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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI STRATEGI 

PEMBELAJARAN “TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT)”  

SISWA KELAS IV DI SD NEGERI 03 SUKOREJO  

BOYOLALI 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan strategi Team Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD Negeri 

03 Sukorejo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Untuk menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif dan teknik analisis data 

kuantitatif dengan statistik deskriptif. Hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD Negeri 03 Sukorejo masih rendah yaitu pada pra 

siklus nilai rata-rata 65 dengan prosentase ketuntasannya sebesar 37,5%. setalah 

dilakukan tindakan pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 70 dengan prosentase 

ketuntasan 62,5%. kemudian pada siklus II nilai rata-rata meningkat lagi menjadi 81 

dengan prosentase ketuntasan 87,5%. Dengan demikian penggunaan strategi Team 

Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD 

Negeri 03 Sukorejo. 

 

Kata kunci : Hasil belajar, IPS, Team Games Tournament (TGT) 

 

Abstrak 

The purpose of this study is to improve the results of social studies learning for fourth 

grade students of SD N 03 Sukorejo by using the Team Games Tournamnet (TGT) 

learning strategy. This type of research is classroom action research. Data collection 

techniques with observation, interviews, tests and documentation. To test the validity of 

the data in this study using source triangulation and method triangulation. Qualitative 

data analysis techniques with interactive models and quantitative data analysis techniques 

with descriptive statistics. The results in this study can be concluded that the social 

studies learning outcomes of the fourth grade students at SD N 03 Sukorejo are still low in 

the pre cycle ie the average value of 65 with the percentage of completeness is 37.5%. 

After taking action using the TGT strategy, in the first cycle the average value increased 

to 70 with a percentage of completeness of 62.5% and increased again in cycle II with an 

average value of 81 with a percentage of completeness 87.5%. Thus the use of the Team 

Games Tournament (TGT) strategy can improve the social studies learning outcomes of 

fourth grade students at SD N 03 Sukorejo. 

 

Keywords: learning outcomes, IPS, Team Games Tournament (TGT) 

 

1. PENDAHULUAN 

Perumusan tujuan pembelajaran yang jelas merupakan syarat penting sebelum seorang 

guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Apabila pemilihan strategi 

pembelajaran kurang tepat akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut. Untuk 
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itu guru juga dituntut untuk menguasai beberapa strategi dengan harapan tidak hanya 

menguasai strategi secara teoritis tetapi guru dituntut juga untuk mengoperasionalkan 

secara baik. Dalam kaitan ini guru dapat menerapkan strategi yang berbeda–beda 

disesuaikan dengan situasi/kondisi siswa yang berbeda. Pemilihan strategi sangat 

mempengaruhi semangat belajar siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap Bapak Ihsan, S.Pd yang merupakan 

guru kelas IV di SD Negeri 03 Sukorejo Boyolali, Beliau menuturkan bahwa hasil 

belajar siswa masih rendah terutama pada mata pelajaran IPS. Salah satu faktor 

penyebabnya yaitu sebagian besar siswa beranggapan bahwa materi pelajaran IPS 

merupakan materi yang susah untuk dimengerti dan susah untuk diingat. Selain guru 

masih menggnakan model pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran masih 

berpusat pada guru dimana guru aktif dalam pembelajaran dan siswa cenderung pasif. 

Oleh karena itu peneliti bersama guru kelas IV ingin memperbaharui strategi 

pembelajaran yaitu dengan strategi yang berbeda yang dapat menarik minat siswa, 

menumbuhkan motivasi, serta menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa terutama dalam mata pelajaran IPS. Strategi yang dirasa sesuai dalam 

pembelajaran IPS yaitu strategi tipe Team Games Tournament yang merupakan salah 

satu strategi pembelajaran aktif yang cukup menyenangkan. 

Melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti  melakukan 

penelitian yang berjudul: “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Strategi 

Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) Siswa Kelas IV Di SD Negeri 03 

Sukorejo Boyolali”. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas kolaboratif. Yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan bekerja sama antara peneliti dan guru kelas IV untuk 

mengetahui tentang permasalahan yang ada di dalam kelas sehingga dapat dipecahkan 

dan dapat meningkatkan hasil belajar IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Team Games Tournament (TGT). 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 03 Sukorejo dengan 

jumlah 16 siswa yaitu 9 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan sebagai penerima 
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tindakan. Sementara itu, subjek pemberi tindakan dalam penelitian ini yaitu guru kelas 

IV SD Negeri 03 Sukorejo. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, 

wawancara, tes dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan 

Huberman (dalam DR. Kunandar :2013:102) yang terdiri atas tiga komponen kegiatan 

yang saling terkait satu sama lain yaitu reduksi data, beberan (display) data dan 

penarikan kesimpulan. Sementara teknik analisis data kuantitatif berkaitan dengan 

angka-angka yaitu hasil belajar siswa yang di analisis menggunakan statistik deskriptif 

yaitu untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa serta ketuntasan belajar secara 

klasikal. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunkaan triangulasi sumber 

dan triangulasi metode.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum pelaksanaan siklus, peneliti terlebih dahulu melaksanakan observasi pada 

kondisi awal yang dilakukan dalam satu kali pertemuan. Pada tahap pra siklus ini guru 

masih menggunakan pembelajaran konvensional belum menerapkan strategi 

pembelajaran Team Games Tournament. Proses pembelajarannya masih nyata, belum 

ada campur tangan dari peneliti. 

Berdasarkan hasil observasi kondisi awal diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah yaitu dengan nilai rata-rata 65. Siswa yang tuntas belajar dengan KKM 70 hanya 

6 siswa. Sedangkan siswa yang belum belum tuntas dengan KKM 70 sebanyak 10 siswa. 

Jadi prosentase ketuntasannya masih rendah yaitu 37,5%. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar rendah yaitu kurangnya pastisipasi aktif siswa dalam 

mengikuti pembelajaran hal ini dikarenakan pembelajaran cenderung berpusat pada 

guru atau guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu ceramah. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dari itu peneliti bersama dengan guru kelas IV 

berencana untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Team Games Tournament (TGT). Darmawati dalam jurnal ilmiah edu 

research (2016) berpendapat bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT lebih baik hasilnya dari pada hasil belajar dengan model 

pembelajaran konvensional.  
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Pelaksanaan siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan,yaitu masing-masing 

pertemuan mengalokasikan waktu 2 x 35 menit. Siklus I dilaksanakan pada Senin 30 

April 2018 dan Rabu 2 Mei 2018 setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan tindakan, 

tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi.  

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan pada siklus I yaitu dengan rata-rata nilai hasil belajar sebesar 70 

dengan prosentase ketuntasan sebesar 62,5%, yang berarti bahwa siswa telah tuntas 

belajar sebanyak 10 siswa dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 6 siswa. Hasil 

tersebut masih dibutuhkan tahap siklus selanjutnya sehingga kriteria keberhasilan dalam 

penelitian ini dapat tercapai.  

Pelaksanaan siklus II juga dilakukan dalam dua kali pertemuan,yaitu dengan 

alokasi waktu 2x35 menit setiap satu kali pertemuan. Siklus II dilaksanakan pada Senin, 

7 Mei 2018 dan Rabu, 9 Mei 2018. Pelaksanaan siklus II berdasarkan perbaikan yang 

telah direncanakan pada refleksi siklus I dan diharapkan dapat mengalami peningkatan 

yang lebih baik dan indikator capaian peneliti dapat tercapai secara optimal. 

Pelaksanaan siklus II seperti pelaksanaan siklus I yaitu terdiri dari tahap perencanaan 

tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II 

mengalami peningkatan lagi jika dibandingkan dengan pra siklus dan siklus I yaitu 

rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 81 dengan ketuntasan belajar mencapai 87,5% 

yang berarti bahwa siswa yang telah tuntas belajar dengan KKM 70 sebanyak 14 siswa 

sedangkan siswa yang belum tuntas hanya 2 siswa. Hasil tersebut telah memenuhi 

kriteri keberhasilan dalam penelitian ini sehingga siklus II pun diakhiri. 

Berikut merupakan peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus I dan 

siklus II : 

Tabel 1 Hasil Belajar Siswa dari Pra Siklus Hingga Siklus II 

No Nama Siswa KKM 
Kondisi 

Awal 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Aya Hidayah 70 65 60 75 

2 Bayu Putra Pratama 70 65 75 85 

3 Eko Fajar S. 70 75 70 80 

4 Albi 70 60 70 80 

5 Gilang Wahyu A. 70 60 65 75 

6 Lilik Dwi Nugroho 70 85 80 90 

7 Nabila Zahrotu sita 70 75 75 85 
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8 Ririn Dwi Jayanti 70 45 50 65 

9 Reva Andrias Topo 70 50 60 70 

10 Satria Nugroho 70 35 55 65 

11 Tegar Adi Prasetyo 70 60 70 80 

12 Ryan Sandi Wijayanto 70 60 75 85 

13 Divan K. 70 75 80 90 

14 Febryanto 70 55 60 75 

15 Yeusy Anglelita 70 85 80 100 

16 Indah Khoirun Nisa 70 90 90 100 

Jumlah 1040 1115 1300 

Rata-rata 65 70 81 

Prosentase ketuntasan 37,5% 62,5% 87,5% 
 

 

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas setelah diberi 

tindakan mengalami peningkatan yaitu pada kondisi awal (pra siklus) rata-rata kelasnya 

65 dan meningkat pada siklus I yaitu 70 dan pada siklus II mencapai nilai 81. Kemudian 

untuk prosentase ketuntasan juga mengalami peningkatan yaitu pada kondisi awal (pra 

siklus) prosentase ketuntasannya sebesar 37,5% meningkat menjadi 62,5% pada siklus I 

dan pada siklus II juga mengalami peningkatan yaitu 87,5%. 

Untuk lebih jelasnya gambaran peningkatan nilai rata-rata hasil belajar dan 

pencapaian prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal disajikan dalam 

gambar berikut ini : 

 

Gambar 1 Grafik Peningkatan Rata-Rata Hasil Belajar 
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Gambar 1 Grafik Peningkatan Ketuntasan Klasikal 
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pada mata pelajaran IPS yaitu dengan menerapkan strategi Team Games Tournament. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi Team Games Tournament dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Sukorejo.  
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pembelajaran TGT dengan siswa yang menggunakan model konvensional. Dengan TGT 

siswa lebih aktif dalam menggali materi secara bersama, belajar mandiri untuk 

menguasi materi yang telah dipelajari, serta dapat meningkatkan kemampuan individu 

maupun kelompok melalui games dan tournament. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sumantri (2014) yang 

menyimpulkan bahwa penerapan model pembalajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan kualitas hasil belajar serta hasil belajar pada 

mata pelajaran PKn. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Andreas Herman Susanto (2016) yang 

menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Team Games Tournament dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1Sendangsari 

Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan tersebut maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu melalui penerapan strategi Team Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD Negeri 03 Sukorejo 

Kabupaten Boyolali dapat diterima dan tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai.   

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV di SD Negeri 03 Sukorejo pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi 

Team Games Tournament (TGT), dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi Team 

Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV 

SD Negeri 03 Sukorejo. Peningkatan hasil belajar siswa dapat ditunjukkan dari 

peningkatan  rata-rata hasil belajar yaitu pada pra siklus sebesar 65, siklus I sebesar 72 

dan siklus II sebesar 81. Ketuntasan belajar siswa juga meningkat, yaitu pada pra siklus 

sebesar 37,5% atau sebanyak 6 siswa tuntas belajar, kemudian meningkat pada siklus I 

yaitu 62,5% atau sebanyak 10 siswa telah tuntas belajar dan pada siklus II sebesar 87,5% 

atau 12 siswa telah tuntas belajar. 
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