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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS pada siswa kelas III-B SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat 

Kota Dumai melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament) pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas III-B 

SD negeri 012 Purnama tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 

sebanyak 26 orang. Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata – rata pada siklus I 

adalah 67,5; nilai rata-rata siklus II adalah 68,27, dan meningkat pada siklus III 

dengan nilai rata-rata kelas sebesar 76,35. Sedangkan persentase ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal pada siklus I tingkat ketuntasan belajar mencapai 

46,2%. Kemudian terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar yang terjadi pada 

siklus II sebesar 69,2%, dan pada siklus III sebesar 88,5%. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

telah berhasil meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas III-B SD Negeri 

012 Purnama. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe Times Games Tournament (TGT), 

Hasil Belajar IPS 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI 

dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar 

isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar kompetensi ilmu 

pengetahuan sosial dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Hal ini dikarenakan di masa yang akan 

datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat akibat kehidupan 

masyarakat global yang selalu mengalami perubahan setiap saat. Mata pelajaran 

IPS bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial dan juga 
berupaya membina dan mengembangkan peserta didik menjadi sumber daya 

manusia yang berketerampilan sosial dan intelektual sebagai warga masyarakat 

dan warga negara yang memiliki perhatian, kepedulian sosial yang bertanggung 

jawab. 
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Berdasarkan tujuan dari pendidikan IPS, dibutuhkan suatu pola 

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan-tujuan tersebut. 

Menurut Azis Wahab dalam Trianto (2010), kemampuan dan keterampilan guru 

dalam memilih dan menggunakan berbagai model, metode dan strategi 

pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan agar pembelajaran IPS benar-benar 

mampu mengkondisikan upaya pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar 

siswa untuk menjadi manusia dan warga negara yang baik. Hal ini dikarenakan 

pengkondisian iklim belajar merupakan aspek penting bagi tercapainya tujuan 

pendidikan. 

Dan hasil pengalaman penulis sebagai guru yang mengajar di kelas III-B 

SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tahun pelajaran 

2016/2017 menunjukkan bahwa pembelajaran IPS siswa masih kurang optimal. 

Hal ini disebabkan karena minimnya strategi yang dilakukan guru saat mengajar. 

Cara mengajar guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan 

pada saat tanya jawab hanya siswa-siswa yang pandai saja yang mau menunjukkan 

jari untuk menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu guru kurang memanfaatkan 

media, sehingga mengakibatkan minat belajar siswa rendah. Hal tersebut 

menyebabkan nilai hasil belajar siswa masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan 

65,4% siswa atau 17 dari 26 siswa mengalami ketidaktuntasan belajar, sedangkan 

34,6% atau 9 dari 26 siswa mengalami ketuntasan belajar. Nilai ketuntasan 

minimal mata pelajaran IPS di SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat 

Kota Dumai adalah 75. Dan rata-rata kelas sebesar 67,5 dengan nilai terendah 

adalah 50 dan tertinggi adalah 84. Dengan melihat data hasil belajar dan 

pelaksanaan mata pelajaran IPS pada kelas III-B SD Negeri 012 Purnama 

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tahun pelajaran 2016/2017 maka perlu sekali 

adanya peningkatan kualitas pembelajarannya, agar hasil belajar IPS pada kelas 

tiga dapat meningkat. Hal ini senada dengan pendapat Soewarsono yang 

menyebutkan bahwa perbaikan pengajaran sangat penting bagi guru untuk 

meningkatkan hasil belajar yang baik bagi siswa. Dan setelah melihat 

permasalahan yang ada pada pembelajaran IPS di kelas kelas III-B SD Negeri 012 

Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai maka peneliti menetapkan 

alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Dan pelaksanaan pembelajaran IPS dalam kelas III tersebut dilakukan secara 

tematik bersama dengan mata pelajaran lain yang masih berkaitan. 

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu model 

pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran kooperatif yang menempatkan 

siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang 

yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku ras yang berbeda. TGT 

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor 

kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan 

anggota tim lain yang kinerja akademik mereka setara (Slavin, 2009). Adapun 
manfaat dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk menigkatkan dan 

mengembangkan pembelajaran IPS agar lebih bermakna bagi siswa dalam 

pengalaman belajarnya. Selain itu guru juga dapat mengasah kreativitasnya untuk 
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menemukan hal-hal yang baru sehingga anak tidak merasa bosan dalam belajar 

dengan pola pengajaran yang sama. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah penerapan pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III-B SD Negeri 012 

Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan tindakan yang akan 

dilakukan adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi jual uang pada 

siswa kelas III-B SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan sehingga meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS. Selanjutnya diharapkan hasil belajar akan meningkat. 

2. Bagi Guru 

Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model 

pembelajaran yang inovatif sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar 

yang bervariasi. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, dapat 

memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran para guru. Selain itu dengan peningkatan hasl belajar siswa, 

sekolah dapat menaikkan KKM mata pelajaran IPS. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Dalam pembelajaran, perilaku yang harus 

dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran (Anni, 2009). Menurut Nasrun hasil belajar merupakan hasil 

akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi rendahnya nilai yang diperoleh 

siswa selama mengikuti proses pembelajarannya. Hasil belajar dapat dikatakan 

tinggi apabila tingkat kemampuan siswa bertambah dari sebelumnya. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) satu kompetensi 

dasar terdiri dari beberapa kompetensi dasar dan setiap kompetensi dasar 
dijabarkan ke dalam indikator-indikator pencapaian hasil belajar yang dirumuskan 

atau dikembangkan oleh guru dengan mempertimbangkan situasi sekolah/daerah 

masing-masing. Indikator yang dikembangkan merupakan acuan yang digunakan 

untuk menilai pencapaian kompetensi dasar bersangkutan. Dan Bloom pada tahun 
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1956 mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu cognitive, affective, 

dan psychomotor (Poerwanti, 2011). Kognitif (cognitive) adalah ranah yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. 

Ranah afektif (affective) berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan psikomotor 

(psychomotor) adalah ranah yang berkaitan dengan kegiatan motorik. (Poerwanti, 

2011). 

Pada pembelajaran tematik penilaian dilakukan untuk mencapai 

ketercapaian Kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang 

terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian penilaian dalam hal ini tidak lagi 

terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan Kompetensi 

dasar, hasil belajar dan indikator mata pelajaran (Trianto, 2010). 

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. 

Tinggi rendahnya nilai tersebut dilihat dari penguasaan konsep oleh siswa dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat guru sebelumnya. Jika proses 

pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran tematik maka 

penilaiannya sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator tujuan pembelajaran 

mata pelajaran masing-masing. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain. Dan setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. (Joyce dalam Trianto, 2010) 

Salah satu model pembelajaran inovatif adalah model pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning). Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menenemukan dan memahami konsep yang sulit 

jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 

Jadi, hakikat sosial utama dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama 

dalam pembelajaran kooperatif. (Trianto, 2010). Berdasarkan asumsi tersebut, 

dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari 4-6 orang yang sederajat sederajat tetapi heterogen, kemampuan, 

jenis kelamin dan satu sama lain saling membantu. Tujuannya memberikan 

kesempatan kepada semua siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan kegiatan belajar. Selama belajar dengan kelompok tugas siswa yaitu 

menuntaskan materi yang disajikan guru dan saling membantu teman 

sekeompoknya untuk menyelesaikan ketuntasan belajar. 

Penggunaan pembelajaran kooperatif antara lain dapat meningkatkan 
pencapaian prestasi para siswa dan juga memiliki dampak positif yang dapat 

mengembangkan hubungan antarkelompok, penerimaan terhadap teman sekelas 

yang lemah dan dalam akademik, dan meningkatkan rasa harga diri (Slavin, 2010). 

Pembelajaran ini dapat diaplikasikan untuk semua jenis kelas baik kelas khusus 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019  

Darmiyati                                                                                                         16 

untuk anak berbakat, kelas pendidikan khusus dan bahkan untuk kelas yang tingkat 

kecerdasannya rata-rata serta sangat diperlukan dalam kelas heterogen dengan 

berbagai tingkat kemampuan. Pembelajaran kooperatif dapat membantu membuat 

perbedaan menjadi bahan pembelajaran karena sekolah bergerak dari sistem 

pengelompokan berdasarkan kemampuan menuju pengelompokan yang heterogen. 

Kelebihan dari pembelajaran kooperatif yaitu mengembangkan hubungan antara 

siswa dari latar belakang etnik yang berbeda dan antara siswa-siswa pendidikan 

khusus terbelakang secara akademik dengan teman sekelas mereka. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu suatu pembelajaran yang memudahkan siswa belajar 

apabila mereka saling berdiskusi dan bekerjasama dengan temannya. Pembelajaran 

kooperatif dapat digunakan secara efektif pada setiap kelas dan untuk mengajarkan 

berbagai macam materi pelajaran. Selain itu pembelajaran kooperatif juga 

mempunyai banyak kelebihan diantaranya mengembangkan hubungan sosial siswa 

meskipun dari latar belakang yang berbeda. Selain itu pembelajaran kooperatif 

dapat mengembangakan keterampilan untuk berhubungan dengan manusia lain 

yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan luar sekolah. 

 

Teams Games Tournament (TGT) 

Teams games tournament (TGT) merupakan salah satu model 

pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 

5 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku ras yang 

berbeda. 

TGT menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuiskuis dan 

sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik mereka setara (Slavin, 

2010). 

Menurut Slavin (2010) teams games tournament (TGT) terdiri dari siklus 

reguler dari aktifitas pengajaran sebagai berikut:  

1. Pengajaran  

Penyampaian pelajaran yang biasanya dilakukan dengan pengajaran 

langsung atau dengan ceramah oleh guru.  

2. Belajar Tim (diskusi)  

Para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka untuk 

menguasai materi, setiap kelompok memastikan bahwa semua anggota 

kelompok harus benar-benar menguasai materi.  

3. Turnamen  

Para siswa memainkan game akademik dalam kemampuan yang 

homogen, dengan meja turnamen (siswa yang kemapuannya sama berada pada 

meja yang sama dan setiap meja tidak boleh ada dua siswa dari kelompok yang 

sama). 
4. Rekognisi Tim  

Pemberian penghargaan kelompok dengan cara menghitung rerata skor 

kelompok. Untuk menghitung rerata skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan skor yang diperoleh masing-masing anggota kelompok dibagi 
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banyaknya kelompok. Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata poin 

yang didapat oleh kelompok. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe teams games tournament (TGT) merupakan pembelajaran kooperatif yang 

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor 

kemajuan individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan 

anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara dengan mereka. Tujuan 

pembelajaran teams games tournament adalah untuk melatih siswa dalam suatu 

kerjasama yang sekaligus memiliki rasa kompetitif yang positif sehingga dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan hipotesis tindakan yaitu 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi IPS pada siswa III-B SD 

Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Arikunto (2009) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dalam sebuah kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam bentuk 

siklus berulang yang di dalamnya terdapat empat tahapan kegiatan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III-B SD Negeri 012 Purnama 

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 26 

siswa yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data 

yang besifat kuantitatif. Peneliti menggunakan teknik tes untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menulis puisi. Jenis tes yang digunakan oleh peneliti 

adalah tes tertulis yang berbentuk uraian. Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

pada akhir setiap siklus. Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui 

pengamatan. Alat yang digunakan pada teknik nontes yakni lembar pengamatan. 

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan kepada siswa dan peneliti. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data 

kuantitatif untuk menganalisis nilai akhir belajar siswa, nilai rata – rata kelas, dan 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Teknik analisi data kualitatif untuk 

menganalisis keaktifan belajar siswa secara klasikal dan performansi guru. 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
pada kelas III-B SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 

dengan indikator keberhasilan 80% siswa kelas III-B SD Negeri 012 Purnama 

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mengalami ketuntasan belajar individual 

sebesar ≥ 75 dalam pembelajaran IPS. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Data Pra Siklus 

Dari hasil pengalaman penulis sebagai guru yang mengajar di kelas III-B 

SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tahun pelajaran 

2016/2017 menunjukkan bahwa pembelajaran IPS siswa masih kurang optimal. 

Hal ini disebabkan karena minimnya strategi yang dilakukan guru saat mengajar. 

Cara mengajar guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan 

pada saat tanya jawab hanya siswasiswa yang pandai saja yang mau menunjukkan 

jari untuk menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu guru kurang memanfaatkan 

media, sehingga mengakibatkan minat belajar siswa rendah. Hal tersebut 

menyebabkan nilai hasil belajar siswa masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan 

66,7% siswa atau 14 dari 21 siswa mengalami ketidaktuntasan belajar, sedangkan 

33,3% atau 7 dari 21 siswa mengalami ketuntasan belajar. Dan rata-rata kelas 

sebesar 66,86 dengan nilai terendah adalah 50 dan tertinggi adalah 84. 

Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran IPS pada 

kelas kelas III-B SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 

tahun pelajaran 2016/2017 maka perlu sekali adanya peningkatan kualitas 

pembelajarannya, agar hasil belajar IPS pada kelas tiga dapat meningkat. 

 

Deskripsi Data Siklus I 

1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus I sebagai berikut: (a) 

Menyusun RPP tentang sejarah uang dan jenis uang kartal yang dsajarkan 

secara tematik dengan tema “kegiatan”. (b) Mempersiapakan sumber dan media 

pembelajaran berupa buku paket IPS kelas III dengan media peta konsep, 

gambar uang kartal dan teks lagu “aku cinta rupiah”. (c) Menyiapkan lembar 

pembagian meja turnamen, amplop bernomor berisi soal dan jawaban, lembar 

skor permainan/turnamen dan soal evaluasi. (d) Menyiapkan lembar observasi 

untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siklus I yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2017 diperoleh 

keterangan bahwa Kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru meminta ketua 

kelas memimpin teman-temannya berdoa. Setelah itu guru memberi salam dan 

melakukan presensi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dibahas pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti 

mengikuti langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah disusun guru pada kegiatan perencanaan yang terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan penutup, dimulai dengan 

guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian guru memberikan 

soal evaluasi pada siswa. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada kegiatan selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
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3. Observasi 

a. Keterampilan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Dari penjelasan delapan komponen di atas dapat dijelaskan data 

keterampilan guru seperti yang terdapat pada tabel yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator
Skala 

Tampak

1 Merencanakan RPP 4

2 Membuka pelajaran 3

3 Keterampilan bertanya 3

4 Keterampilan memberi penguatan 2

5 Keterampilan mengadakan variasi 2

6 Keterampilan menjelaskan 2

7 Pemberian materi pelajaran 3

8 Penggunaan media 4

9
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil
3

10 Keterampilan mengelola kelas 2

11
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan
3

12 Keterampilan menutup pelajaran 4

13
Iklim pembelajaran (efektivitas proses 

pembelajaran)
2

37

Baik

Jumlah

Kategori  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) mendapatkan kategori 

ketuntasan baik. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada 

siklus I didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Kriteria Penilaian
Skor       Rata - 

rata

1 Antusias mengikuti pembelajaran 2,64

2 Aktif bertanya 2

3 Aktif menjawab pertanyaan 2,55

4 Aktif dalam kerja kelompok 3,18

5 Dapat bekerjasama dengan teman 2,82

6 Aktif dalam permainan 2,55

7 Sportif dalam permainan 2,82

8
Tanggung jawab mewakili kelompok 

di meja turnamen
2,82

21,38

Baik

Jumlah Skor

Kategori  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) mendapatkan kategori 

ketuntasan baik. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Pelaksanaan penelitian ini di setiap siklus diadakan tes tertulis 

sebagai alat untuk mengukur hasil belajar siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan saat pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data hasil tes akhir siklus I disajikan dalam 

tabel di bawah ini yaitu: 

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Nilai Rata - rata 68,27

Nilai Tertinggi 95

Nilai Terendah 35

Jumlah Siswa Tuntas 12

Persentase Ketuntasan 46,2%

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 14

Persentase Ketidaktuntasan 53,85%  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dengan pelaksanaan tindakan siklus I dalam pembelajaran IPS 

dengan pendekatan kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 34,6% menjadi 46,2% 

siswa tuntas. Tetapi hal tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan 

yaitu belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 

85% siswa tuntas, sehingga perlu dilaksanakan siklus II. 

4. Refleksi 
Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data. 

Hasil dari refleksi ini akan dijadikan bahan sebagai perencanaan tindakan pada 

siklus II. Refleksi pada siklus I ini lebih difokuskan pada masalah yang muncul 

selama tindakan berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada 

siklus I, maka dalam pembelajaran ini ditemukan permasalahan-permasalahan 

sebagai berikut: 1) Saat kegiatan tanya jawab masih ada siswa yang pasif baik 

dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan. 2) Terjadi kegaduhan dalam 

pembagian kelompok untuk kelompok diskusi dan saat permainan pada meja 

turnamen. 3) Dalam diskusi kelompok rata-rata siswa membantu teman yang 

disukai saja dalam bekerjasama. 4) Terjadi kebingungan pada siswa saat 

melaksanakan permainan, karena guru kurang memberikan penjelasan tata cara 

dan aturan permaian, sehingga di tengah permainan kadang-kadang guru harus 

membimbing siswa secara satu persatu. 5) Keterampilan guru dalam pemberian 

penguatan serta pengadaan variasi masih kurang optimal sehingga iklim kelas 

yang belum kondusif. 6) Hasil belajar klasikal pada siklus I menunjukkan 

persentase sebesar 69,2%, hal ini belum sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 
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Deskripsi Data Siklus II 

1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus II sebagai berikut: (a) 

Menyusun RPP tentang uang giral yang diajarkan secara tematik dengan tema 

“kegiatan”. (b) Mempersiapakan sumber dan media pembelajaran berupa buku 

paket IPS kelas III dengan media peta konsep, contoh uang giral, gambar batik, 

borobudur, dan angklung. (c) Menyiapkan lembar pembagian meja turnamen, 

amplop bernomor berisi soal dan jawaban, lembar skor permainan/turnamen 

dan soal evaluasi. (d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa dan keterampilan guru. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2017 diperoleh 

keterangan sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru 

meminta ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Setelah itu guru 

memberi salam dan melakukan presensi. Selanjutnya pada kegiatan inti 

mengikuti langkah=langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah disusun guru pada kegiatan perencanaan yang terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan penutup, dimulai dengan 

guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian guru memberikan 

soal evaluasi pada siswa. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada kegiatan selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

3. Observasi 

a. Keterampilan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator
Skala 

Tampak

1 Merencanakan RPP 4

2 Membuka pelajaran 3

3 Keterampilan bertanya 4

4 Keterampilan memberi penguatan 3

5 Keterampilan mengadakan variasi 2

6 Keterampilan menjelaskan 2

7 Pemberian materi pelajaran 3

8 Penggunaan media 4

9
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil
4

10 Keterampilan mengelola kelas 3

11
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan
3

12 Keterampilan menutup pelajaran 4

13
Iklim pembelajaran (efektivitas proses 

pembelajaran)
3

42

Baik

Jumlah

Kategori  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 

merencanakan pembelajaran guru sudah menunjukkan empat deskriptor. 
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Dalam kegiatan pembelajaran, pada kegiatan membuka pelajaran, 

keterampilan membuka pelajaran guru masih terdapat satu indikator yang 

belum nampak yaitu menimbulkan motivasi. Pada saat tanya jawab guru 

telah menunjukkan empat deskriptor dari keterampilan bertanya. Dan 

dalam keseluruhan pembelajaran guru telah menunjukkan keterampilan 

memberikan penguatan, yaitu penguatan verbal dan non verbal. 

b. Hasil Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada 

siklus II didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Kriteria Penilaian
Skor       Rata - 

rata

1 Antusias mengikuti pembelajaran 3,36

2 Aktif bertanya 2,73

3 Aktif menjawab pertanyaan 2,55

4 Aktif dalam kerja kelompok 3

5 Dapat bekerjasama dengan teman 3

6 Aktif dalam permainan 3

7 Sportif dalam permainan 3,09

8
Tanggung jawab mewakili kelompok 

di meja turnamen
2,91

23,64

Baik

Jumlah Skor

Kategori  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) mendapatkan kategori ketuntasan baik. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Pelaksanaan penelitian ini di setiap siklus diadakan tes tertulis 

sebagai alat untuk mengukur hasil belajar siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan saat pembelajaran. Berdasarkan analisis data hasil tes akhir 

siklus II disajikan dalam tabel di bawah ini yaitu: 

Tabel 6. Hasil Belajar Siklus II 

Nilai Rata - rata 76,35

Nilai Tertinggi 100

Nilai Terendah 45

Jumlah Siswa Tuntas 18

Persentase Ketuntasan 69,2%

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 8

Persentase Ketidaktuntasan 30,8%  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dengan pelaksanaan tindakan siklus II dalam pembelajaran IPS 

dengan pendekatan kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 46,2% menjadi 69,2% 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019  

Darmiyati                                                                                                         23 

siswa tuntas. Hal tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan yaitu 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 85% 

siswa tuntas, sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus II belum berhasil 

dan perlu dilaksanakan siklus III. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II, maka dalam 

pembelajaran ini ditemukan bahwa: 1) Saat tanya jawab rata-rata siswa sudah 

aktif baik dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan. 2) Dalam pembagian 

tim dan meja turnamen sudah berjalan lancar dan semua siswa sudah 

bersemangat dan fokus dalam pembelajaran. 3) Dalam belajar tim rata-rata 

siswa sudah membantu semua teman dalam bekerja sama. 4) Guru sudah 

optimal dalam membangkitkan kemampuan siswa dalam tanya jawab. 5) Guru 

dalam membimbing kelompok baik saat belajar tim maupun saat siswa 

menghitung skor tim masih sudah optimal. 6) Keterampilan guru dalam 

mengajar rata-rata sudah baik. 7) Iklim pembelajaran di kelas sudah baik. 8) 

Hasil belajar klasikal pada siklus II menunjukkan persentase sebesar 85%, hal 

ini belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

 

Deskripsi Data Siklus III 

1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus III sebagai berikut: (a) 

Menyusun RPP tentang penggunaan uang sesuai dengan keguanaan uang yang 

diajarkan secara tematik dengan tema “kegiatan”. (b) Mempersiapkan sumber 

dan media pembelajaran berupa paket IPS kelas III dengan media peta konsep, 

teks lagu “suka menabung”, dan teks bacaan. (c) Menyiapkan lembar 

pembagian meja turnamen, amplop bernomor berisi soal dan jawaban, lembar 

skor permainan/turnamen dan soal evaluasi. (d) Menyiapkan lembar observasi 

untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2017 diperoleh 

keterangan sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru 

meminta ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Setelah itu guru 

memberi salam dan melakukan presensi. Selanjutnya pada kegiatan inti 

mengikuti langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah disusun guru pada kegiatan perencanaan yang terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan penutup, dimulai dengan 

guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian guru memberikan 

soal evaluasi pada siswa. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada kegiatan selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
3. Observasi 

a. Keterampilan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran pada 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator
Skala 

Tampak

1 Merencanakan RPP 4

2 Membuka pelajaran 4

3 Keterampilan bertanya 4

4 Keterampilan memberi penguatan 4

5 Keterampilan mengadakan variasi 3

6 Keterampilan menjelaskan 3

7 Pemberian materi pelajaran 4

8 Penggunaan media 4

9
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil
4

10 Keterampilan mengelola kelas 3

11
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan
3

12 Keterampilan menutup pelajaran 4

13
Iklim pembelajaran (efektivitas proses 

pembelajaran)
4

48

Sangat BaikKategori

Jumlah

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa keterampilan guru 

dalam merencanakan RPP sudah baik. Sehingga pembelajaran sudah terjadi 
sesuai dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa pada siklusi III keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) mendapatkan kategori ketuntasan baik sekali. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pada 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Kriteria Penilaian
Skor       Rata - 

rata

1 Antusias mengikuti pembelajaran 3,55

2 Aktif bertanya 3,09

3 Aktif menjawab pertanyaan 3,27

4 Aktif dalam kerja kelompok 3,27

5 Dapat bekerjasama dengan teman 3,72

6 Aktif dalam permainan 3,64

7 Sportif dalam permainan 3,27

8
Tanggung jawab mewakili kelompok 

di meja turnamen
3,55

27,36

Sangat BaikKategori

Jumlah Skor

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus III 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kooperatif tipe 
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Teams Games Tournament (TGT) mendapatkan kategori ketuntasan sangat 

baik. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Pelaksanaan penelitian ini di setiap siklus diadakan tes tertulis 

sebagai alat untuk mengukur hasil belajar siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan saat pembelajaran. Berdasarkan analisis data hasil tes akhir 

siklus II disajikan dalam tabel di bawah ini yaitu: 

Tabel 9. Hasil Belajar IPS Siklus III 
Nilai Rata - rata 86,41

Nilai Tertinggi 100

Nilai Terendah 46,67

Jumlah Siswa Tuntas 23

Persentase Ketuntasan 88,5%

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 3

Persentase Ketidaktuntasan 11,5%  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dengan pelaksanaan tindakan siklus III dalam pembelajaran IPS 

dengan pendekatan kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 69,2% menjadi 88,5% 

siswa tuntas. Hal tersebut sudah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 85% 

siswa tuntas, sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus III telah berhasil. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus III, maka dalam 

pembelajaran ini ditemukan bahwa: 1) Pada pembelajaran IPS siklus III ini 

keterampilan guru sudah dikuasai dengan baik. 2) Aktivitas belajar siswa juga 

sudah meningkat. 3) Kualitas materi ajar yang diberikan juga sudah baik, sudah 

ada kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai 

siswa, adanya keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yg tersedia, materinya pun juga sudah sitematis dan kontekstual. 4) 
Kualitas media juga sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari media yang 

sudah dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, dapat 

memfasilitasi proses interaksi siswa dan siswa serta guru dan siswa, selain itu 

siswa juga sudah aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai 

sumber belajar yang ada. 5) Iklim pembelajaran juga sudah kondusif dan 

berjalan lancar. 6) Hasil belajar klasikal pada siklus III menunjukkan persentase 

sebesar 88,5%, hal ini sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan cooperative learning tipe Teams games tournament tersebut diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa meningkat pada siklus III. 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019  

Darmiyati                                                                                                         26 

Tabel 10. Peningkatan Keterampilan Guru dari Siklus I, II, dan III 

Siklus I Siklus II Siklus III

1 Merencanakan RPP 4 4 4

2 Membuka pelajaran 3 3 4

3 Keterampilan bertanya 3 4 4

4 Keterampilan memberi penguatan 2 3 4

5 Keterampilan mengadakan variasi 2 2 3

6 Keterampilan menjelaskan 2 2 3

7 Pemberian materi pelajaran 3 3 4

8 Penggunaan media 4 4 4

9
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil
3 4 4

10 Keterampilan mengelola kelas 2 3 3

11
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan
3 3 3

12 Keterampilan menutup pelajaran 4 4 4

13
Iklim pembelajaran (efektivitas proses 

pembelajaran)
2 3 4

37 42 48

Baik Baik Sangat Baik

Jumlah

Kategori

Skala Tampak
No Indikator

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Selain peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa pun mengalami 

peningkatan pada tiap siklus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dan 

diagram berikut: 

Tabel 11. Peningkatan Aktivitas Siswa dari Siklus I, II, dan III 

Siklus I Siklus II
Siklus 

III

1 Antusias mengikuti pembelajaran 2,64 3,36 3,55

2 Aktif bertanya 2 2,73 3,09

3 Aktif menjawab pertanyaan 2,55 2,55 3,27

4 Aktif dalam kerja kelompok 3,18 3 3,27

5 Dapat bekerjasama dengan teman 2,82 3 3,72

6 Aktif dalam permainan 2,55 3 3,64

7 Sportif dalam permainan 2,82 3,09 3,27

8
Tanggung jawab mewakili kelompok di 

meja turnamen
2,82 2,91 3,55

21,38 23,64 27,36

Baik Baik
Sangat 

Baik

Jumlah Skor

Kategori

Skor       Rata - rata

No Kriteria Penilaian

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 Hasil belajar juga mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar 

Kategori Pra Siklus Siklus   I Siklus II
Siklus 

III

Nilai Rata - rata 67,50 68,27 76,35 86,41

Nilai Tertinggi 84 95 100 100

Nilai Terendah 50 35 45 46,67

Jumlah Siswa Tuntas 9 12 18 23

Persentase Ketuntasan 34,6% 46,2% 69,2% 88,5%

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 17 14 8 3

Persentase Ketidaktuntasan 65,4% 53,8% 30,8% 11,5%  
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Berdasarkan data diatas pembelajaran yang akan diteliti oleh peneliti 

bersama observer dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan menggunakan 

Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament berhenti sampai siklus III 

karena indikator keberhasilan sudah tercapai dengan baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan siklus I sampai siklus III 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: ”hasil belajar IPS dapat ditingkatkan melalui Pembelajaran Kooperatif tipe 

Teams Games Turnamen (TGT) pada siswa kelas III-B SD Negeri 012 

PurnamaKecamatan Dumai Barat Kota Dumai”. Dibuktikan dengan peningkatan 

hasil belajar siswa pada tiap siklus. Pada pembelajaran siklus I tingkat ketuntasan 

belajar mencapai 46,2%. Kemudian terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar 

yang terjadi pada siklus II sebesar 69,2%, dan pada siklus III sebesar 88,5%. 

Selain itu juga terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas. Pada siklus I nilai 

rataratanya adalah 67,5, nilai rata-rata siklus II adalah 68,27, dan meningkat pada 

siklus III dengan nilai rata-rata kelas sebesar 76,35. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 

diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi para pendidik atau para guru agar pembelajaran dapat terselenggara 

dengan efektif dan bermakna maka guru harus mengggunakan keterampilan 

mengajar dengan baik.  

2. Agar kegiatan belajar mengajar dapat bermakna maka perlu adanya partisipasi 

aktif siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan seluas-

luasnya pada siswa untuk bertanya mengenai materi. Alternatif lain adalah 

menyelipkan permainan dalam kegiatan pembelajaran.  

3. Agar hasil belajar siswa dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dan prosentase ketuntasan klasikal kelas lebih dari 50% maka kualitas 

pembelajaran harus meningkat. Hal ini dapat diperhatiakan dari indikator-

indikator kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan guru, keterampilan siswa, 

kualitas bahan dan materi ajar, pemakaian media, iklim pembelajaran, serta 

sistem pembelajaran. 
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