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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SDN 023 Teluk Binjai dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT). Penelitian ini dilakukan pada semester II yang dilaksanakan dengan 2 
siklus. Rata-rata hasil belajar siswa sebelumnya yaitu 55,2 dari 27 orang siswa 

yang tuntas hanya 7 dengan ketuntasan klasikal 25,9% sedangkan siswa yang 
tidak tuntas 20 orang dengan ketuntasan klasikal 74,1%. Pada penelitian  ini 
disajikan  persentase aktivitas guru dan siswa serta hasil ulangan harian siklus I 

dan siklus II. Persentase aktivitas guru pada siklus I dan II adalah 50% meningkat 
menjadi 83%. Persentase aktivitas siswa pada siklus I dan II adalah 46,6% 

meningkat menjadi 78,4%. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 71,3 
dari 27 siswa, yang tuntas 23 orang dengan persentase peningkatan 15% dan 
yang. Rata-rata hasil belajar siswa siklus II adalah 90,3 dari 27 orang yang 

tuntas 26 orang dengan persentase peningkatan 46%. 
 

Kata Kunci : model pembelajaran kooperatif teams games tournament 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP:2006) menyatakan 

bahwa mata pelajaran IPA di SD perlu diberikan dengan tujuan agar peserta didik 
memiliki kemampuan dalam mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, dan 
pemahaman konsep-konsep IPA serta keterampilan proses untuk memecahkan 

masalah dan membuat keputusan dalam menyelidiki alam sekitar yang bermanfaat  
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan 

IPA sebaiknya diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat agar siswa memperoleh 
pengalaman langsung dan pemahaman konsep secara baik serta mendalam tentang 
alam sekitar, sehingga membangkitkan minat siswa agar mau meningkatkan 

kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya.  
Tabel 1. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas VI  SDN 023 Teluk Binjai 

Jumlah 

Siswa 

KKM Tuntas Tidak tuntas Nilai 

Rata-rata Jumlah 

siswa 

% Jumlah siswa % 

27 orang 70 7 orang 25,9 20 orang 74,1 55,2 

Sumber :  Hasil Ulangan Harian Siswa Kelas VI (2017) 
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Pada dasarnya guru sudah berusaha mengadakan perbaikan. Usaha-usaha 
yang telah dilakukan guru diantaranya adalah memberikan latihan dan tugas-tugas 
serta melakukan perbaikan. Tetapi usaha tersebut tidak banyak mengalami 

perubahan dan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Dengan 
demikian berdasarkan paparan di atas maka peneliti melakukan penelitian ini 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VI SDN 023 
Teluk Binjai.”  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas VI SDN 023 Teluk Binjai?”. 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI 
SDN 023 Teluk Binjai dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. 
 

Manfaat Penelitian 

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
1. Bagi siswa, meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SDN 023 Teluk 

Binjai. 
2. Bagi guru, penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe TGT sebagai 

masukan dalam memilih model pembelajaran IPA  kelas VI  SDN 023 Teluk 
Binjai. 

3. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam memilih model pembelajaran yang 

tepat dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa pada mata IPA kelas VI  
SDN 023 Teluk Binjai 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan berpijak dalam 
rangka menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Setiap 
anggota kelompok memiliki peran; (2) Terjadi hubungan interaksi langsung 
diantara siswa; (3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya; (4) Guru membantu 
mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; (5) Guru 

hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan (Hamdani, 2011:31). Dalam 
pembelajaran kooperatif siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil 
terdiri dari 4-6 orang siswa secara heterogen yaitu berdasarkan kemampuan, jenis 

kelamin dan tingkat sosial. Tujuan dibentuknya kelompok ini untuk memberi 
kesempatan kepada siswa agar terlibat aktif dalam belajar. Ada empat hal penting 

dalam model pembelajaran kooperatif,  yaitu : (1) Adanya peserta dalam 
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kelompok; (2) Adanya aturan dalam kelompok; (3) Adanya upaya belajar dalam 
setiap kelompok; (4) Adanya tujuan yang harus dicapai.  

Pembelajaran kooperatif model 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. Berikut langkah-
langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut Hamdani (2011:92) Ada 5 
langkah dalam TGT yaitu: 

1) Penyajian kelas. 
Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas, 

biasanya dilakukan dengan pembelajaran langsung atau dengan ceramah, 
diskusi yang dipimpin oleh guru 

2) Kelompok (team) 

Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa yang anggotanya 
heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin dan ras atau etnik.  

3) Games 
Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 
pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor.  
4) Turnamen 

Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah 
guru melakukan prestasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja.  

5) Team recognize 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing team 
akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria 

yang ditentukan. Team mendapat julukan “super team” jika rata-rata skor 45 
atau lebih, “great team” apabila rata-rata mencapai 40-45 dan “good team” 
apabila rata-ratanya 30-40. 

 
Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT dengan Hasil Belajar 

IPA 

Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui berbagai strategi dan model 
pembelajaran, salah satu diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini yaitu siswa dapat 
berperan lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama, yakni 
kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran dan berdiskusi untuk memecahkan masalah (tugas). 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat membuat siswa 
belajar lebih aktif dan termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA.  
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METODE PENELITIAN 

Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri 023 Teluk Binjai 

Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Propinsi Riau sedangkan waktu penelitian 
dilakukan pada semester II (dua) pada bulan April  2017. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VI SDN 023 Teluk Binjai, tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 27 
orang siswa yang terdiri dari siswa laki- laki sebanyak 8 orang dan siswa 
perempuan sebanyak 19 orang. Sesuai dengan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
dengan jenis kolaboratif. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

a) Tes tertulis  
b) Observasi 

c) Dokumentasi 
 

Teknik Analisis Data 

a. Aktivitas guru selama kegiatan belajar mengajar dibukukan pada observasi 
dengan rumus : 

 
 
( KTSP, 2007: 367 ) 

 
b. Aktivitas Siswa   

Aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar dibukukan pada observasi 
dengan rumus : 

 

( KTSP, DEPDIKNAS )   
                      

Keterangan 
 

Tabel 2. Aktivitas Guru dan Siswa 

Interval Kategori 

91 – 100 
71 – 90 
61- 78 

Kurang dari 60 

Amat baik 
Baik 

Cukup 

Kurang 

    Sumber : Purwanto (2004 : 102) 
c. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dianalisis mengggunakan rumus sebagai berikut : 
      R 

S =               x 100  

     N 
 

 

    JS 
NR =               X 100%  

              SM 

    JS 
NR =               X 100 % 

              SM 
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d. Peningkatan Hasil Belajar 
Peningkatan hasil belajar siswa dianalisis mengggunakan rumus sebagai 
berikut: 

      Posrate - Basarate 
P =                                             x 100 % 

           Basarate 
 

Tabel 3. Ketuntasan Belajar Siswa 

Interval Kategori 

80 – 100 
70 – 79 
60 - 69 

40 - 59 
0 - 49 

Amat baik 
Baik 

Cukup 

Kurang 
Kurang sekali 

                   Sumber : Data Sekunder 

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan ketuntasan klasikal adalah 
sebagai berikut :  

 

  
Keterangan : 

PK    = Persentase  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan instrument penelitian yang 
terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. perangkat 
pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran  yang disusun 

untuk 4 kali pertemuan.  
 

Pelaksanaan Tindakan 

Sebelum pelajaran dimulai, siswa disiapkan oleh ketua kelas dilanjutkan 
dengan mengucapkan salam setelah itu merapikan tempat duduknya. Kemudian 

guru mengabsen kehadiran siswa, pada pertemuan pertama ini semua siswa hadir. 
Selanjutkan guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Pada  papan tulis guru menuliskan judul materi yang akan 
disampaikan. Guru  menginformasikan materi pembelajaran secara garis besar. 
Guru mengintruksikan kepada siswa untuk membentuk kelompok yang telah 

ditentukan sebelumnya berdasarkan prestasi akademik pada skor dasar yang 
berjumlah 5-6 orang setiap kelompok. Masing-masing ketua kelompok telah 

ditunjuk dan guru membagikan LKS 1 kepada masing-masing kelompok. Setelah 
itu guru meminta siswa mulai mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk dalam 
LKS tersebut.  

Ketika masing-masing kelompok memahami petunjuk kerja dalam LKS, 
Kemudian siswa diminta mengerjakan LKS. Selama siswa mengerjakan LKS guru 

memantau dan membimbing siswa. Setelah LKS selesai dikerjakan guru menunjuk 

             ST 
PK  =             X 100  

             N 
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satu kelompok untuk membaca hasil kelompoknya, sedangkan kelompok dan 
menanggapinya. Kemudian masih kelompok yang sama guru memberikan 
permainan, sebelum siswa melakukan permainan, guru terlebih dahulu 

menjelaskan langkah-langkah dalam permainan. Guru menyampaikan alokasi 
waktu dalam melakukan permainan. Ketika games berlangsung siswa sangan 

bersemangat.  
Kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa, setelah selesai 

mengerjakan evaluasi, siswa megumpulkan kertas evaluasi yang diberikan guru. 

Guru memberikan kata-kata pujian kepada kelompok yang memberikan tanggapan 
terhadap hasil kerja kelompok lain dan siswa yang memenangi Games. Di akhir 

pertemuan guru membantu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 

Proses pembelajaran pada pertemuan ini belum berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan karena kurangnya appersepsi yang diberikan oleh guru sehingga siswa 
kurang memperhatikan dan mendengarkan penyampaian materi oleh guru. Saat 

pembentukan kelompok siswa masih terlihat bingung dan rebut karena harus 
berpindah tempat duduk sehingga memakan banyak waktu dan guru harus 
mengarahkan dan mengaturnya.  

 
Refleksi Siklus   

1. Kelebihan 
Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa sudah bisa 
untuk berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang sebelumnya 

siswa banyak yang pasif dan hanya menerima saja informasi yang diberikan 
guru. Siswa juga lebih menikmati dan semangat saat pembelajaran IPA 

berlangsung karena adanya unsusr-unsur permainan. 
2. Kelemahan 

a. Pada saat proses pembelajaran siswa masih kurang aktif dan masih ada siswa 

yang melakukan kegiatan lain. 
b. Pada saat mengerjakan LKS masih banyak siswa yang bermain-main dan 

rebut, dan hanya siswa yang lebih pintar untu mengerjakan tugas yang 
diberikan. 

c. Kurangnya waktu pada saat evaluasi 

d. Dalam kegiatan turnamen 1 masih banyak siswa yang kurang memahami 
peraturan turnamen, sehingga pelaksanaannya sering membuat siswa terhenti 

karena harus bertanya kepada guru.  
Berdasarkan siklus II peneliti menyusun beberapa perbaikan yaitu : 
1. Memberi pengertian dan motivasi kepada siswa supaya aktif dalam proses 

pembelajaran. 
2. Memberikan informasi yang jelas kepada siswa dan membimbing siswa secara 

merata. 
3. Guru harus lebih baik dalam mengalokasikan waktu.  
4. Memberikan informasi yang jelas kepada siswa tentang pelaksanaan turnamen.  
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Hasil Belajar  Siswa 

Dari data hasil belajar  siswa menunjukkan bahwa setiap pertemuan terjadi 
peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 4. Ketuntasan Individu dan Klasikal Siswa Kelas VI 

Kelompok 
Nilai 

Jumlah 

Siswa 
 

Ketuntasan Individu Ketuntasan Klasikal 

Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tidak Tuntas 

Skor dasar 

27 

7 20 26% Tidak Tuntas 

UH 1 23 4 85% Tuntas 

UH 2 26 1 96,3% Tuntas 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

 
Peningkatan Hasil Belajar  Siswa 

Berikut ini disajikan data peningkatan hasil belajar siswa: 
Tabel 5. Peningkatan Hasil  Belajar Siswa pada Data Awal, Ulangan Harian 

Siklus I dan Siklus II 

Pertemuan 
Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-

rata 

Peningkatan 

DA & UH 1 UH 1  & UH 2 

Data Awal 

27 

62 

15% 46% UH 1 71,3 

UH 2 90,3 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 
 

Penghargaan Kelompok  

Secara keseluruhan perkembangan kelompok siklus I dan siklus II dapat 
dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Perkembangan Kelompok Siklus I dan Siklus II 

Kelompok 

Siklus I Siklus II 

Rata-rata 
Perkembangan 

Kelompok 

Penghargaan 
Kelompok 

Rata-rata 
Perkembangan 

Kelompok 

Penghargaan 
Kelompok 

A 28 Super 30 Super 

B 30 Super 30 Super 

C 16 Baik 26 Hebat 

D 20 Hebat 28 Hebat 

E 36 Super 30 Super 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 
 

Pembahasan 

Aktivitas Guru dan siswa 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan mengalami peningkatan pada 
aktivitas guru setiap pertemuan siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini : 
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Tabel 7. Peningkatan Aktivitas Guru 

Siklus Pertemuan Persentase Kategori 

Siklus I Pertemuan 1 43,2 % Kurang Sekali 

Pertemuan 2 56,8% Cukup 

Siklus II 
Pertemuan 1 70,5% Baik 

Pertemuan 2 95,5 % Amat Baik 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 
Dapat dilihat bahwa aktivitas guru untuk meningkatkan hasil belajar  siswa  

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, mengalami 
peningkatan. Dapat disimpulkan perolehan aktivitas guru pada siklus I pertemuan 

pertama berkategori kurang sekali dengan persentase 43,2 % meningkat pada 
pertemuan kedua menjadi 56,8 % dengan kategori cukup. Sedangkan siklus II 
pertemuan pertama berkategori baik dengan persentase 70,5 % meningkat menjadi 

95,5 % dengan kategori amat baik.  
Proses  pembelajaran yang dilaksanakan mengalami peningkatan pada 

aktivitas siswa setiap pertemuan siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini : 

Tabel 8. Peningkatan Aktivitas Siswa 

Siklus Pertemuan Persentase Kategori 

Siklus I 
Pertemuan 1 38,6 % Kurang Sekali 

Pertemuan 2 54,5% Cukup 

Siklus II 
Pertemuan 1 65,9% Baik 

Pertemuan 2 90,9 % Amat Baik 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 
Dapat dilihat bahwa aktivitas siswa untuk meningkatkan hasil belajar  

siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, mengalami 

peningkatan. Dapat disimpulkan perolehan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 
pertama berkategori kurang sekali dengan persentase 38,6% meningkat pada 

pertemuan kedua menjadi 54,5% dengan kategori cukup. Sedangkan siklus II 
pertemuan pertama berkategori baik dengan persentase 65,9% meningkat menjadi 
90,9% dengan kategori amat baik.  

 

Pembahasan Hasil Tindakan 

Peningkatan hasil belajar siswa setelah dilaksanakan tindakan dapat dilihat 
dari analisis data tentang ketercapaian KKM. Dari analisis data tentang 
ketercapaian KKM diperoelh fakta bahwa terjadi peningkatan persentase siswa 

yang mencapai KKM sebelum dan setelah tindakan. Persentase siswa yang 
mencapai KKM pada skor dasar adalah 25,9%, pada siklus I persentase siswa yang 

mencapai KKM meningkat menjadi 85,2% sedangkan pada siklus II persentase 
siswa yang mencapai KKM meningkat sebanyak 96,3%. 

Berdasarkan hasil penelitian, didalam peroleh kesimpulan aktivitas guru 

dan siswa telah sesuai dengan perencanaan. Semua siswa bisa bekerja secara aktif 
dan partisipatif  dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Mela lui tahapan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam 
pembelajaran.  
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Dari analisis data tentang ketercapaian tujuan penelitian, diperoleh fakta 
bahwa terjadi peningkatan skor dari hasil belajar siswa sebelum tindakan. Da ri 
pembahasan di atas disampaikan bahwa hipotesis tindakan yang diajukan dapat 

diterima. Dengan kata lain, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI  SDN 023 Teluk Binjai.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

siswa kelas VI  SDN 023 Teluk Binjai. Peningkatan dapat dilihat pada aspek 
sebagai berikut : 
1. Peningkatan hasil belajar pada data awal dengan rata-rata 62 dengan persentase 

15%, ulangan harian 1 dengan rata-rata 72,2 dengan persentase 46%. Pada  
ulangan harian siklus II dengan nilai rata-rata 90,3 dengan persentase 96,3%. 

2. Peningkatan terjadi pada aktivitas guru dan siswa. Pada siklus I persentase 
aktivitas guru adalah 50% dengan kategori cukup meningkat pada siklus II 
yaitu 83% dengan kategori baik. Kemudian aktivitas siswa pada siklus I yaitu 

46,6% dengan kategori kurang meningkat pada siklus II yaitu 78,4% dengan 
kategori baik. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran yang berhubungan 

dengan hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Bagi Sekolah 

Penggunaan penerapan pendekatan pembelajaran TGT. Dapat menjadi salah 
satu alternative proses pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan antusias 
siswa terhadap proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dan meningkatkan hasil belajar siswa.  
2. Bagi Guru 

Pada proses pembelajaran khususnya pembelajaran IPA, sebaiknya guru 
menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe TGT . hal ini selain dapat 
membantu proses pembelajaran juga dapat memotivasi dan membuat siswa 

antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga tindakan yang dilakukan 
dapat maksimal. 

3. Bagi Siswa 
Dapat meningkatkan hasil belajar IPA dan memotivasi siswa sehingga siswa 
lebih kreatif dan bertanggung jawab. 
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