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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Biologi pada 

materi ekosistem dengan penerapan metode pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) dengan menggunakan media Teka-Teki Silang (TTS) pada 
siswa kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Sumber data dalam 
penelitian ini diperoleh dari hasil belajar (aspek kognitif) mata pelajaran 
Biologi, dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran Biologi 
berlangsung (aspek afektif). Penelitian ini diawali dengan mengeksplor 
kemampuan siswa dengan menerapkan metode TGT dengan menggunakan 
media TTS dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan dan post 
test pada setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
rata-rata hasil belajar pada siklus I ranah kognitif =  70,38 dengan nilai 
tertinggi 90 dan terendah 40 dengan ketuntasan 46,2%; ranah afektif = 
67,30%, sebelum diadakan tindakan rata-rata nilai kognitif = 63,07 dengan 
nilai tertinggi 80 dan terendah 40. Rata-rata hasil belajar pada siklus II ranah 
kognitif = 78,46 deangan nilai tertinggi 95 dan terendah 45 dengan ketuntasan 
92,30%, ranah afektif= 93,26%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode TGT dengan menggunakan media TTS 
dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas VII B SMP AL ISLAM  
Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

 
Kata kunci : Hasil Belajar, Penerapan Metode Teams Games Tornament, media 

Teka-Teki Silang.  
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A. PENDAHULUAN 

Rancangan pembelajaran yang mencerminkan kegiatan belajar secara 

aktif perlu didukung oleh kemampuan guru memfasilitasi kegiatan belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Mengaktifkan kegiatan 

belajar siswa berarti menuntut kreativitas dan kemampuan guru dalam 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada proses pembelajaran di kelas 

VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013 

khususnya pelajaran Biologi cenderung didominasi oleh guru, hal tersebut 

dikarenakan guru menggunakan metode pembelajaran konvensioanal yang 

mengandalkan metode ceramah di depan kelas. Metode konvensional yang 

digunakan pada saat mengajar hanya menitikberatkan pada kreatifitas guru 

sedangkan siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan materi 

berjumlah 5 siswa (19 %) dari 26 siswa, siswa ramai berjumlah 7 siswa (30 

%) dari 26 siswa, siswa cenderung pasif berjumlah 15 siswa (58 %) dari 26 

siswa, dan sebagian siswa tidak membawa buku pelajaran berjumlah 3 siswa 

(11 %) dari 26 siswa. Banyak siswa yang berangggapan bahwa pelajaran 

biologi sebagai pelajaran hafalan karena sering kali guru menciptakan 

suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Guru banyak 

bercerita tanpa memperhatikan siswa, apakah sudah paham apa belum, dan 

hal yang penting bagi guru adalah materi tersebut sudah disampaikan kepada 

siswa.  

Salah satu satu strategi yang dapat meningkatkan kerjasama antar siswa 

adalah Cooperatif Learning. Dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Teams Games Tournament (TGT). Model pembelajaran TGT 

adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan reinforcement.   

Penggunaan media juga mempengaruhi aktifitas dan perkembangan 

siswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan guru. Salah 
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satu media yang cocok digunakan dalam materi Ekosistem adalah Teka-Teki 

Silang. Peneliti berharap dengan penerapan metode pembelajaran TGT 

dengan media TTS pada materi Ekosistem dapat memperbaiki proses 

pembelajaran SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali sehingga hasil belajar 

siswa kelas VII B khususnya pelajaran IPA Biologi dapat meningkat dilihat 

dari aspek afektif dan aspek kognitifnya. 

Hamalik (1997), menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses 

kegiatan yang melibatkan perubahan pada seseorang yang belajar, dimana 

dari tidak tau menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari ragu-

ragu menjadi mantap, dari tidak bisa mengerjakan menjadi dapat 

mengerjakan, memiliki keterampilan sehingga ia memiliki nilai baru yang 

positif, dari tidak menghargai menjadi menghargai. 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dan merupakan penilaian terhadap siswa 

untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan 

dapat dikuasai oleh siswa. (Arikunto, 2006).  

Menurut Hopkins (Noornia, 1997:14) Teams Games Tournament 

(TGT) merupakan bentuk pembelajaran kooperatif di mana setelah siswa 

belajar secara individual, untuk selanjutnya dalam kelompok masing-masing 

anggota kelompok. Mengadakan turnamen atau lomba dengan anggota 

kelompok lainnya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Seperti karakteristik 

pembelajaraan kooperatif lainnya, TGT memunculkan adanya kelompok dan 

kerjasama dalam belajar. Di samping itu, terdapat persaingan antar individu 

maupun antar kelompok. Dalam TGT, siswa yang mempunyai kemampuan 

dan jenis kelamin yang berbeda dijadikan dalam sebuah tim yang terdiri dari 

4 sampai 5 siswa. Sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif TGT 

sangat mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 

membedakan adanya perbedaan status, melibatkan siswa sebagai tutor 

sebaya, dan adanya unsur reinforcement. 

Media Teka-Teki Silang merupakan sebuah permainan yang cara 

mainnya yaitu mengisi ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan 



4 
 

huruf-huruf sehingga membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petujuk. 

(Penulis: Nia November 13, 2009 at 12:31)  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa pada pelajaran IPA biologi materi Ekosistem dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament (TGT) dengan 

media Teka-Teki Silang (TTS) pada siswa kelas VII B SMP AL ISLAM 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

B.  Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak 

Boyolali tahun ajaran 2012/2013, waktu pelaksanaan penilitian ini pada bulan 

Maret-April 2013. Jenis penilitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang terdiri dari dua siklus yang mencakup beberapa kegiatan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

TGT dengan media TTS dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali tahun ajaran 

2012/2013 pada mata pelajaran bilogi materi ekosistem yang diperoleh 

setelah kegiatan mengajar berlangsung. 

C. Hasil Dan Pembahasan 

1. Hasil 

Sebelum dilakukan penelitian dilakukan diolog awal terlebih 

dahulu dengan guru mata pelajaran bilogi SMP AL Islam Ngemplak 

Boyolali. Dalam dialog ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaaan 

pada guru mata pelajaran tentang karakter siswa dan permasalahan dalam 

pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

rendah antara lain siswa kurang suka cara penyampaian materi yang 

disampaikan guru, banyak siswa yang ramai sendiri dan banyak siswa 

yang pasif dan tidak membawa buku pelajaran saat paembelajaran 

berlangsung. Dengan demikian peneliti sepakat dengan guru 

menggunakan metode TGT dengan media TTS.  



5 
 

Proses tindakan yang terdiri dari siklus yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Dari penelitian siklus I 

diperoleh rata-rata nilai kognitif 70,38 dengan nilai tertinggi 90, nilai 

terendah 45 dan siswa yang sudah mencapai KKM 46,15% dari 26 

siswa. Nilai afektif yang diperoleh dengan rata-rata 10,92 dengan kriteria 

cukup baik, dengan nilai teringgi adalah 14 dan nilai terendah 7. 

Pada siklus II diperoleh rata-rata nilai kognitif  78,84 dengan nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 50 dan siswa yang sudah mencapai KKM 

92,3% dari 26 siswa. Hasil nilai afektif siklus II dengan rata-rata 13,76 

dengan kriteria baik, dengan nilai teringgi 16 dan nilai terendah 12. 

Siswa yang sudah mencapai KKM 90% maka penelitian berakhir 

karena target yang diperoleh peneliti sudah tercapai. Dari siklus Idan 

siklus II nilai afektif dan kognitif meningkat. 

2. Pembahasan 

Model pembelajaran TGT dengan media TTS dapat mengatasi 

permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran biologi antara lain 

kurangnya pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, siswa kurang 

termotivasi dan tertarik untuk belajar biologi karena penyampaian materi 

yang monoton oleh guru, dan pemahaman siswa masih kurang mengenai 

materi pelajaran biologi yang berdampak pada hasil belajar siswa yang 

rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dalam aspek kognitif dan afektif. 

Hasil analisis aspek kognitif pada siklus I belum mencapai target 

90%. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut; dari rerata kognitif kelas 

70,38 terdapat 12 siswa sudah tuntas dengan prosentase ketuntasan 

46,15%, dan terdapat 14 siswa belum tuntas dengan prosentase 53,85%, 

sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan yaitu nilai rerata kelas 

menjadi 78,85% terdapat 24 siswa sudah tuntas dengan prosentase 

ketuntasan 92,31%, dan terdapat 2 siswa belum tuntas dengan prosentase 

7,7%. 
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Pada siklus I ini masih perlu perbaikan dimana perolehan 

prosentase masih cukup rendah karena siswa belum terbiasa berdiskusi 

dalam kelompok. Beberapa siswa masih terlihat pasif, dan sedikit gaduh 

karena pada saat proses pembelajaran siswa terganggu dengan beberapa 

siswa kelas lain yang tidak mengikuti proses pembelajaran, sehingga 

siswa masih perlu banyak bimbingan. Selain perlu banyak bimbingan, 

juga banyak diberikan motivasi dan pengoptimalan model TGT dengan 

media TTS, karena peran guru sangat mempengaruhi hasil belajar. Guru 

yang kreatif dan peduli akan terus memberi motivasi-motivasi dan 

penghargaan agar siswa lebih aktif dan percaya diri sehingga siswa akan 

saling bersaing untuk lebih aktif lagi. 

Hasil penelitian pada siklus II terdapat peningkatan yang lebih 

signifikan dibandingkan siklus I, yang terlihat pada hampir semua siswa 

siap mengikuti pelajaran biologi, siswa sudah bekerja secara sistematis, 

penuh perhatian pada penjelasan guru, kebanyakan dari mereka sudah 

aktif dan berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Selain itu 

juga siswa sudah dapat memahami konsep-konsep yang disampaikan. 

Hasil analisis untuk masing-masing parameter dalam hal bekerja sama 

dalam diskusi pada siklus II mengalami peningkatan dengan prosentase 

ketuntasan 92,30%, dimana siswa sudah baik dalam melakukan diskusi 

dan mampu bekerja sama pada kelompoknya. Sikap siswa untuk terus 

berinisiatif mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan juga 

mengalami peningkatan prosentase ketuntasannya menjadi 92,30%. 

Kemampuan siswa untuk penuh perhatian terhadap penjelasan guru 

dengan prosentase ketuntasan yaitu menjadi 92,30%, dan sikap siswa 

dalam bekerja secara sistematis prosentase ketuntasannya menjadi 

96,15%. Dari hasil masing-masing parameter maka prosentase 

ketuntasan untuk semua parameter aspek afektif atau keaktifan siswa 

pada siklus II meningkat menjadi 93,26%. 

Pada siklus II ini siswa sudah dapat belajar dengan baik karena 

pengoptimalan model pembelajaran TGT dengan media TTS dan peran 
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guru yang sangat membantu setelah memberikan banyak motivasi, siswa 

sudah terbiasa melakukan diskusi, saling bersaing untuk mendapat nilai 

tertinggi dari itu semua menjadikan suasana proses pembelajaran terlihat 

menyenangkan.  

Hal ini berarti penerapan model pembelajaran TGT dengan media 

TTS dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam aspek kognitif dan afektif pada kelas VII B SMP AL ISLAM 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013.  

Dengan adanya metode TGT media TTS ini mempunyai banyak 

manfaat dalam pembelajaran antara lain : 1) Menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangka 2) Siswa merasa termotivasi dan 

senang untuk mengikuti pelajaran serta dapat menguasai materi pelajaran 

dengan baik 3) Siswa mempunyai semangat dalam mengikuti pelajaran. 

Ini terbukti saat diterapkan pada kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak 

Boyolali, siswa yang mengikuti pembelajaran menjadi aktif, semangat 

dalam mengikuti pelajaran,  mempunyai konsentrasi yang tinggi dan 

menguasai materi ekosistem. 

D. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: Penerapan Model Pembelajaran 

TGT dengan Media TTS dapat Meningkatkan Hasil Belajar Materi Ekosistem 

Pada Siswa Kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 

2012/2013” 
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