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ABSTRAK

Bella Ariesta Widyasmara/A610110002. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) PADA MATA PELAJARAN IPS DENGAN
MATERI KEUNGGULAN GEOSTRATEGIS DI INDONESIA KELAS VIII SMP NEGERI
6 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan metode Teams
Games Tornament (TGT) Pada Mata Pelajaran IPS dengan Materi Keunggulan Geostrategis
di Indonesia kelas VIII SMP N 6 Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah eksperimen. Penitian eksperimen menggunakan uji beda yang terdiri dari dua kelas
yang berfungsi sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas
yang diberikan penerapan metode Teams Games Tornament (TGT). Sedangkan kelas kontrol
adalah kelas yang penggunaanya menggunakan metode secara konvensional atau ceramah.
Dalam penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas VIII B, VIII C, VIII E, dan
VIII F. Sedangkan yang menjadi kelas kontrol adalah kelas VIII A dan VIII D. Pengambilan
data dalam penelitian ini menggunakan sampel purposif. Sampel purposif adalah sampel yang
diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini adalah
kebijakan sekolah. Sampel yang digunakan meliputi 6 kelas dari kelas VIII A hingga VIII F
berjumlah 191 siswa. Hasil penelitian kelas kontrol menunjukkan rata-rata pre test  95,08 dan
post test 98,25. Hasil penelitian kelas eksperimen menunjukkan rata-rata pre test 92,89 dan
post test 96,67. Hasil penelitian ketrampilan kelas kontrol 95,48 dan kelas ekperimen 95,54.
Penilaian pengetahuan pada kelas kontrol lebih tinggi daripada klas eksperimen. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan penggunaan metode Teams Games Tornament (TGT) tidak
efektif karena hasil kelas yang menggunakan metode secara konvensional lebih tinggi
dibanding kelas yang diterapkanya penggunaan metode Teams Games Tornament (TGT).

Kata kunci : Eksperimen, Efektifitas dan Metode Teams games Tournament (TGT)



A. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi dan seiring dengan perkembangan zaman banyak

dilakukan suatu pembaharuan dalam segala hal. Salah satunya adalah di bidang

pendidikan, cara guru dalam penyampaian materi kepada siswa semakin maju dan

membuat suasana kelas menjadi kooperatif. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh

guru tidak lepas dari strategi dalam mengajar. Strategi dan metode seperti apa yang

harus diterapkan dalam proses pembelajaran ? Hal tersebut harus dikuasai sepenuhnya

oleh guru ataupun pendidik karena untuk berjalanya pembelajaran dengan lancar dan

tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Begitupun terkait dengan

pemahaman yang diterima pada siswa.

Metode dalam pembelajaran sangat banyak jenisnya untuk itu setiap guru

harus pandai dalam memilah-milah metode dan menghubungkan dengan materi yang

akan disampaikan. Tingkat efektifitas sangat perlu dalam tolak ukur tercapainya suatu

pembelajaran dengan penggunaan metode tertentu. Metode yang harus diterapkan di

dalam kelas harus kooperatif karena masih banyak siswa yang sangat kurang aktif dan

tidak antusias dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal tersebut

sering terjadi karena masih banyak pembelajaran yang hanya berpusat pada guru.

Pemilihan metode dalam mengajar menjadi sangat penting karena siswa dituntut

untuk aktif. Metode yang digunakan harus menarik perhatian siswa untuk mengikuti

proses pembelajaran secara menyenangkan dan siswa dapat mengerti materi yang

disampaikan. Dengan menggunakan metode yang menyenangkan dalam pembelajaran

tentu siswa mempunyai kesan tersendiri terhadap proses pembelajaran yang telah

dilakukan dan materi yang telah disampaikan sangat mudah dipahami.

Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu metode dalam model

pembelajaran yang bersifat kooperatif. TGT adalah metode yang menyenangkan dan

mampu membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang

sedang berlangsung. Dalam TGT siswa memainkan permainan dengan anggota-

anggota team lain untuk memperoleh skor bagi team mereka masing-masing.

Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis dalam bentuk pertanyaan-

perntanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kadang-kadang daapt juga

diselingi dengan pertanyaan berkaitan dengan kelompok/identitas kelompok mereka

(Saco : 2006).

Metode TGT dapat diterapkan dalam semua pembelajaran. Pembelajaran tidak

lepas dari materi dalam buku penunjang siswa. Materi yang disampaikan tentu



berkaitan dengan fenomena alam di sekitar. Dalam materi IPS Terpadu Kelas VIII

terdapat materi yang memuat Keunggulan Geostrategis di Indonesia. Hal tersebut

membahas kondisi negara Indonesia dilihat dari berbagai sisi. Untuk mengemas

materi kondisi geostrategis Indonesia secara menarik dan mudah dimengerti peserta

didik adalah tugas guru. Pemilihan metode adalah tugas utama supaya dapat

menjembatani pendidik dalam memperoleh materi tersebut secara menarik dan mudah

dimengerti. Metode Teams Games Tournament (TGT) adalah pilihan tepat untuk

mengatasi hal tersebut. Teams Games Tournament (TGT) adalah suatu tipe

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar

yang beranggotakan 5 sampai 6 siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan

suku atau ras yang berbeda. Menurut Slavin pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri

dari 5 langkah tahapan, yaitu tahap penyajian kelas (class precentation), belajar dalam

kelompok (teams), permainan (games), pertandingan (tournament) dan penghargaan

kelompok (team recognition). Metode TGT dapat meningkatkan antusias pendidik

karena menarik dan merasakan bermain sambil belajar. Pemilihan metode sangat

diperlukan untuk mengkondisikan para siswa untuk mengemas materi yang lebih

menarik dan mudah dipahami sehingga dapat menimbulkan kesan tersendiri terhadap

materi yang telah diterima. Peneliti akan membuat metode pembelajaran di kelas lebih

aktif dengna menerapkan strategi kooperatif dengan metode Teams Games

Tournament (TGT) dengan. Tournament kelompok antar meja ini dibuat agar

membangkitkan semangat belajar siswa di kelas.  Oleh karena itu penulis tertarik

untuk melakukan sebuah penelitian dengan tema Keunggulan Geostrategis di

Indonesia. Berdasarkan materi tersebut terdapat potensi bencana yang ada terkait

dengan kondisi geostrategis Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara yang

terdapat di daerah khatulistiwa maka mempunyai iklim tropis. Iklim tropis adalah

iklim yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Khususnya pada

wilayah jawa tengah yang mempunyai daerah rawan bencana yang cukup timggi.

Sehingga musim hujan yang terjadi secara berlebihan dan terdapat faktor-faktor lain

seperti kurangmya darah peresapan air, kesadaran masyarakat kurang maka dapat

mengakibatkan potensi banjir. Begitu dengan musim kemarau apabila terjadi kurun

waktu yang lama maka sangat memungkinkan akan mengakibatkan potensi bencana

kekeringan. Untuk menyikapi potensi bencana yang ada di Indonesia khususnya pada

Jawa Tengah maka peserta didik perlu dibekali adanya mitigasi bencana. Mitigasi

bencana yang dibekali pada peserta didkik berupa mitigasi non struktural. Mitigasi



non struktural dapat diselipkan dalam materi yang diberikan pada saat pembelajaran

di kelas. Misalnya saja untuk bencana banjir adapun mitigasi yang harus dibekali pada

peserta didik adalah pengetahuan untuk mengurangi atau mengantisipasi dalam

pembelajaran berlangsung. Pengetahuan bencana banjir dapat digambarkan dengan

pengetahuan mitigasi bencana dengan pembuatan tanggul dan pembuatan sumur

resapan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE TEAMS GAMES TOURNAMENT

(TGT) PADA MATA PELAJARAN IPS DENGAN MATERI KEUNGGULAN

GEOSTRATEGIS DI INDONESIA KELAS VIII SMP NEGERI 6

SURAKARTA”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 6 Surakarta Jl. Kapten Mulyadi No. 259

Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Maret sampai 22 Maret 2015.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kelas VIII B, VIII C, VIII D, VIII E dan

VIII F sebagai kelas eksperimen atau kelas yang akan dilakukan uji beda. Sedangkan

kelas VIII A dan VIII D adalah sebagai kelas kontrol. Populasi tersebut mencakup

delapan kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G dan

VIII H. yang berjumlah 252 siswa. Peneliti menggunakan teknik sampel yang

diguanakan dalam penelitian ini adalah kelas VIII A, VII B, VIII C, VIII D, VIII E

dan VIII F. Terdapat empat kelas yang diberikan metode eksperimen, sehingga dua

kelas yang lain akan dijadikan sebagai kelas kontrol untuk digunakan sebagai

pembanding dengan kelas yang telah dilakukan uiji beda. Sampel dalam penelitian ini

berjumlah 190 siswa.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel

independen dan variabel dependen. Variabel independen atau yang sering disebut

dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen atau yang

sering disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen (bebas) dalam

penelitian ini adalah kelas VIII A dan VIII D. Kedua kelas tersebut akan menjadi

kelas kontrol Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kelas VIII A,



VIII B, VIII C, VIII D, VIII E dan VIII F. Kelas-kelas tersebut akan dilakukan sebuah

ekseprimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Observasi, Tes, Kuesioner (Angket), Dokumentasi

Teknik Analisis Data yang digunakan antara lain Uji Validitas, Uji Reliabilitas

Instrumen dan Uji normalitas. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Uji

hipotesis digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum

dan setelah diberikan perlakuan yang berupa strategi Teams Games Tournament

(TGT). Keputusan uji pada pengujian secara hipotesis yaitu; Jika t hitung > t tabel,

berbeda secara signifikan maka H0 ditolak dan apabila Jika t hitung < t tabel, tidak

berbeda secara signifikan maka Ho diterima.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilitian yang dilakukan di sekolah tersebut mempunyai tujuan untuk

mengetahui efektifitas pembelajaran melalui metode Team Games Tournament

(TGT). Data yang diambil dalam pnelitian adalah data nilai spiritual, sosial,

pengetahuan dan ketrampilan. Pengujian hipotesis data menggunakan uji mann-

whitney dan uji wilxocon. Uji Man-Whitney digunakan dalam pengujian pre test kelas

kontrol dan eksperimen, post test kelas kontrol dan eksperimen serta ketrampilan

kelas kontrol dan eksperimen. Sedangkan pada Uji Wilcoxon digunakan untuk

menguji nilai pre test dan post test kelas kontrol serta nilai pre test dan post test kelas

eksperimen.

Penilaian pengetahuan pada kelas kontrol yang meliputi kelas VIII A dan VIII

D mendapat rata-rata pre test 95,08 dan post test 98,25. Penilaian pengetahuan pada

kelas eksperimen yang meliputi kelas VIII B, VIII C, VIII E dan VIII F untuk nilai

pre test adalah 92,89 dan post test 96,67. Penilaian ketrampilan kelas kontrol

mendapat nilai rata-rata 95,48 sedangkan rata-rata kelas eksperimen 95,54. Dapat

ditarik kesimpulan penilaian pengetahuan pada kelas kontrol yang menggunakan

metode ceramah lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen yang menggunakan

metode Teams Games Tournament (TGT). Berdasarkan hal tesebut maka penelitian

ini dapat dikatakan tidak efektiv.



D. KESIMPULAN

1. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPS dengan materi Keunggulan

Geostrategis di Indonesia kelas VIII di SMP Negeri 6 Surakarta sudah tercapai.

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil rata-rata nilai kelas VIII B, VIII C, VIIIE

dan VIII F yang bernilai 96,67. Nilai tersebut dapat menjadi gambaran bahwa

pembelajaran dengan metode yang diberikan oleh peneliti tercapai.

2. Penggunaan Metode Team Games Tournament (TGT) pada kelas eksperimen

(VIIIB, VIIIC, VIIIE, danVIIIF) memperoleh hasil rata-rata 96,67. Sedangkan

pada kelas kontrol (VIII A dan VIIID) memperoleh hasil rata-rata 98,25. Hal ini

menunjukkan hasil kelas kontrol yang pembelajaranya berpusat pada guru

(ceramah) lebih tinggi  dari kelas eksperimen yang diperlakukan penggunaan

Metode Teams Games Tournament. Dapat disimpulan bahwa penggunaan Metode

Teams Games Tournament (TGT) pada SMP Negeri 6 Surakarta tidak efektiv.
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