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ABSTRAKSI

PENERAPAN MODEL TEAM GAMES TOURNAMENT UNTUK MENINGKATKAN
HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA TENTANG KONSEP MEMBACA

PEMAHAMAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 KORIPAN
KECAMATAN MATESIH TAHUN 2012/2013

Eka Lukmanul Hakim,A514A100131, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah

Surakarta,Tahun 2013.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Penerapan pembelajaran kooperatif
model Team Games Tournamentdalammeningkatkan hasil belajar  Bahasa Indonesia
tentang konsep membacapemahaman pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Koripan; (2)
Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia tentang
konsep membaca pemahaman melalui  pembelajaran kooperatif model Team Games
Tournament pada siswa kelas IV SDN 02 Koripan.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek
penelitian adalah siswa kelas IV di SD Negeri 02 Koripan Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa   20 siswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi,observasi, teknik tes.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  interaktif yang terdiri
dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 siswa yang  telah tuntas menguasai
materi sebanyak 18 siswa atau 90%. Sedangkan yang belum tuntas ada 10 % atau 2
siswa. Proses pembelajaran melalui penggunaan model Teams Games Tournament
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia  tentang
konsep   membaca pemahaman.  Hal ini dapat diketahui dari hasil pembelajaran
melalui penggunaan model Teams Games Tournament  (TGT) pada pembelajaran
siswa. Hipotesis tindakan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu penggunann
model pembelajaran Team Games Tournamnt (TGT) dapat meningkatkan hasil
belajar Bahasa Indonesia tentang Konsep Membaca Pemahaman Pada Siswa Kelas
IV SD Negeri 02 Koripan Tahun 2012/2013, sehingga hipotesis yang dirumuskan
dapat terjawab/ diterima.

Kata Kunci:model  Teams Games Tournament, hasil belajar.
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A. Pendahuluan

Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki peran penting dan sentral

dalam perkembangan intelektual siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia juga

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi

secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.Upaya mencapai hal

tersebut dapat dilakukan melalui membaca.Membaca merupakan kegiatan

merespons lambang-lambang tertulis dengan menggunakan pengertian yang tepat

(Ahmad S. Harjasujana dalam St.Y. Slamet, 2008:67). Hal tersebut berarti bahwa

membaca memberikan respons terhadap segala ungkapan penulis sehingga

mampu memahami materi bacaan dengan baik. Begitu penting substansi

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa, maka dalam penyajiannya melalui

proses pembelajaran perlu ditekankan penguasaannya.

Namun apabila diperhatikan dengan seksama, hasil belajar siswa di

sekolah sangat bervariasi.Ada siswa yang hasil belajarnya bagus dan sebaliknya.

Munculnya kesenjangan hasil belajar (mutu pendidikan) di sekolah tersebut tentu

disebabkan oleh beberapa kendala dalam proses belajar. Kita mengetahui secara

jujur bahwa masih ada komponen belajar pada kondisi yang lemah, sehingga

proses belajar tidak berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini terjadi juga di SD

Negeri 02 Koripan tempat penelitian dilaksanakan. Khususnya dalam proses

pembelajaran Bahasa Indonesia, yang diamati di SD Negeri 02 Koripan masih

dijumpainya guru saat menyampaikan materi belum optimal menyentuh aktivitas

dan belum mendorong minat belajar siswa. Indikator belum optimalnya proses

pembelajaran dapat dilihat dari proses pembelajaran guru kurang menyajikan

materi secara utuh dan kurang mengukur kemampuan siswa secara utuh, belum

menggunakan pendekatan yang menarik siswa, metode pembelajaran kurag

bervariatif dan biasanya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia belum

menggunakan media pembelajaran yang sesuai.

Pada kondisi awal diketahui bahwa dari 20 siswa hanya 9 siswa yang

tuntas memperoleh nilai sesuai dengan target KKM dan masih terdapat 11 siswa

belum tuntas. Keadaan ini perlu disikapi  dengan mengupayakan memperbaiki

kinerja serta proses pembelajaran yang menggunakan strategi serta pendekatan
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pembelajaran yang inovatif. Berpijak dari pentingnya ketrampilan membaca

sebagai keberhasilan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia maka di kelas IV

SD Negeri 02 Koripan Matesih perlu adanya pemberian perlakuan atau tratment

dalam proses pembelajaran baik itu menyangkut pada model pembelajaran,

metode, maupun media yang dapat mendukung pembelajaran siswa agar

treatment yang dilakukan dapat mengarah pada ketuntasan materi membaca

siswa..Upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif model TGT (Team Games Tournament).

Hal ini sangat beralasan karena melalui model pembelajaran ini akan

terlihat adanya asumsi bahwa, keterampilan membaca sangat penting untuk

dimiliki setiap siswa agar dapat mengutarakan, memahami dan menceritakan

maksud dari apa yang telah dibaca siswa, sehingga siswa akan dengan mudah

menuangkan ide-idenya, mendapatkan informasi dari orang lain, berbagi

pengetahuan, serta dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan guru maupun

dengan rekan belajarnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa

besar pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif model TGT dengan

peningkatan keterampilan membaca siswa.

Berdasarkan latar belakangdalam penelitian ini, maka dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif model Team Games

Tournamentdapat meningkatkan hasil belajar  Bahasa Indonesia tentang

konsep membacapemahaman pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Koripan?.

2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia tentang konsep

membaca pemahaman melalui  pembelajaran kooperatif model Team Games

Tournament pada siswa kelas IV SDN 02 Koripan ?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Koripan

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.Penelitian dilakukan pada semester

genap dengan 3 siklus yang setiap siklusnya 2 jam pelajaran (2x35menit) sekali

pertemuan. Penelitian dilaksanakan selama3 bulan yaitu bulan April sampai

bulan Juni 2013 pada tahun pelajaran 2012/2013.
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Subjek penelitian adalah sasaran yang dijadikan sebagai treatment saat

penelitian tindakan dilakukan.Dalam hal ini yang dijadikan sebagai subyek

penelitian adalah siswa dan siswa kelas IV SD Negeri 02 Koripan Tahun

2012/2013 sebanyak 20 siswa.Selain siswa juga guru yang memberikan

perlakuan saat pembelajaran berlangsung dengan model pembelajaran kooperatif

bentuk Teams Games Tournament.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan

langkah sebagai berikut :

1. Siklus 1 :

a. Tahap Perencanaan

1) Kolaborasi guru kelas IV SDNegeri 02 Koripan dengan teman sejawat

menyusun RPP dengan Standar kompetensi: Memahami teks melalui

membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun. Penyusunan

RPP dan segala bentuk persiapan dilakukan dengan berkolaborasi

dengan teman sejawat atau pengamat untuk menentukan materi

pembelajaran.

2)  Kolaborasi dengan pengamat untuk menentukan media  pembelajaran

yang akan digunakan.

3) Menentukan rencana tindakan pada siklus 1

4) Menyiapkan lembar evaluasi siswa siklus 1

5) Menyiapkan lembar observasi siklus 1

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

1) Persiapan :

a) Absensi siswa

b) Apersepsi

2) Kegiatan Inti

a) Guru menjelaskan materi tentang  teks bacaan.

b) Guru memberikan contoh membaca teks dengan intonasi yang

benar.

c) Guru menyampaikan materi tentang  teks bacaan  dengan metode

kooperatif model TGT dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
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Tabel 2: Langkah Kegiatan Pembelajaran TGT

Fase Tahap Kegiatan Media RPP

Fase

1

Persiapan Guru menjelaskan materi-materi tentang teks

bacaan, guru menyiapkan beberapa macam teks

bacaan, Siswa membentuk lima anggota tim yang

heterogen.

 Teks

Bacaan

Cerita

Bergam

bar

I

Fase

2

Presentasi Tiap-tiap kelompok siswa menerima beberapa teks

bacaan

Fase

3

Diskusi Masing-masing anggota kelompok m berlatih

membaca dengan teks, intonasi dan laval yang

benar menentukan isi bacaan untuk diceritakan

secara lengkap dengan bahasa siswa sendiri,

Fase

4

Pertandingan Pertandingan dimulai dari nomor kelompok yang

besar ( dari kelompok 5 atau dibalik dari kecil)

untuk menilai kelompok lainnya membaca dengan

intonasi yang benar dan menceritakan isi  teks

bacaan dengan bahasa sendiri.

Fase

5

Pencatatan Pencatatan dan penjumlahan skor kelompok

Fase

6

Simpulan kesimpulan dan penutup

3) Penutup

a) Melakukan Evaluasi

b) Penguatan

c) Tindak lanjut

c. Tahap Pengamatan

Pengamatan dilakukan selama tindakan berlangsung. Pengamatan

mencangkup aktivitas siswa dan guru dengan lembar pengamatan.

d. Tahap Refleksi
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Guru dan pengamat mendiskusikan tentang hasil pembelajaran, jalannya

pembelajaran, peningkatan motivasi belajar, hasil turnamen dan mengkaji

ulang tentang kekurangan dan kelebihan pada siklus ini. Selanjutnya

penyempurnaan dan ketidaktuntasan siswa pada siklus I ditindak lanjuti pada

pembelajaran siklus berikutnya.

b. Siklus 2

Kegiatan pada siklus 2 secara umum tidak jauh berbeda dengan siklus

pertama, kekurangan dan hambatan pada siklus 1 diperbaiki pada siklus

2.terlebih dahulu agar hasil diskusi pada siklus 2 dapat terlaksana dengan baik

dan memperoleh hasil yang lebih baik.  Penekanan pada siklus II

pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif model TGT dengan

aktivitas siswa berdiskusi tentang membaca dan membuat pertanyaan yang

jawabannya sesuai dengan teks bacaan dan kemudian di turnamenkan dengan

kelompok lain.

c. Siklus 3

Pembelajaran siklus 3 secara umum dilaksanakan tidak jauh berbeda

dengan siklus 2.Dalam siklus 3 peneliti ingin memperoleh data yang lebih

akurat dan memperbaiki segala hambatan-hambatan yang ditemui pada siklus

sebelumnya.Siklus 3 dirancang lebih menarik dan bermakna bagi siswa.

Penekanan pembelajaran siklus III  pada membaca teks bacaan dan menjawab

pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan.

Cara mengumpulkan data dari informan dilapangan disebut juga dengan

istilah teknik pengumpulan  data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan

dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk menggali data dari

sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan

benda serta rekaman gambar. Pada observasi langsung dapat dilakukan

dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini observasi

digunakan untuk memperoleh data tentang kesiapan siswa menerima materi

pelajaran, frekuensi siswa dalam berpendapat, kesiapan guru dalam menyusun
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rencana pembelajaran, pengamatan tentang penerapan metode pembelajaran

alokasi waktu oleh guru, perhatian siswa saat mengikuti pelajaran.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi  yang digunakan adalah untuk memperoleh data

yang berkaitan dengan kemunculan dari tindakan yang dilakukan guru kepada

subyek penelitian yaitu siswa kelas IV pada pembelajaran Bahasa Indonesia,

agar memperoleh keterangan-keterangan atau informasi dari sumber data yang

kompeten. Adapun penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data

tentang  kurikulum KTSP, Silabus Bahasa Indonesia, RPP Bahasa Indonesia

daftar nilai bahasa Indonesia kelas IV tentang materi membaca pemahaman.

3. Tes

Adalah cara menerapkan penggalian informasi di lapangan dengan melihat

dan mencatat hasil nilai tes siswa, melalui tes tertulis pada akhir

pembelajaran. Dengan teknik tes ini, maka peneliti akan memperoleh data

nilai Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahan analisis data

pembelajaran masing-masing siklus.

 F. Validitas Data

Validitas data adalah cara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif guna

mengetahui keabsahan dari data yang diterima. Validitas data yang digunakan ada

2 teknik yaitu:

1. Teknik Trianggulasi

Trianggulasi adalah dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moelong, 2009:330). Dalam penelitian ini

teknik triangulasi data berhubungan dengan sumber data dan pengumpulan

data. Misalnya mengetahui efektivitas pembelajaran dengan model TGT,

antusias siswa, kesulitan belajar siswa, kesulitan siswa menerima materi.

Dalam penelitian ini teknik validitas data yang digunakan adalah

trianggulasi metode, yakni  mencari validitas data tentang informasi yang

sejenis, melalui beberapa teknik atau metode pegumpulan  data. Teknik

trianggulasi metode dilakukan untuk mengumpulkan data yang akurat,
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sedangkan data yang kurang akurat diabaikan dan disortir untuk kepentingan

analisis atau refleksi

2. Teknik Validitas Isi

Validitas isi atau content validity adalah teknik menguji kesahihan

data yang diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran dan

pengujian terhadap isi dari suatu tes hasil belajar (Sri Hartini, 2011:60).

Indikator pengujian dilakukan antara tes yang disusun dengan aspek yang ada

dalam kompetensi dasar  dan indikator yang ditentukan dalam penyusunan

rencana pembelajaran. Dalam uji validitas instrumen tes formatif guru

membandingkan antara naskah soal yang disusun dengan kompetensi dasar

dan indikator pembelajaran yang harus dikuasai siswa.

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui hasil dari data-data

yang terkumpul dan untuk bahan menyimpulkan hasil penelitian. Karena dalam

penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas atau action researchclass, maka

analisis data menggunakan model analisis deskriptif interaktif.Adapun data dan

informasi yang dianalisis adalah dalam bentuk hasil tes (hasil turnamen) dan non

test (selama proses pembelajaran). Jadi dalam hal ini, analisis data dilakukan

dengan membandingkan hasil nilai formatif siswa sebelum siklus atau pra siklus

dan setelah akhir siklus dari hasil pengamatan.Langkah-langkah analisis sebagai

berikut :

1. Melakukan analisis awal bila data yang di dapat di kelas sudah cukup, maka

dapat dikumpulkan

2. Mengembangkan bentuk sajian data untuk penelitian lanjut.

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kasus.

4. Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data apabila dalam

persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau kurang

jelas.

5. Melakukan analisis antar kasus, dikembangkan struktur sajian datanya bagi

laporan susunan laporan.

6. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian.

7. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran

dalam laporan.
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada 3 siklus yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini.

Dari analisis data hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar

siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 02 Koripan.

Sebelum dilakukan penelitian tindakan dengan  memberikan treatment pada

siswa, dilakukanlah observasi awal dengan melihat hasil nilai siswa pada

pembelajaran Pra Siklus atau sebelum melakukan  tindakan dari 20 siswa baru 9

siswa yang tuntas atau  masih ditemukan 11 siswa yang belum tuntas.

Dari kondisi awal itulah dilakukan kolaborasi untuk menentukan

tindak lanjut pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model

pembelajaran Team Games Tournament,  dan diperoleh hasil belajar siswa yang

meningkat. Dari 20  siswa pada pembelajaran siklus I diperoleh data nilai siswa

sebanyak 11 siswa yang tuntas atau 55% tuntas, sedangkan  yang belum tuntas

berkurang 10 % menjadi  9 siswa atau 45%. Pada pembelajaran siklus I

penekanan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang konsep membaca pemahaman

menggunakan pembelajaran dengan model Team Games Tournament, serta

menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa. Kegagalan pada siklus I dikarenakan

masih adanya berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran,

diantaranya adalah belum optimalnya perhatian guru kepada siswa, masih

rendahnya minat siswa akibat ketidakpahaman langkah penerapan model Team

Games Tournament, dan adanya keterbatasan waktu.

Ketidaktuntasan siswa pada siklus I perlu ditindaklanjuti dengan

pembelajaran siklus II masih tetap menggunakan model pembelajaran Team

Games Tournament, yang lebih menyempurnakan berbagai kelemahan dan

kekurangan  pada siklus I. Hasil nilai formatif siswa pada siklus II dapat dijadikan

sebagai indicator meningkat atau tidaknya hasil belajar siswa dengan perlakuan

yang telah diterapkan. Hasil nilai Bahasa Indonesia  siklus II dapat diperoleh hasil

dari 20 siswa telah dapat meningkat mencapai ketuntasan sebanyak 15 siswa atau

75%. Namun kondisi ini belum memenuhi indikatoir kinerja atau indicator

pencapaian yang ditentukan sebesar 85%. Jadi nilai siswa yang belum tuntas

masih sebanyak 5 siswa atau 20% nya dari seluruh jumlah  siswa kelas IV di SD

Negeri 02 Koripan. Kelemahan pada siklus II adalah masih adanya kemiripan
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yang dilaksanakan guru pada siklus I, yaitu belum optimalnya penerapan

pembelajaarn dengan model Team Games Tournament, yang berorientasi pada

siswa. Sedangkan peningkatan ketuntasan siswa dri siklus I ke siklus II adalah

dari 9 siswa yang tuntas menjadi 15 siswa yang tuntas, maka meningkat sebesar

30%.

Pembelajaran siklus II  yang belum tuntas itu ditindaklanjuti dengan

melakukannya kolaborasi antara peneliti dengan teman sejawat guna meneriuskan

pembelajaran menggunakan ,model Team Games Tournament. Adapun focus

penerapan model ini adalah untuk lebih meningkatkan aktivitas belajar siswa dan

hasil belajar siswa pada pebmbelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 02

Koripan. Hasil pembelajaran siklus III didapat hasil dari 20 siswa yang  telah

tuntas menguasai materi sebanyak 18 siswa atau 90%. Sedangkan yang belum

tuntas ada 10 % atau 2 siswa. Meskipun hasil nilai pembelajaran siklus III masih

menyisakan 2 siswa yang belum tuntas, akan tetapi berdasarkan indikator

pencapaian yang telah direncanakan telah melewati ambang batas tuntas. Oleh

karena  itulah pembelajaran siklus berikutnya dihentikan.

Jadi melalui hasil penelitian dari siklus I dan hingga siklus III

menunjukkan peningkatan   hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa.

Melalui penerapan model pembelajaran Team Games Tournament, pada siswa

kelas IV di SD Negeri 02 Koripan, ternyata dapat meningkatkan hasil belajar

siswa dan mampu meningkatkan pula aktivitas belajar Bahasa Indonesia dengan

Team Games Tournament,tentang konsep membaca pemahaman. Sehingga dalam

penelitian ini dari hipotesis tindakan yang telah dirumuskan yakni :

”(1)Penerapan model Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan

hasil belajar  Bahasa Indonesia tentang konsep membacapemahaman pada

siswa kelas IV SD Negeri 02 Koripan; (2)  Besarnya peningkatan hasil belajar

Bahasa Indonesia tentang konsep membaca pemahaman yang diperoleh

melalui  penerapan model Team Games Tournament  pada siswa kelas IV

SDN  02 Koripan, kurang lebih 80 % sampai dengan 85%,  dapat terjawab.”

Untuk memperjelas perbedaan dari masing-masing siklus akan dibuat

tabel frekuensi nilai siswa ketiga siklus dan gambar grafik gabungan  nilai

formatif siswa  sebagai berikut :
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Tabel 12:Daftar Frekuensi Nilai Siklus I, II dan siklus III Pelajaran Bahasa
Indonesia Kelas IV  SD Negeri 02 Koripan Kecamatan Matesih

Tahun Pelajaran 2012/2013

No Nilai Siklus I Siklus II Siklus III

 Frek % Frek % Frek %

1 10 - -  - -
2 20 - -  - -
3 30 - -  - -
4 40 4 20% 0 0% 0 0
5 50 5 25% 5 25% 2 10%
6 60 0 0% 0 0% 1 5%
7 70 4 20% 7 35% 8 40%
9 80 5 25% 6 30% 5 25%
10 90 2 10% 2 10% 4 20%
11 100 - - - - - -

Jumlah 20 100% 20 100% 20 100%
D.

Dari tabel nilai frekuensi tersebut dapat dibuat grafik  gabungan sebagai berikut:

Gambar 1: Grafik Gabungan Nilai Siklus I, II dan  III  Pelajaran Bahasa Indonesia
Siswa Kelas IV  SD Negeri 02 Koripan Kecamatan Matesih

Tahun Pelajaran 2012/2013
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D. Simpulan

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran melalui penggunaan model Teams Games Tournament

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia

tentang konsep   membaca pemahaman.  Hal ini dapat diketahui dari hasil

pembelajaran melalui penggunaan model Teams Games Tournament  (TGT)

pada pembelajaran siswa.

2. Hipotesis tindakan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu penggunann

model pembelajaran Team Games Tournamnt (TGT) dapat meningkatkan

hasil belajar Bahasa Indonesia tentang Konsep Membaca Pemahaman Pada

Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Koripan Tahun 2012/2013, sehingga hipotesis

yang dirumuskan dapat terjawab/ diterima.
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