik kelas V dalam mengikuti pembelajaran IPS yang meliputi 

aspek psikomotor, aspek afektif dan aspek kognitif.  

b. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyarakatkan dan sesuai dengan 

tujuan pengajaran tertentu (Endang Poerwanti,dkk, 2008: 1-5). 

Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan dengan cara membandingkan nilai yang 

diperoleh siswa dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan guru. 

Tes yang diberikan yakni tes tertulis yang berbentuk uraian. 

c. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Dewi Kurniasari (2011: 45) metode dokumentasi, 

yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lain 

sebagainya”. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993: 211) bahwa 

”Dokumentasi adalah 1) pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi dibidang pengetahuan, 2) pemberian /pengumpulan bukti-bukti dan 

keterangan-keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi 

lain”. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa daftar nilai mata 

pelajaran IPS dan daftar nama siswa kelas V semester II SD N 03 Jatipurwo. 

d. Metode wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan 

sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali 

untuk mengajukan pertanyaan. 

Wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 
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1) Interview bebas, dimana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan 

pendapatnya, tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subyek 

evaluasi. 

2) Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh subyek evaluasi dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan diawal (sebelum pelaksanaan tindakan) 

dan diakhir (setelah pelaksanaan tindakan), wawancara terhadap guru kelas dan siswa 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan proses pembelajaran yang selama 

ini dilakukan oleh guru sebelum dan sesudah menggunakan TGT. 

Validasi Data 

Validitas adalah tingkat kesahihan atau keakuratan data yang telah 

dikumpulkan yang akan dianalisis dan ditarik kesimpulan pada akhir penelitian. 

Untuk menetapkan validitas data diperlukan teknik pemeriksaan data. Dalam 

penelitian ini teknik pemeriksaan data menggunakan teknik trianggulasi data. Teknik 

trianggulasi data yang digunakan adalah dengan membandingkan data dan mengecek 

derajat kepercayaan suatu data atau informasi yang diperoleh melalui alat yang 

tersedia dalam metode kualitatif. 

Dalam penelitian ini teknik validasi data menggunakan metode trianggulasi data 

dengan tujuan untuk memberika kebenaran, serta memperoleh kepercayaan terhadap 

data yang digunakan. Teknik trianggulasi data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah trianggulasi data (sumber) dan trianggulasi metode : 

1. Trianggulasi data (sumber) dilakukan dengan mengumpulkan data tentang 

permasalahan dalam penelitian dari beberapa sumber data yang berbeda, yaitu dari 

peneliti dan rekan kolaborasi. 

2. Trianggulasi metode dilakukan dengan menggali data yang sama dengan metode 

yang berbeda, seperti disinkronkan dengan hasil observasi atau dokumen yang ada 

yang berupa hasil tes. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian 

analisis interaktif (Milles & Hubberman. 2009: 15-21). Model analisis ini terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan komponen-komponen analisis data model interaktif gambar 3.3 

diatas, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dapat dijelaksan 

sebagai berikut : 
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1. Reduksi Data 

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data yang digunakan dapat berupa: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan  bagan.  

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan merupakan tinjauan ulang secara utuh seperti yang diungkapkan Milles & 

Huberman (2009: 19) menyatakan bahwa : 

“Setelah data-data direduksi, disajikan langkah terakhir adalah dilakukannya 

penarikan kesimpulan. Data-data yang telah didapatkan dari hasil peneltiian kemudian 

diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan ini merupakan bagian dari konfigurasi 

utuh, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.” 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil ulangan harian yang diperoleh sebelum menerapkan pembelajaran IPS 

dengan metode TGT menunjukkan hasil yang masih rendah yaitu hanya 4 siswa yang 

tuntas belajar (memenuhi KKM). Kemudian dilakukan penelitian untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses pembelajaran serta hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT. Pelaksanaan tindakan kelas siklus I pertemuan I menunjukkan bahwa 

telah ada peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan nilai ulangan harian, yaitu 

ada 6 siswa yang memperoleh nilai memenuhi KKM.  

Ketuntasan belajar pada siklus I pertemuan I mencapai presentase 37,50%. 

Namun masih ada 10 siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM. Pelaksanaan tindakan 

kelas siklus I pertemuan II menunjukkan bahwa telah ada peningkatan hasil belajar siswa 

yaitu ada 9 siswa yang memperoleh nilai memenuhi KKM. Ketuntasan belajar pada siklus 

I pertemuan II mencapai presentase 56,25%. Namun masih ada 7 siswa memperoleh nilai 

dibawah KKM, sehingga proses pembelajaran menggunakan metode TGT harus 
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dilanjutkan ke siklus II. Setelah melakukan beberapa perbaikan dari kelemahan 

pembelajaran pada siklus I, baik dari faktor siswa maupun guru pada siklus II proses 

pembelajaran telah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Kegiatan 

pembelajaran siklus II pertemuan I menunjukkan hasil bahwa 11 siswa telah memenuhi 

KKM. Ketuntasan belajar pada siklus II pertemuan II mencapai 68,75%. Kegiatan 

pembelajaran siklus II pertemuan II menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yaitu 

87,5% siswa mendapatkan nilai sesuai KKM yang ditetapkan yaitu 75. Berdasarkan hasil 

observasi dan refleksi pada siklus I dan II proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TGT telah dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan nilai hasil belajar siswa yang telah memenuhi KKM yang ditetapkan (75) 

sehingga tindakan kelas telah berhasil dengan hasil yang signifikan. 

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. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Metode pembelajaran Teams Games Tournament dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SD N 03 Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2011/2012 dengan persentase 25% pada pra siklus meningkat menjadi 

37,50% pada siklus I pertemuan I kemudian 56,25% pada siklus I pertemuan II. Siklus 

II pertemuan I persentase meningkat lagi menjadi 68,75% dan optimal pada siklus II 

pertemuan II sebesar 87,50%. 

2. Hipotesis tindakan yang berbunyi: “Penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V semester II SD N 03 

Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012” 

dapat diterima kebenarannya. 
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