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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan sebanyak 2 Siklus, karena pada Siklus ke 2 

menampakkan hasil pembelajaran yang diharapkan. Sebelum melaksanakan 

penelitian, soal-soal yang dijadikan sebagai alat evaluasi terlebih dahulu 

diujicobakan di SD Negeri II Kendaga, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

nilai validitas soal tersebut. Dari 40 soal  yang diujicobakan diketahui bahwa 

soal tersebut tergolong valid. (hasil validitas terlampir 247). Adapun 

gambaran kegiatan pembelajaran dan hasil pembelajaran pada setiap siklus 

adalah sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Hasil Perencanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara peneliti 

dan guru pengampu dalam menentukan langkah-langkah peneliian 

meliputi: 

1)   Peneliti dan guru kolabolator menetapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) untuk 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

2)   Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

sub pokok bahasan perjuangan melawan penjajahan Belanda 

untuk pertemuan ke-1 serta perjuangan melawam penjajahan 

Jepang untuk pertemuan ke-2.  
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3)   Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar Jawaban 

Siswa. 

4)   Membuat dan melengkapi alat/media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti kartu permainan/ 

kartu soal dan alat peraga penujang proses pembelajaran dikelas.  

5)   Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi aktifitas 

guru dan siswa. 

6)   Membuat soal-soal pretest dan posttest untuk mengukur 

kemampuan siswa. 

b. Hasil Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan Siklus I dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu : 

1) Pertemuan I 

Pelaksanaan siklus I pertemuan I pada hari Sabtu 5 Februari 

2011 di kelas V SD Negeri 1 Kendaga Semester 2 tahun pelajaran 

2010-2011 pada  pembelajaran IPS dengan sub materi perjuangan 

melawan penjajahan Belanda, sebagai pelaksana tindakan adalah 

Ibu Dwi Estyawati, S.Pd, dan sebagai observer adalah Ibu Etti 

Setiawati, S.Pd, dan Aji Heru Muslim. Rencana pembelajaran 

yang telah dipersiapkan dijadikan pedoman selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun langkah-langkah dalam 

pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut : 
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a) Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran guru mensosialisasikan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournement).  

Guru menyampaikan tujuan dan standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh siswa. Guru juga menyampaikan apersepsi 

dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada 

siswa. Guru memberikan pretes tentang materi yang diajarkan 

yaitu perjuangan melawan penjajahan Belanda adapun hasil 

skor rata-rata pretes adalah 68,96. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti dimana guru menyampaikan materi dengan 

cara presentasi tentang sub materi perjuangan melawan 

penjajahan Belanda yang sedang dipelajari dan memotivasi 

siswa agar siswa berani mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan jawaban, dan mengerjakan soal. Guru juga 

menginformasikan bahwa pada pertemuan ini siswa diminta 

bekerja kelompok untuk menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh guru dan setelah diskusi kelompok akan diadakan game 

tournament. Kegiatan selanjutnya guru membagi siswa 

kedalam 7 kelompok. Pembentukan kelompok sesuai dengan 

yang telah direncanakan yaitu setiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa dengan kemampuan yang sama. Kelompok tersebut 
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dibentuk atas dasar nilai yang diperoleh siswa sebelumnya 

setelah pembentukan kelompok selesai, guru menjelaskan 

aturan main pada saat kerja kelompok yaitu setiap kelompok 

akan mendapatkan LKS, Setiap kelompok mendiskusikan 

permasalahan/pertanyaan yang ada pada Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan 

turnamen. Guru juga membantu menyelesaikan permasalahan 

apabila siswa mengalami kesulitan di dalam diskusi. Setelah 

selesai berdiskusi ketua kelompok diminta untuk menjelaskan 

hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan kelompok lain 

diminta untuk menanggapi. Setelah berdiskusi guru 

membagikan kartu permainan kemasing-masing kelompok, 

guru memberi petunjuk sebelum melakukan permaianan yaitu 

guru meminta siswa untuk membuat soal dan jawaban di kartu 

permaianan yang sudah disediakan oleh guru.  Siswa 

ditugaskan  membuat 3 buah soal dengan jawabannya dari 

pembagian materi yang telah diberikan. Setelah masing-masing 

kelompok membuaat soal dan jawaban maka siswa memulai 

permainan dan pertandingan dilakukan, dimana setiap 

kelompok berhak mengambil kartu permainan apabila dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar yang ada pada lembar soal 

turnamen. Setiap anggota kelompok harus mampu bersaing 

dengan anggota kelompok lain dan mampu bekerja sama 
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dengan anggota satu tim agar dapat memenangkan 

pertandingan. Setelah melakukan permaianan dan tournamen 

guru mengumumkan hasilnya kepada semua siswa. Guru 

memberikan hadiah atau penghargaan berupa bintang prestasi 

bagi 5 siswa yang memperoleh poin game tournament paling 

tinggi. 

c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pelajaran yang telah di pelajari. Guru 

juga memberikan motivasi kepada siswa agar lebih optimal 

dalam permainan. Guru memberikan Evaluasi atau postes 

tentang sub materi perjuangan melawan penjajahan Belanda, 

kegiatan postes dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

selama proses pembelajaran yang dibuat sesuai dengan materi 

yang telah diajarkan dan utuk mengetahui prestasi belajar 

siswa terhadap materi yang telah di ajarkan oleh guru. Hasil 

postes pada siklus I pertemuan I diperoleh rata-rata 77,58.  

2) Pertemuan II 

Pelaksanaan siklus I pertemuan II pada hari Kamis, 10 

Februari 2011 di kelas V SD Negeri 1 Kendaga Semester 2 tahun 

pelajaran 2010-2011 pada  pembelajaran IPS dengan sub materi 

perjuangan melawan penjajahan Jepang, sebagai pelaksana 
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tindakan adalah Ibu Dwi Estyawati, S.Pd, dan sebagai observer 

adalah Ibu Etti Setiawati, S.Pd, dan Aji Heru Muslim.  

Rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan dijadikan 

pedoman selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai 

berikut : 

a) Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran guru mensosialisasikan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournement).  

Guru menyampaikan tujuan dan standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh siswa. Guru juga menyampaikan apersepsi 

dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada 

siswa. Guru memberikan pretes tentang materi yang diajarkan 

yaitu perjuangan melawan penjajahan Jepang adapun hasil 

skor rata-rata pretes adalah 69,31. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti dimana guru menyampaikan materi 

dengan cara persentasi tentang sub materi perjuangan melawan 

penjajahan Jepang yang sedang dipelajari dan memotivasi 

siswa agar siswa berani mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan jawaban, dan mengerjakan soal. Guru juga 
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menginformasikan bahwa pada pertemuan ini siswa diminta 

bekerja kelompok untuk menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh guru dan setelah diskusi kelompok akan diadakan game 

tournament. Kegiatan selanjutnya guru membagi siswa 

kedalam 7 kelompok. Pembentukan kelompok sesuai dengan 

yang telah direncanakan yaitu setiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa dengan kemampuan yang sama. Kelompok tersebut 

dibentuk atas dasar nilai yang diperoleh siswa dari materi  

sebelumnya setelah pembentukan kelompok selesai, guru 

menjelaskan aturan main pada saat kerja kelompok yaitu setiap 

kelompok akan mendapatkan LKS, Setiap kelompok 

mendiskusikan permasalahan/pertanyaan yang ada pada 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) untuk mempersiapkan diri 

dalam kegiatan turnamen. Guru juga membantu menyelesaikan 

permasalahan apabila siswa mengalami kesulitan di dalam 

diskusi. Setelah selesai berdiskusi perwakilan dari kelompok 

diminta untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan kelompok lain diminta untuk menanggapi. Setelah 

berdiskusi guru membagikan kartu permainan kemasing-

masing kelompok, guru memberi petunjuk sebelum melakukan 

permaianan yaitu guru meminta siswa untuk membuat soal dan 

jawaban di kartu permaianan yang sudah disediakan oleh guru.  

Setelah masing-masing kelompok membuaat soal dan jawaban 
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maka siswa memulai permainan dan pertandingan dilakukan, 

dimana setiap kelompok berhak mengambil kartu permainan 

apabila dapat menjawab pertanyaan dengan benar yang ada 

pada lembar soal turnamen. Setiap anggota kelompok harus 

mampu bersaing dengan anggota kelompok lain dan mampu 

bekerja sama dengan anggota satu tim agar dapat 

memenangkan pertandingan. Setelah melakukan permaianan 

dan tournamen guru mengumumkan hasilnya kepada semua 

siswa. Guru memberikan hadiah atau penghargaan berupa 

bintang prestasi bagi 5 siswa yang memperoleh poin game 

tournament paling tinggi. 

c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pelajaran yang telah di pelajari. Guru 

juga memberikan motivasi kepada siswa agar lebih optimal 

dalam permainan. Guru memberikan Evaluasi atau postes 

tentang sub materi perjuangan melawan penjajahan Jepang, 

kegiatan postes dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

selama proses pembelajaran yang dibuat sesuai dengan materi 

yang telah diajarkan dan utuk mengetahui prestasi belajar 

siswa terhadap materi yang telah di ajarkan oleh guru. Hasil 

postes pada siklus I pertemuan II diperoleh rata-rata 79,31. 
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c. Hasil Observasi/Pengamatan 

1) Hasil Observasi Siklus I Pertemuan I 

Pada observasi guru siklus I pertemuan I dilakukan oleh Aji 

Heru Muslim. Hasil observasi terhadap aktivitas guru, dalam 

pelaksanan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dikelas V semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata 

pelajaran IPS, perjuangan melawan penjajahan Belanda 

menggunakan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari 

hasil observasi aktifitas guru dapat dikatakan bahwa guru dalam 

pengelolaan pembelajaran di kelas Baik hal ini ditunjukan dalam 

hasil observasi siklus I pertemuan I mencapai 75 %, hasil observasi 

aktivitas guru dapat dilihat dalam lampiran 179. 

Observasi Aktivitas siswa dilakaukan oleh guru observer 

Ibu Etti Setiawati S.Pd. Hasil observasi terhadap aktivitas 

pelaksanaan tindakan siswa, dalam pelaksanan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dikelas V 

semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata pelajaran IPS sub 

materi perjuangan melawan penjajahan Belanda menggunakan 

lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 
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tipe TGT yang telah dipersiapkan sebelumnya, hasil observasi 

aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel dibawah. 

     Tabel 4.1.Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

 

No Rentang Katagori 
Jumlah 

Siswa 

1 25 ≤ Nilai ≤ 45 Kurang  6 

2 45 ≤ Nilai ≤ 65 Cukup  18 

3 65 ≤ Nilai ≤ 85 Baik  5 

4 85 ≤ Nilai ≤ 100 Sangat Baik  0 

  

Dari tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus I dan pertemuan I, 

dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. 

Gambar 4.1. 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 
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Hasil observasi aktivitas siswa kelas V SD Negeri I 

Kendaga yang berjumlah 29 Siswa diketahuai bahwa keriteria 

siswa yang aktivitas belajar kurang berjumlah 6 siswa, sedangkan 

keriteria siswa yang aktivitas belajarnya cukup berjumlah 18 siswa 

dan kriteria aktivitas belajar baik berjumlah 5 siswa. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 29 siswa ada 5 siswa 

dalam katagori baik dan sangat baik dalam aktivitas belajar 

sedangkan 24 siswa berada pada katagori cukup dan kurang, hal ini 

disebabkan siswa belum terbiasa menggunakan metode yang lebih 

menuntuk siswa lebih aktif seperti model TGT (team Games 

Tournement) ini. Dari data tersebut dapat diambil nilai persentase 

keseluruhan siswa Kelas V SD Negeri I Kendaga adalah 52,80%, 

maka dapat dikatagorikan aktivitas belajar cukup. 

2) Hasil Observasi Siklus I Pertemuan II 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru, dalam pelaksanan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dikelas V semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata pelajaran 

IPS, perjuangan melawan penjajahan Jepang menggunakan lembar 

observasi untuk mengetahui aktivitas guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari hasil observasi aktifitas 

guru dapat dikatakan bahwa guru dalam pengelolaan pembelajaran 

di kelas Baik hal ini ditunjukan dalam hasil observasi siklus I 
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pertemuan II mencapai 85%, hasil observasi aktivitas guru dapat 

dilihat dalam lampiran 180. 

Observasi Aktivitas siswa dilakaukan oleh guru observer 

Ibu Etti Setiawati S.Pd. Hasil observasi terhadap aktivitas 

pelaksanaan tindakan siswa, dalam pelaksanan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dikelas V 

semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata pelajaran IPS sub 

materi perjuangan melawan penjajahan Jepang menggunakan 

lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT yang telah dipersiapkan sebelumnya, hasil observasi 

aktifitas siswa dapat dilihat pada tabel dibawah. 

    Tabel 4.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

No Rentang Katagori Jumlah Siswa 

1 25 ≤ Nilai ≤ 45 Kurang  2 

2 45 ≤ Nilai ≤ 65 Cukup 10  

3 65 ≤ Nilai ≤ 85 Baik 15  

4 85 ≤ Nilai ≤ 100 Sangat Baik  2 

 

Dari tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan II, 

dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. 
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Gambar 4.2. 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 
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Hasil observasi aktivitas siswa siswa kelas V SD Negeri I 

Kendaga yang berjumlah 29 Siswa diketahuai bahwa keriteria 

siswa yang aktivitas belajarnya kurang berjumlah 2 siswa 

sedangkan kriteria siswa yang aktivitas belajarnya cukup 

berjumlah 10 dan kriteria aktivitas belajar baik berjumlah 15 siswa, 

sedangkan kriteria aktivitas belajar sangat baik berjumalah 2 siswa. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 29 siswa ada 

17 siswa dalam katagori baik dan sangan baik dalam aktivitas 

belajar sedangkan 12 siswa berada pada katagori kurang dan 

cukup, hal ini disebabkan siswa belum terbiasa menggunakan 

metode yang lebih memusatkan siswa lebih aktif seperti model 
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TGT (team Games Tournement) ini. Dari data tersebut dapat 

diambil nilai persentse aktivitas keseluruhan siswa Kelas V SD 

Negeri I Kendaga yang berjumlah 29 adalah 67,03%, dari hasil itu 

maka dikatagorikan aktivitas belajar baik di kelas V SD Negeri I 

Kendaga.  

d. Hasil Refleksi 

Kegiatan Penelitian kelas (PTK) yang telah dilaksanakan pada 

siklus I tentang pemahaman materi yang dilakukan pada pertemuan I 

dan II sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang dibuat waktu perencanaan. 

Walaupun siswa kelas V SD Negeri I Kendaga baru pertama 

kali melakasanakan pembelajaran menggunakan metode TGT (Team 

Games Tournament) ternyata hasil belajar siswa tergolong baik. Hal 

ini terbukti dari hasil post test  diperoleh nilai dengan rata-rata nilai 

post test pada pertemuan I sub materi perjuangan melawan penjajahan 

Belanda mencapai 77,58, sedangkan pada pertemuan II sub materi 

perjuangan melawan penjajahan Jepang mencapai 79,31. Jadi pada 

siklus I diperoleh nilai rata-ratanya adalah 78,45. Hal ini 

dimungkinkan penggunaan kartu game tournamen ini masih memiliki 

keterbatasan yang disebabkan karena  kurang baiknya kualitas soal 

yang dibuat oleh siswa atau masih kurangnya siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. 
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Dengan demikian pada siklus I pertemuan I yang mendapat 

skor 70 keatas mencapai 24 siswa dari 29 siswa maka dapat diketahui 

ketuntasan belajar klasikal mencapai 82.76%, sedangkan pada siklus I 

pertemuan II yang mendapat skor 70 keatas mencapai 22 siswa dari 29 

siswa, maka dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal mencapai 

75.86%, jadi pada siklus I diketahui nilai ketuntasan belajar secara 

klasikal mencapai 79,31% artinya belum mencapai indikator yang 

sudah ditentukan mencapai 85%. Dari hasil siklus I dapat disimpulkan 

bahwa ketuntasan secara klasikal pada pertemuan I mengalami 

penurunan kepertemuan II.  

Pada hasil refleksi, peneliti bersama guru kolaborator dan guru 

observer mendiskusikan hasil pengamatan yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Adapun hasil simpulan 

antara peneliti, guru kolaborator dan guru observer yaitu Pada tahapan 

pembuatan kartu soal dan kartu jawaban (Kartu permainan) sebaikya 

dibuat oleh peneliti dan guru kolaborator agar soal-soal yang 

dimainkan didalam kartu permaian mempuanyai bobot soal yang sama 

dengan kelompok yang lain. Disamping itu dalam permaianann geme 

tournamen  sebaiknya dilakukan di luar kelas agar suasana lebih 

kondusif dan siswa dapat lebih aktif melakukan kegiatan dengan  

sangat menyenangkan sehingga siswa dapat melakukannya dengan 

antusias terhadap permaian kartu tersebut.  
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Berdasarkan hasil refleksi tersebut di atas dapat disimpulkan 

aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan 

Siklus 1 sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3.  Keberhasilan dan Kelemahan Pelaksanaan Siklus 1 

 

N

o 
Aspek Keberhasilan Kelemahan 

Rencana Tindak 

Lanjut 

1 Aktivitas 

Siswa 

Sebagaian besar siswa 

aktif bekerja sama di 

dalam kerja kelompok 

, baik di tahapan 

pemahaman materi, 

pembuatan soal 

maupun pada saat 

kegiatan Game Card 

(permaianan kartu) 

dilaksanakan  sesuai 

dengan prinsip 

’Cooperative 

Learning” yaitu  

saling berkompetisi 

yang positif dalam 

mencapai tujuan 

tertentu. 

Beberapa orang 

siswa kurang 

memahami 

materi 

pembelajaran 

maka akan 

kesulitan dalam 

proses kegiatan 

game dalam 

menjawab soal  

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa yang kurang 

memahami materi 

pembelajaran  

untuk belajar 

kembali dengan 

membaca materi 

dan memberikan 

kesempatan  

melakukan kegiatan 

bersama siswa yang 

belum memenuhi 

KKM. 

2 Kompetensi 

Siswa 

Walau belum 

mencapai target 

indikator 

keberhasilan, namun 

secara umum siswa 

Sebagian siswa 

masih salah 

dalam membuat 

pertanyaan 

seperti dalam 

Guru dan peneliti 

yang membuat karu 

soal peramainan. 

Melakuakan 

permaian di luar kelas 

agar mengurangi 
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N

o 
Aspek Keberhasilan Kelemahan 

Rencana Tindak 

Lanjut 

sudah menunjukkan 

peningkatan dalam 

perolehan nilai akhir 

atau postest 

pembuatan soal 

terlalu sulit 

untuk 

dimengerti  atau 

soal yang dibuat 

berupa analisis 

yang rumit  atau 

panjang  untuk 

dipahami. 

kegaduhan didalam 

kelas. 

 

Berdasarkan data sisklus I maka hasil refleksi yaitu perlu dilakuakan 

ke siklus 2, dimana pelaksanaan tindakan memperhatikan aktivitas 

siswa dan juga meteri yang dibahas dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe kooperatif TGT (Team Games 

Tournament) dengan harapan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa sesuai dengan indikator dalam penelitian ini. 

2. Siklus 2 

a. Hasil Perencanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara peneliti 

dan guru pengampu dalam menentukan langkah-langkah peneliian 

meliputi: 

1). Peneliti dan guru kolabolator menetapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) untuk 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. 
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2). Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus 2 

dengan sub pokok bahasan tokoh-tokoh pergerakan nasional 

untuk pertemuan ke-1 serta peranan sumpah pemuda 28 Oktober 

1928 dalam mempersatukan Bangsa Indonesia untuk pertemuan 

ke-2.  

3). Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar Jawaban 

Siswa. 

4). Membuat dan melengkapi alat/media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti kartu permainan/ 

kartu soal dan alat peraga penujang proses pembelajaran dikelas.  

5). Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi aktifitas 

guru dan siswa. 

6). Membuat soal-soal pretest dan posttest untuk mengukur 

kemampuan siswa. 

b. Hasil Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan Siklus II dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu : 

1). Pertemuan I 

Pelaksanaan siklus II pertemuan I pada hari Kamis, 17 

Februari 2011 di kelas V SD Negeri 1 Kendaga Semester 2 tahun 

pelajaran 2010-2011 pada  pembelajaran IPS dengan sub materi 

tokoh – tokoh pergerakan nasional, sebagai pelaksana tindakan 

adalah Ibu Dwi Estyawati, S.Pd, dan sebagai observer siswa 

adalah Ibu Etti Setiawati, S.Pd, dan sebagai observer guru adalah  
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Aji Heru Muslim. Rencana pembelajaran siklus II yang telah 

dipersiapkan dijadikan pedoman selama proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 

a) Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran guru mensosialisasikan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournement).  

Guru menyampaikan tujuan dan standar kompetensi yang harus 

dicapai oleh siswa. Guru juga menyampaikan apersepsi dengan 

memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Guru 

memberikan pretes tentang materi yang diajarkan yaitu tokoh-

tokoh pergerakan nasional adapun hasil skor rata-rata pretes 

adalah 57,58. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti dimana guru menyampaikan materi dengan 

cara persentasi dan menggunakan alat peraga mengenai sub 

materi tokoh-tokoh pergerakan nasional dan memotivasi siswa 

agar siswa berani mengajukan pertanyaan, menyampaikan 

jawaban, dan mengerjakan soal. Guru juga menginformasikan 

bahwa pada pertemuan ini siswa diminta bekerja kelompok 

untuk menyelesaikan soal atau LKS (Lembar Kerja Siswa) 

yang diberikan oleh guru dan setelah diskusi kelompok akan 
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diadakan game tournament. Kegiatan selanjutnya guru 

membagi siswa kedalam 7 kelompok. Pembentukan kelompok 

sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang sama. 

Kelompok tersebut dibentuk atas dasar nilai yang diperoleh 

siswa sebelumnya setelah pembentukan kelompok selesai, guru 

mengajak siswa belajar di luar kelas agar lebih nyaman dan 

kondusif. Guru menjelaskan aturan main pada saat kerja 

kelompok yaitu setiap kelompok akan mendapatkan LKS 

(Lembar Kerja Siswa), Setiap kelompok mendiskusikan 

permasalahan/pertanyaan yang ada pada Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan 

turnamen. Guru juga membantu menyelesaikan permasalahan 

apabila siswa mengalami kesulitan di dalam diskusi. Setelah 

selesai berdiskusi perwakilan dari masing-masing  kelompok 

diminta untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan kelompok lain diminta untuk menanggapi. Setelah 

berdiskusi guru membagikan kartu permainan ke masing-

masing kelompok, kartu permaianan tersebut sudah ada soal 

dan jawaban yang dibuat oleh guru, sebelum memulai 

permaianan guru memberi petunjuk melakukan permaianan 

yaitu guru meminta siswa untuk melakukan permaianan kartu 

secara sportif, Setelah guru memberikan informasi maka siswa 
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memulai permainan dan pertandingan dilakukan, dimana setiap 

kelompok berhak mengambil kartu permainan apabila dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar yang ada pada lembar soal 

turnamen. Setiap anggota kelompok harus mampu bersaing 

dengan anggota kelompok lain dan mampu bekerja sama 

dengan anggota satu tim agar dapat memenangkan 

pertandingan. Setelah melakukan permaianan dan tournamen 

guru mengumumkan hasilnya kepada semua siswa. Guru 

memberikan hadiah atau penghargaan berupa bintang prestasi 

bagi 5 siswa yang memperoleh poin game tournament paling 

tinggi. 

c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran yang telah di pelajari. Guru juga memberikan 

motivasi kepada siswa agar lebih optimal dalam permainan. 

Guru memberikan Evaluasi atau postes tentang sub materi 

tokoh-tokoh pergerakan nasional, kegiatan postes dilakukan 

untuk mengetahui keberhasilan selama proses pembelajaran 

yang dibuat sesuai dengan materi yang telah diajarkan dan utuk 

mengetahui prestasi belajar siswa terhadap materi yang telah di 

ajarkan oleh guru. Hasil postes pada siklus II pertemuan I 

diperoleh rata-rata 75,86.  
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2). Pertemuan II 

Pelaksanaan siklus II pertemuan II pada hari Kamis, 24 

Februari 2011 di kelas V SD Negeri 1 Kendaga Semester 2 tahun 

pelajaran 2010-2011 pada  pembelajaran IPS dengan sub materi 

peranan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan 

bangsa Indonesia, sebagai pelaksana tindakan adalah Ibu Dwi 

Estyawati, S.Pd, dan sebagai observer siswa adalahIbu Etti 

Setiawati, S.Pd, dan observer guru adalah Aji Heru Muslim.  

Rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan dijadikan 

pedoman selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai 

berikut : 

a) Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran guru mensosialisasikan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournement).  

Guru menyampaikan tujuan dan standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh siswa. Guru juga menyampaikan apersepsi 

dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada 

siswa. Guru memberikan pretes tentang materi yang diajarkan 

yaitu peranan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dalam 
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mempersatukan bangsa Indonesia adapun hasil skor rata-rata 

pretes adalah 81,72. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti dimana guru menyampaikan materi 

dengan cara persentasi dan menggunakan alat peraga mengenai 

sub materi peranan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dalam 

mempersatukan bangsa Indonesia dan memotivasi siswa agar 

siswa berani mengajukan pertanyaan, menyampaikan jawaban, 

dan mengerjakan soal. Guru juga menginformasikan bahwa 

pada pertemuan ini siswa diminta bekerja kelompok untuk 

menyelesaikan soal atau LKS (Lembar Kerja Siswa) yang 

diberikan oleh guru dan setelah diskusi kelompok akan 

diadakan game tournament. Kegiatan selanjutnya guru 

membagi siswa kedalam 7 kelompok. Pembentukan kelompok 

sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang sama. 

Kelompok tersebut dibentuk atas dasar nilai yang diperoleh 

siswa sebelumnya setelah pembentukan kelompok selesai, guru 

mengajak siswa belajar di luar kelas agar lebih nyaman dan 

kondusif. Guru menjelaskan aturan main pada saat kerja 

kelompok yaitu setiap kelompok akan mendapatkan LKS 

(Lembar Kerja Siswa), Setiap kelompok mendiskusikan 

permasalahan/pertanyaan yang ada pada Lembar Kegiatan 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN ...,AJI HERU MUSLIM, PGSD FKIP. UMP 2011



83 

 

 

 

 

Siswa (LKS) untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan 

turnamen. Guru juga membantu menyelesaikan permasalahan 

apabila siswa mengalami kesulitan di dalam diskusi. Setelah 

selesai berdiskusi perwakilan dari masing-masing  kelompok 

diminta untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan kelompok lain diminta untuk menanggapi. Setelah 

berdiskusi guru membagikan kartu permainan ke masing-

masing kelompok, kartu permaianan tersebut sudah ada soal 

dan jawaban yang dibuat oleh guru, sebelum memulai 

permaianan guru memberi petunjuk melakukan permaianan 

yaitu guru meminta siswa untuk melakukan permaianan kartu 

secara sportif, Setelah guru memberikan informasi maka siswa 

memulai permainan dan pertandingan dilakukan, dimana setiap 

kelompok berhak mengambil kartu permainan apabila dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar yang ada pada lembar soal 

turnamen. Setiap anggota kelompok harus mampu bersaing 

dengan anggota kelompok lain dan mampu bekerja sama 

dengan anggota satu tim agar dapat memenangkan 

pertandingan. Setelah melakukan permaianan dan tournamen 

guru mengumumkan hasilnya kepada semua siswa. Guru 

memberikan hadiah atau penghargaan berupa bintang prestasi 

bagi 5 siswa yang memperoleh poin game tournament paling 

tinggi. 
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c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran yang telah di pelajari. Guru juga memberikan 

motivasi kepada siswa agar lebih optimal dalam permainan. 

Guru memberikan Evaluasi atau postes tentang sub materi 

tokoh-tokoh pergerakan nasional, kegiatan postes dilakukan 

untuk mengetahui keberhasilan selama proses pembelajaran 

yang dibuat sesuai dengan materi yang telah diajarkan dan utuk 

mengetahui prestasi belajar siswa terhadap materi yang telah di 

ajarkan oleh guru. Hasil postes pada siklus II pertemuan II 

diperoleh rata-rata 89,65. 

c. Hasil Observasi / Pengamatan 

1). Hasil Observasi Siklus II Pertemuan I 

Pada observasi guru siklus II pertemuan I dilakukan oleh 

Aji Heru Muslim. Hasil observasi terhadap aktivitas guru, dalam 

pelaksanan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dikelas V semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata 

pelajaran IPS, sub materi tokoh–tokoh pergerakan Nasional 

menggunakan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari 

hasil observasi aktifitas guru dapat dikatakan bahwa guru dalam 

pengelolaan pembelajaran di kelas sangat Baik hal ini ditunjukan 
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dalam hasil observasi siklus II pertemuan I mencapai 92.5%, hasil 

observasi aktivitas guru dapat dilihat dalam lampiran 181. 

Observasi Aktivitas siswa dilakaukan oleh guru observer 

Ibu Etti Setiawati S.Pd. Hasil observasi terhadap aktivitas 

pelaksanaan tindakan siswa, dalam pelaksanan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dikelas V 

semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata pelajaran IPS sub 

materi tokoh-tokoh pergerakan nasional menggunakan lembar 

observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

yang telah dipersiapkan sebelumnya, hasil observasi aktivitas siswa 

dapat dilihat pada tabel dibawah.   

    Tabel 4.4.Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

No Rentang Katagori Jumlah Siswa 

1 25 ≤ Nilai ≤ 45 Kurang  0 

2 45 ≤ Nilai ≤ 65 Cukup  5 

3 65 ≤ Nilai ≤ 85 Baik 16  

4 85 ≤ Nilai ≤ 100 Sangat Baik  8 

 

Dari tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan I, 

dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. 
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Gambar 4.3. 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 
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Hasil observasi aktivitas siswa siswa kelas V SD Negeri I 

Kendaga yang berjumlah 29 Siswa, diketahuai keriteria siswa yang 

aktivitas belajarnya cukup berjumlah 5 siswa. Kriteria aktivitas 

belajar baik berjumlah 16 siswa, sedangkan kriteria aktivitas 

belajar sangat baik berjumalah 8 siswa. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jumlah 29 siswa ada 24 siswa dalam katagori 

baik dan sangan baik dalam aktivitas belajar sedangkan 5 siswa 

berada pada katagori cukup dan kurang. Dari data tersebut dapat 

diambil nilai persentase keseluruhan aktivitas belajar siswa Kelas 
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V SD Negeri I Kendaga adalah 76,51%, maka dapat dikatagorikan 

aktivitas belajar baik. 

2). Hasil Observasi Siklus II Pertemuan II 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru, dalam pelaksanan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dikelas V semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata pelajaran 

IPS, sub materi peranan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dalam 

mempersatukan Bangsa Indonesia menggunakan lembar observasi 

untuk mengetahui aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Dari hasil observasi aktifitas guru dapat 

dikatakan bahwa guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas 

Baik hal ini ditunjukan dalam hasil observasi siklus II 

pertemuan/tindakan II mencapai 95%, hasil observasi aktivitas 

guru dapat dilihat dalam lampiran 182. 

Observasi Aktivitas siswa dilakaukan oleh guru observer 

Ibu Etti Setiawati S.Pd. Hasil observasi terhadap aktivitas 

pelaksanaan tindakan siswa, dalam pelaksanan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dikelas V 

semester 2 SD Negeri 1 Kendaga pada mata pelajaran IPS sub 

materi peranan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dalam 

mempersatukan Bangsa Indonesia menggunakan lembar observasi 

untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 
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dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah 

dipersiapkan sebelumnya, hasil observasi aktifitas siswa dapat 

dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 4.5. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II. 

No Rentang Katagori Jumlah Siswa 

1 25 ≤ Nilai ≤ 45 Kurang  0 

2 45 ≤ Nilai ≤ 65 Cukup  3 

3 65 ≤ Nilai ≤ 85 Baik  16 

4 85 ≤ Nilai ≤ 100 Sangat Baik  10 

 

Dari tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan II, 

dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. 

Gambar 4.4. 

Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 
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Hasil observasi aktivitas siswa siswa kelas V SD Negeri I 

Kendaga yang berjumlah 29 Siswa, kriteria aktivitas belajar cukup 

berjumalah 3 siswa dan kriteria aktivitas belajar baik berjumlah 16 

siswa, sedangkan kriteria aktivitas belajar sangat baik berjumalah 

10 siswa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 29 

siswa dapat disimpulkan dalam katagori baik dan sangan baik 

dalam aktivitas berjumlah 26 siwa dan 3 siswa masuk dalam 

kriteria aktivitas belajar cukup. Dari data tersebut dapat diambil 

nilai persentse aktivitas keseluruhan siswaKelas V SD Negeri I 

Kendaga yang berjumlah 29 adalah 80.32%, dari hasil itu maka 

dikatagorikan aktivitas belajar baik di kelas V SD Negeri I 

Kendaga.  

e. Hasil Refleksi 

Kegiatan Penelitian kelas (PTK) yang telah dilaksanakan pada 

siklus II tentang pemahaman materi yang dilakukan pada pertemuan 1 

dan 2 sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang dibuat waktu perencanaan siklus II. 

Karena siswa sudah mempunyai pemahaman  di siklus I, 

umumnya semua siswa tidak mendapatkan kesulitan dalam melakukan 

tanya jawab, siswa sangat menikmati dan aktif dalam melakukan 

tanya jawab terhadap materi pembelajaran, Terbukti dengan 

kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan game pada siklus II dan 

hasil pada post test mengalami kenaikan dari pertemuan I ke 
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pertemuan II, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata postest pada 

pertemuan I adalah 75,86, sedangkan pada pertemuan II mencapai 

89,65.  Jadi nilai rata-rata pada siklus II adalah 82,75. Sedangkan 

ketuntasan belajar pada siklus II pertemuan I yang mendapat skor 70 

keatas mencapai 26 siswa dari 29 siswa maka dapat diketahui 

ketuntasan belajar klasikal mencapai 89.66%, sedangkan pada siklus 

II pertemuan II yang mendapat skor 70 keatas mencapai 27 siswa dari 

29 siswa, maka dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal mencapai 

91.11%, jadi pada siklus II diketahui nilai ketuntasan belajar secara 

klasikal mencapai 91,38% artinya sudah mencapai indikator yang 

sudah ditentukan mencapai 85%. 

Pada tahapan kegiatan Games Tournement siswa sangat 

antusias sekali dalam mengikuti proses pembelajaran menggunaan 

permainan game kartu dengan mata pelajaran IPS oleh guru dengan 

menggunakan media pembelajaran permainan kartu atau Games 

cards. Hal ini terbukti ketika setelah guru menyelesaikan proses 

pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

kooperatif TGT (Team Game Tournement) siswa sangat antusias 

mengikuti kegiatan dengan baik juga dalam nilai yang diperoleh oleh 

siswa dari kegiatan tersebut siswa dapat memperoleh nilai yang cukup 

memuaskan dan mencapai indikator yang teleh ditetapkan oleh 

peneliti.  
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Pada tahapan tahapan game, siswa terlihat sangat aktif dan 

serius melakukan kegiatan karena ingin memperoleh nilai yang lebih 

baik dari sebelumnya siswa pun berlomba untuk memperoleh nilai 

point yang  lebih baik, disamping itu siswa juga sangat antusias hal ini 

terbukti ketika setelah kegiatan babak pertama siswa melakukan Game 

Card atau permainan kartu ini siswa  ingin segera kembali melakukan 

kembali  kegiatan kedua dengan harapan akan memperoleh nilai yang 

maksimal. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut di atas dapat disimpulkan 

aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan 

Siklus 2 sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Keberhasilan dan Kelemahan Pelaksanaan Siklus 2 

N

o 
Aspek Keberhasilan Kelemahan 

Rencana 

Tindak 

Lanjut 

1 Aktivitas 

Siswa 

Semua siswa aktif 

mengikuti semua kegiatan 

baik tahapan tanya jawab 

maupun tahapan ke 2 yaitu  

tahapan pelaksanaan game, 

siswa sangat bersemangat 

mengikuti kegiatan dan 

nilai yang diperoleh nya 

dalam siklus 2 sangat 

memuaskan  

Hampir semua 

siswa aktif dan 

berani 

bertanya jadi 

tidak ada 

kelemahan 

siswa yang 

menjadi 

kendala yang 

berarti 

Karena sudah 

mencapai 

kompetensi 

yang 

diinginkan , 

sehingga 

penelitian 

tidak 

dilanjutkan ke 

Siklus 

berikutnya. 
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N

o 
Aspek Keberhasilan Kelemahan 

Rencana 

Tindak 

Lanjut 

2 Kompetensi 

Siswa 

Siswa sudah mencapai 

kompetensi nilai dan 

keaktifan siswa yang 

ditargetkan pada indikator 

yang sudah ditentukan.  

Siswa tampil unjuk kerja 

dengan baik, nilai yang 

diperoleh dalam 

kegiatannya pun sangat 

baik 

Sebagian kecil 

siswa masih 

ada yang 

belum 

mendapatkan 

nilai yang 

mencapai nilai 

di atas nilai 

KKM  

Guru 

memberikan 

perbaikan 

langsung  

kepada siswa 

di kelas 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapatlah 

dijelaskan bahwa setelah dilakukan  kegiatan pembelajaran IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial), kompetensi dasar mendeskripsikan peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan 

metode pembelajaran CL (Cooperatif learning) dengan model  tipe  

TGT (Teams games tournament) dikelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Kendaga  dapat dilihat terjadi beberapa perubahan pada diri siswa 

dalam proses dan hasil pembelajaran pada setiap siklusnya. Adapun 

perubahanya adalah sebagai berikut : 

1). Aktivitas  Belajar 

Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, bekerja sama 

dalam kelompok, bersaing secara sehat dengan kelompok lain dan 
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dapat bermain secara sportif dalam melakukan permaian. 

Berdasarkan analisis terhadap hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan Siklus diperoleh kemajuan aktivitas siswa pada setiap 

siklus, semakin tinggi tinggi siklus semakin baik aktivitas siswa. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

  Tabel 4.7. Perubahan Aktivitas Siswa pada Setiap Siklus 

Keterangan 

Siklus 1 Siklus 2 

P.1 P.2 P.1 P.2 

Jumlah Aktivitas Siswa 52,80 % 67,03 % 76,51 % 80,32 % 

 

Berdasarkan tabel di atas menujukkan perubahan aktivitas siswa 

pada setiap Siklus baik.  

2). Kompetensi Siswa atau Prestasi Belajar Siswa 

Kemampuan prestasi belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri I Kendaga mengalami kenaikan, hal ini tunjukan dalam 

hasil nilai rata-rata postes tiap siklus. Hal ini ditunjukan dalam 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8. Perubahan Kemampuan Prestasi Belajar Siswa Pada Setiap 

Siklus 

Keterangan 

Siklus 1 Siklus 2 

P.1 P.2 P.1 P.2 

Hasil Postes 77,58 
 

79,31 
 

75,86 

 
89,65 

 

Rata-Rata 

Postes 78,45 82,75 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan belajar 

siswa  pada setiap siklus berubah positif sehingga akhirnya 

hasilnya sangat tinggi. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus yang 

masing-masing berlangsung dalam dua kali pertemuan/tindakan dipaparkan 

dalam uraian berikut ini. 

1. Pembahasan Siklus I 

 Pada awal tindakan terlihat siswa masih belum terbiasa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kooperatif TGT (Team 

Games Tournement) karena memang belum diperkenalkan pada kelas-

kelas sebelumnya. Mereka juga tidak terbiasa melakuakan permaianan 

kartu atau game tournamenr dengan sesama temannya. Terlihat juga siswa 

sangat pasif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena 

beberapa guru mengingatkan agar jika mengikuti pembelajaran di kelas 

harus tenang. Kondisi ini membuat siswa tidak banyak bertanya kepada 

gurunya dan tidak mau mengomentari pendapat temannya. 

  Aktivitas guru dalam tindakan pertama ini terlihat kebiasaan yang 

menggunakan metode ceramah dalam jumlah yang lebih banyak. 

Sebenarnya ada beberapa metode yang dapat dimanfaatkan guru, tetapi 

belum sepenuhnya digunakan. Guru belum menggunakan waktu secara 

efektif sehingga banyak waktu yang tersita untuk kegiatan ceramah. Tanya 

jawab dengan siswa tidak banyak dilakukan. Dengan demikian guru akan 
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menjadi sangat capai dalam menyajikan pembelajaran. Hasil aktivitas 

kegiatan guru dan siswa terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.9. Hasil Aktivitas Siswa dan Guru dalam Siklus I 

No. Uraian Analisis Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata Kategori 

1. Aktivitas Siswa 52,80 67,03 59,92 Cukup 

2. Aktivitas Guru 75 85 80 Baik 

 

 Prestasi belajar siklus I dapat diketahui dari hasil post test pada 

siklus I diketahui nilai rata-rata post test pada pertemuan I sub materi 

perjuangan melawan penjajahan Belanda mencapai 77,58, sedangkan pada 

pertemuan II sub materi perjuangan melawan penjajahan Jepang mencapai 

79,31. Jadi pada siklus I diperoleh nilai rata-ratanya adalah 78,45. 

Sedangkan pada ketuntasan belajar secara klasikal diketahui pada siklus I 

pertemuan I yang mendapat skor 70 keatas mencapai 24 siswa dari 29 

siswa maka dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal mencapai 82.76%, 

sedangkan pada siklus I pertemuan II yang mendapat skor 70 keatas 

mencapai 22 siswa dari 29 siswa, maka dapat diketahui ketuntasan belajar 

klasikal mencapai 75.86%, jadi pada siklus I diketahui nilai ketuntasan 

belajar secara klasikal mencapai 79,31% artinya belum mencapai indikator 

yang sudah ditentukan mencapai 85%. 

2. Pembahasan Siklus II 

 Pada siklus II ini siswa sudah sangat antusias  dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sudah terbiasa melakuakan permainan kartu. Siswa 
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dalam kelompoknya mulai bersaing untuk menjadi lebih baik dari pada 

kelompok yang lain. Mereka sudah mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan permainan karena itu bagi mereka hal yang baru ini 

membuat mereka sangat tertarik.  

 Aktivitas guru dalam siklus II ini terlihat sudah sangat baik. Guru 

tidak lagi mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, tetapi siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran di kelas. Evaluasi juga dilaksanakan untuk 

mengetahui daya serap siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Tabel 4.10. Hasil Aktivitas Siswa dan Guru dalam Siklus II 

 

No. No. Uraian Analisis Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata Kategori 

1. Aktivitas Siswa 76,51 80,32 78,42 
Baik 

2. Aktivitas Guru 92.5 95 93.75 
Sangat 

Baik 

 

 Prestasi belajar siklus II dapat diketahui dari hasil post test pada 

siklus II pertemuan I adalah 75,86, sedangkan pada pertemuan II mencapai 

89,65.  Jadi nilai rata-rata pada siklus II adalah 82,75. Sedangkan 

ketuntasan belajar pada siklus II pertemuan I yang mendapat skor 70 

keatas mencapai 26 siswa dari 29 siswa maka dapat diketahui ketuntasan 

belajar klasikal mencapai 89.66%, sedangkan pada siklus II pertemuan II 

yang mendapat skor 70 keatas mencapai 27 siswa dari 29 siswa, maka 

dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal mencapai 91.11%, jadi pada 

siklus II diketahui nilai ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 
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91,38% artinya sudah mencapai indikator yang sudah ditentukan mencapai 

85%. 

3.Pembahasan Siklus I dan II 

 Gambaran umum berdasarkan lembar observasi yang telah 

dianalisis menyebutkan bahwa ada peningkatan meskipun tidak secara 

drastis tampak dalam setiap siklus.  

 Nilai aktivitas siswa siklus I tindakan I= 52,80 kategori cukup dan 

siklus I tindakan II = 67,03 kategori baik. Nilai rata-rata aktivitas siswa 

siklus I = 59,92 dapat dikatagorikan aktivitas belajar siswa siklus I cukup. 

Sedangkan peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan atau 

tindakan mencapai  = 14,23. 

 Nilai aktivitas siswa siklus II tindakan I= 76,51 kategori baik dan 

siklus II tindakan II = 80,32 kategori baik. Nilai rata-rata aktivitas siswa 

siklus II = 78,42 dapat dikatagorikan aktivitas belajar siswa siklus II baik. 

Sedangkan peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap tindakan atau 

pertemuan mencapai  = 1,9. 

 Nilai rata-rata aktivitas siswa siklus I = 59,92 kategori cukup dan 

rata-rata aktivitas siswa siklus II = 78,42  kategori baik. Sedangkan nilai  

rata-rata aktivitas siswa siklus I dan Siklus II = 69.17. Peningkatan skor 

aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II  = 18,50. 

 Nilai  aktivitas guru siklus I = 80 kategori baik dan siklus II = 

93.75  kategori sangat baik. Nilai rata-rata aktivitas guru siklus I dan siklus 

II = 86.88. Peningkatan skor aktivitas guru = 13.75. 
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Gambar 4.5  

Diagram Perkembangan Skor Aktivitas Siswa dan Guru setiap Siklus 
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 Dari grafik di atas terlihat bahwa ada perkembangan atau 

peningkatan aktivitas pada setiap siklusnya baik pada aktivitas guru 

maupun aktivitas siswa.  

 Prestasi belajar siswa dari siklus I sampai dengan siklus II 

ditunjukkan aspek yang terdiri dari nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-

rata kelas dan ketuntasan belajar. Nilai-nilai itu diperoleh dengan 

memeriksa hasil evaluasi siswa yang dikerjakan secara perseorangan. 

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan hasil prestasi belajar siswa. 
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Tabel 4.11. Hasil Prestasi Belajar Siswa 

No. Uraian 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan  II Pertemuan I Pertemuan II 

1. Nilai tertinggi 100 100 100 100 

2. Nilai terendah 20 30 40 40 

3. Nilai rata-rata 77,58 79,31 75,86 89,65 

4. 
Nilai rata-rata 

persiklus 
78,45 82,75 

5. 
Ketuntasan 

belajar 
82,76 % 75,86% 89,66% 93,11% 

6 

Ketuntasan 

belajar 

persiklus 
79,31% 91,38% 

 

Hasil prestasi belajar siswa dapat dilihat sebagaimana tertera dalam grafik 

di bawah ini. 

Gambar 4.6 

Diagram Prestasi Belajar Siswa dari Siklus I dan II 
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 Berdasarkan grafik 4.6 hasil belajar IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

maka tujuan penelitian ini untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) melalui Cooperative 

Learning tipe TGT (Team Games Tournament). Diperkuat dari hasil 

wawancara dengan siswa untuk kelompok tinggi atau yang mendapatkan 

nilai tinggi yaitu Irma Atikah Azizah, Heru Firli dan Hanif Nurfaidin 

berpendapat menyenangkan terhadap pembelajaran IPS dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan 

prestasi belajar IPS. Untuk kelompok siswa sedang atau siswa yang 

mendapatkan nilai kurang diantaranya Ari Aprianto, Sri Purwanti dan 

Widianto berpendapat bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan siswa lebih mengerti dari pada pembelajaran IPS biasanya. Hasil 

wawancara dengan beberapa siswa dapat disimpulkan pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran TGT menyenangkan dan siswa 

mengungkapkan bahwa memiliki kemauan yang tinggi untuk mengikuti 

pembelajaran IPS. Siswa pun menjadi lebih aktif dan terdorong untuk 

memahami materi yang sedang dibahas. Siswa termotivasi untuk 

menyeleaikan persoaalan dalam lembar kerja kelompok. Mereka menjadi 

lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran IPS, karena 

pembelajaran IPS lebih menarik dan tidak membosankan. Hal ini di 

perkuat dengan hasil nilai Game Tournament pada setiap masing-masing 

Kelompok sebagai berikut : 
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Tabel 4.12. Nilai Game Tournamen Kelompok 

 

No Nama Kelompok 

Nilai Rata-Rata Kelompok Putaran Game 

Tournamen 

1 2 3 4 

1 R.A. Kartini 37,5 41,25 38,75 41,25 

2 Sultan Agung 47,14 31,43 38,57 27,14 

3 Dr. Sutomo 34,29 34,29 32,86 42,86 

4 
Pangeran 

Diponegoro 
37,14 41,42 40 41,42 

 

 Hasil Games Tournamen diketahui pada putaran pertama kelompok 

yang mendapatkan penghargaan Tim Sangat Baik (Great Team) pada 

kelompok Sultan Agung yang memperoleh nilai rata-rata kelompok 47,29, 

sedangkan kelompok R.A Kartini, Dr. Sutomo dan Pangeran Diponegoro 

tidak mendapatkan penghargaan dikarenakan nilai rata-rata belum 

mencapai batas kriteria yang sudah ditentukan.. Pada putaran kedua 

kelompok R.A Kartini dan Pangeran Diponegoro mendapatakan 

penghargaan Tim Baik (Good Team) dengan nilai rata-rata 41,25 dan 

41,42, sedangkan kelompok Dr. Sutomo dan Sultan Agung tidak 

mendapatkan penghargaan karena nilai rata-rata belum mencapai batas 

yang telah ditentukan. Pada putaran ketiga kelompok yang mendapatkan 

penghargaan Tim Baik (Good Team) jatuh pada kelompok Pangeran 

Diponegoro memperoleh nilai rata-rata 40 sedangkan kelompok yang lain 

tidak mendapatkan penghargaan karena belum mencapai batas kriteria 

yang telah ditentukan. Sedangkan pada pertemuan keempat yang 

mendapatkan penghargaan Tim Baik adalah kelompok R.A. Kartini, Dr. 

Sutomo dan Pangeran Diponegoro dengan memperoleh nilai rata-rata 
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kelompok adalah 41,25, 42,86 dan 41,42. Sedangkan kelompok Sultan 

Agung tidak mendapatkan penghargaan kerena nilai rata-rata kelompok 

yang didapat belum mencapai batas kriteria yang sudah ditentukan. Dari 

data di atas, dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini. 

Gambar 4.7. 

Diagram Nilai Games Tournamen Kelompok 
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 Dalam pelaksanaan tindakan kelas dengan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT (Team Games Tournament) ini juga memiliki kelebihan dan 

kelemahan yaitu sebagai berikut: Kelebihan TGT (Team Games 
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Tournament) adalah Didalam kelas kooperatif siswa memiliki kebebasan 

untuk berinteraksi dan mengemukakan pendapat, rasa percaya diri siswa 

makin meningkat, perilaku mengganggu siswa lain jadi lebih kecil, 

motivasi siswa lebih mendalam dan prestasi belajar siswa akan meningkat, 

serta menumbukhan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Demikian 

juga ada kelemahan yang perlu dipertimbangkan yaitu; sering terjadi 

dalam proses belajar mengajar tidak semua siswa ikut serta 

menyumbangkan pendapatnya, kurangnya waktu untuk pembelajaran, 

terjadi kegaduhan jika guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulan dalam 

pelaksanaan tindakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada mata 

pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dengan Kompetensi Dasar 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran seperti pada siklus I dengan skor rata-rata yang 

diperoleh siswa yaitu 59,92 dengan kriteria cukup dan pada siklus II dengan 

skor rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 78,42 dengan kriteria baik. Selain 

aktivitas siswa juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada nilai post 

test siklus I pertemuan I adalah 77,58, sedangkan pertemuan II adalah 79,31. 

Jadi pada siklus I diperoleh nilai rata-ratanya adalah 78,45. Sedangkan 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus I adalah 79,31%. Prestasi belajar siklus 

II dapat diketahui dari hasil post test pada siklus II pertemuan I adalah 75,86, 

sedangkan pertemuan II mencapai 89,65.  Jadi nilai rata-rata pada siklus II 

adalah 82,75. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal mencapai 91.38%. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tindakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan tindakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 

mata pelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. 
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B. Saran 

Berkaitan dengan penggunaan media ”Games cards” atau permainan 

kartu  ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. ”Games cards” atau permaianan kartu adalah sebuah media pembelajaran 

yang memanfaatkan kartu-kartu soal yang menarik, dan melakukan 

kegiatan game dimana saja tidak selalu harus didalam ruangan saja tetapi 

bisa dilakukan diruangan yang lain dan dapat pula digunakan oleh mata 

pelajaran lainnya. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk 

menggunakan media di atas sebagai media alternatif dalam mengajarkan 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2. Pembelajaran IPS dengan menggunakan media ”Games cards” atau 

permainan kartu harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang 

bersifat pemahaman. 

3. Menggunakan model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) 

dalam pembelajaran IPS terbukti memberikan manfaat dalam proses 

maupaun prestasi belajar siswa serta dapat mengantarkan ketuntasan 

belajar siswa. 

4. Dalam proses pembelajaran, guru harus selalu kreatif dalam memotivasi 

siswa untuk lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. 
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