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ABSTRAK 

 

Riana, Qorik Mei. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa (Penelitian Tindakan Kelas pada 

Kelas IV Pembelajaran Tematik di MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun). 

Skripsi.Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Faninda Novika Pertiwi, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT), Keaktifan, Hasil 

Belajar. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

murid.Namun, di madrasah ini masih banyak murid yang belum memaknai dan belum bisa 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dikarenakan guru kurang kreatif dalam menerapkan 

metode/model pembelajaran sehingga keaktifan dan hasil belajar siswa masih rendah.Untuk 

membantu guru dalam mengatasi hal tersebut, penerapan model pembelajaran koperatif tipe 

Team Games Tournament (TGT) cocok digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui model pembelajaran 

Team Games Tournament (TGT) kelas IV pada pembelajaran tematik di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) kelas IV pada pembelajaran tematik di MI 
Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

Penelitian ini dirancang melalui penelitian tindakan kelas dengan model empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan di kelas IV MI Thoriqul 

Huda.Ada 19 siswa dalam satu kelas dengan jumlah siswa laki-laki 15 orang dan jumlah siswa 

perempuan 4 orang.Penelitian ini menggunakan 2 siklus. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan tes. 

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan siswa. Pada siklus I siswa yang masuk 

pada kategori sangat baik  keaktifannya sebanyak 10,5%, kategori baik 26,4%, kategori kurang 

baik 52,6%, dan kemudian untuk kategori tidak baik 10,5%. Pada siklus II banyaknya siswa yang 

aktif untuk kategori sangat baik naik menjadi 31,6%, kategori baik menjadi 57,9%, kurang baik 

10,5%, dan kategori untuk kategori tidak baik tidak ada. Banyaknya siswa yang kurang aktif di 

siklus I dipicu oleh faktor pemahaman siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT yang masih rendah.Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I prosentase hasil belajar siswa hanya 47,4% 

yang tuntas hasil belajarnya, sedangkan sebanyak 52,6% siswa belum tuntas. Pada siklus II dapat 

dilihat bahwa kemampuan siswa mengalami kenaikan dengan prosentase 100%, atau seluruh 

siswa berhasil dalam meningkatkan hasil belajarnya. Pada siklus II ini siswa sudah mampu 

memahami penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sehingga keaktifan dan hasil 

belajar siswa tercapai dengan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat 

dalam kehidupan masyarakat. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara 

sistematis telah merencanakan bermacam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan, yang 

menyediakan bermacam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan 

belajar sehingga para siswa memperoleh pengalaman pendidikan.
1
 

Pada pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, guru selain sebagai pendidik, 

pembimbing, dan pengarah serta narasumber pengetahuan juga sebagai motivator yang 

bertanggung jawab atas keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Dengan kata lain, 

guru sebagai pendidik selain harus mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang 

kondusif dan bermakna sesuai metode pembelajaran yang digunakan juga harus mampu 

meningkatkan perhatian dan minat serta motivasi belajar siswa mengikuti pelajaran 

membantu siswa dalam menggunakan berbagai kesempatan belajar, sumber, dan media.
2
 

Menurut Kimble, belajar adalah perubahan yang relatif permanen di dalam 

behavioral potentionality (potensi behavioral) sebagai akibat dari reinforced (praktik 

yang diperkuat). Senada dengan hal tersebut, Mayer menyebutkan bahwa belajar adalah 

menyangkut adanya perubahan perilaku yang relatif permanen pada pengetahuan atau 

perilaku seseorang karena pengalaman. Menurut Bell-Gredler, belajar adalah proses yang 

                                                             
1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2006), 79-80. 

2
 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 140. 

1 



2 
 

dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan. Menurut Gagne belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya 

terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku.
3
 

Kata belajar berarti proses perubahan tingkah laku siswa akibat adanya interaksi 

antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. Perubahan ini terjadi 

secara menyeluruh, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
4
Kata belajar 

berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kata belajar dimaknai sebagai 

menuju ke arah yang lebih baik dengan cara sistematis. Bruner mengemukakan proses 

belajar yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi, dan evaluasi. 

Pada tahap informasi adalah proses penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai 

prinsip-prinsip struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap transformasi adalah 

proses peralihan atau perpindahan prinsip-prinsip struktur tadi ke dalam diri siswa. 

Namun, informasi itu harus dianalisis, diubah, atau ditransformasikan ke dalam bentuk 

yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan dalam konteks yang lebih 

luas.Dalam hal ini peranan dan bantuan pengajar sangat diperlukan.
5
 

Piaget dan Vygotsky mengemukakan adanya hakikat sosial dari sebuah proses 

belajar, juga mengemukakan tentang penggunaan kelompok-kelompok belajar dengan 

kemampuan anggota-anggotanya yang beragam, sehingga terjadi perubahan konseptual. 

Piaget menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses aktif dan pengetahuan disusun 

dalam pemikiran siswa. Oleh karena itu, belajar adalah tindakan kreatif di mana konsep 

                                                             
3
 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran: Serta Pemanfaatan sumber Belajar, (Depok: PT 

Raja Grafindo Persada, 2017), 13. 
4
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 5. 
5
Ibid, 4. 
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dan kesan dibentuk dengan memikirkan objek dan peristiwa serta bereaksi dengan objek 

dari peristiwa tersebut. 

Pada saat pembelajaran, dituntut aktivitas dan kreativitas serta interaksi yang 

seimbang. Interaksi yang dimaksud adalah adanya interaksi atau komunikasi antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, diharapkan dalam proses belajar 

terjadi komunikasi multi arah.
6
 

Setidaknya ada 3 variabel yang perlu diperhatikan dalam aktivitas pembelajaran, 

yaitu: 1) variabel kondisi pembelajaran, yang meliputi karakteristik siswa, karakteristik 

bidang studi, kendala pembelajaran, dan tujuan instruksional, 2) variabel metode 

pembelajaran, yang meliputi strategi pengorganisasian, strategi pengelolaan, dan strategi 

penyampaian pembelajaran, 3) variabel hasil pembelajaran, yang meliputi efektivitas, 

efisiensi, dan daya tarik pembelajaran.
7
 

Tujuan setiap aktivitas pembelajaran adalah agar terjadi proses belajar dalam diri 

siswa. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses kognitif berupa reaksi 

intelektual anak atau individu terhadap suatu kondisi belajar yang merangsangnya. Untuk 

mendorong terciptanya peristiwa belajar pada diri seseorang diperlukan lingkungan yang 

kondusif.Lingkungan kondusif itu berupa kondisi yang diharapkan dapat menggerakkan 

atau merangsang beroperasinya mental atau pikiran siswa.
8
 

Pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran yang lebih banyak 

melibatkan aktivitas siswa. Siswa distimulasi untuk mengikuti pembelajaran dengan 

antusias dan motivasi tinggi untuk membangun kerja sama. Tujuannya adalah agar siswa 

                                                             
6
 Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2015), 214. 
7
 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik, (Majalengka: Referens, 2014), 8. 

8
Ibid, 9. 
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mampu secara aktif memperoleh pengalaman belajar, mengembangkan kemampuan 

berpikir, menganalisis, menyintesis, menilai, dan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Guru sebaiknya menggunakan berbagai strategi yang aktif dan kontekstual, 

melibatkan pembelajaran bersama atau pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

yang mengakomodasi perbedaan gender, kemampuan, sikap, dan gaya belajar masing-

masing pembelajar. Semuanya dilakukan guna memaksimalkan kemampuan pembelajar 

untuk memahami dan dapat menggunakan informasi baru yang diajarkan.
9
 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada murid.Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan.Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran 

terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistic, bermakna, dan 

otentik.
10

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Topa selaku wali kelas 

IV di MI Thoriqul Huda pada tanggal 14 November 2018, pembelajaran di MI Thoriqul 

Huda sudah menggunakan kurikulum 2013 semuanya. Namun, pembelajaran didominasi 

oleh penggunaan metode ceramah, tanya jawab dan kegiatan lebih berpusat pada guru. 

Masih terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung, 

kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, sering bercanda dan bermain bersama 

                                                             
9
 Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 33. 

10
Ibid, 80. 
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teman ketika pelajaran, kurang tanggap terhadap pelajaran yang diberikan, dan siswa 

kurang mampu menjawab pertanyaan dari guru.Sehingga saat guru menjelaskan 

pembelajaran tematik siswa terlihat kurang memahami materi yang sedang diajarkan 

sehingga siswa tampak ramai berbicara dengan temannya dan tidak mau bertanya tentang 

materi dan juga menjawab pertanyaan dari guru. 

Peneliti memilih kelas IV karena pada tahap ini masuk dalam kelompok belajar di 

mana siswa mampu untuk mengemukakan pendapat sehingga pemahaman materi yang 

disampaikan guru dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 

dalam proses pembelajaran tematik ini guru hanya menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab tanpa menggunakan metode yang menarik yang dapat meningkatkan antusias 

siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memiliki ide untuk menggunakan 

model pembelajaran Team Games Tournament (TGT).Model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kinerja pengajar guru baik sebelum pembelajaran berlangsung maupun 

ketika pembelajaran berlangsung, di mana guru lebih mempersiapkan bahan untuk 

mengajar dengan baik sehingga pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Guru membuat soal kuis untuk permainan tanya jawab antar siswa yang mana setiap 

kelompok berkompetisi mendapatkan skor untuk kelompoknya. Kemudian setelah games 

selesai, guru mengadakan turnamen untuk menentukan kelompok pemenang dengan skor 

tertinggi. Dari kelima tahapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT diantaranya, 

pembentukan kelompok secara heterogen, pemberian materi yang akan dipelajari, 

kelompok belajar dengan diskusi, turnamen dan penghargaan bagi skor tertinggi, kedua 

tahapan itulah yang paling menarik siswa.  
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Selain untuk meningkatkan kinerja guru, model pembelajaran ini juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, serta merupakan suatu kiat, petunjuk, strategi, dan 

seluruh proses yang menyenangkan dan bermakna. Pada penerapan model ini dibutuhkan 

penguasaan materi yang baik oleh seorang guru dan mampu memfasilitasi siswa dalam 

memahami dan menerapkan konsep ke dalam suatu contoh dengan baik dan tepat. 

Penerapan model pembelajaran Time Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran tematik diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang menyenangkan dan efektif serta dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran ini selain menyenangkan dalam kompetisi turnamennya juga 

dapat meningkatkan kerja sama dalam kegiatan diskusi menyelesaikan tugas kelompok, 

meningkatkan tanggung jawab setiap kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi 

kelompoknya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian 

berjudul: PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM 

GAMES TOURNAMENT (TGT) UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN 

HASIL BELAJAR SISWA (PENELITIAN TINDAKAN KELAS PADA KELAS IV 

PEMBELAJARAN TEMATIK DI MI THORIQUL HUDA NGRAWAN DOLOPO 

MADIUN). 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya keaktifan siswa dalam merespon guru. 

b. Kurangnya keaktifan siswa dalam berdiskusi. 
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c. Pembelajaran yang kurang menarik. 

d. Terlalu banyak porsi penggunaan metode ceramah. 

Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti lebih efektif dan efisien serta terarah. 

Adapun hal-hal yang membatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya keaktifan siswa dalam merespon dan berdiskusi kelompok. 

b. Penggunaan model pembelajaran yang kurang menarik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, 

maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa kelas IV pada pembelajaran tematik di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada pembelajaran tematik di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian 

tindakan kelas ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) kelas IV pada pembelajaran tematik di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) kelas IV pada pembelajaran tematik di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dilihat baik secara teoritis maupun praktis antara lain: 

1. Secara teoritis 

Dengan penelitian ini dapat menjadi wahana pengembangan keilmuan tentang 

strategi atau metode yang bervariasi pada pembelajaran tematik dengan model 

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) kelas IV di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun. Selain itu untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa 

1) Membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran dengan baik. 

2) Membantu siswa meningkatkan keaktifan belajar pada pembelajaran tematik. 

3) Membantu siswa meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tematik. 

4) Dengan model pembelajaran yang bervariasi dan interaktif dapat mengatasi 

kejenuhan siswa terhadap pembelajaran. 

b. Bagi guru 

1)  Menambah wawasan dan pengetahuan guru terhadap model pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 
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2) Meningkatkan tingkat keprofesionalisme guru dalam pengelolaan proses 

pembelajaran. 

3) Mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa. 

4) Mendorong dan membimbing peserta didik untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

5) Menyempurnakan sistem pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Bagi peneliti 

1) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan serta mendapat 

pengalaman dalam mengadakan penelitian. 

2) Sebagai kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian 

yang berkaitan dengan topic tersebut. 

d. Bagi lembaga pendidikan 

1) Meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Sebagai sumbangan fikiran dan untuk menambah referensi berupa hasil 

penelitian. 

3) Meningkatkan prestasi akademik siswa yang mana akan berpengaruh juga 

terhadap mutu pembelajaran dari lembaga pendidikan atau sekolah yang 

bersangkutan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari lima bab yang 

berisi : 



10 
 

Bab I berisi Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi hasil penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

Bab II adalah Kajian Pustaka, yang berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan  teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. Bab ini 

dimaksud untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab III adalah Metode Penelitian, yang meliputi objek PTK, setting subjek PTK, 

variabel yang diamati, prosedur pelaksanaan PTK (perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, refleksi) dan jadwal pelaksanaan tindakan kelas. 

Bab IV adalah Hasil Penelitian Tindakan Kelas yang meliputi gambaran singkat 

setting lokasi penelitian, penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-siklus, dan 

pembahasan. 

Bab V adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim tahun 2013 dengan judul “Penerapan Strategi 

Jigsaw Learning dan Index Card Match untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar Mata Pelajaran PAI Pokok Bahasan Meneladani Perilaku Taubatnya Nabi 

Adam AS (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas IV SDN Ginuk 1 Kec. Karas 

Magetan Tahun 2012/2013).”  

Hasil penelitian sebagai berikut : bahwa dengan menggunakan strategi 

Jigsaw Learning dan Index Card March pada mata pelajaran PAI Pokok Bahasan 

Meneladani Perilaku Taubatnya Nabi Adam AS di kelas 4 semester 1 tahun 

pelajaran 2012/2013 SDN Ginuk 1 Kecamatan Karas Magetan, keaktifan siswa-

siswi dalam mengikuti pembelajaran terjadi perubahan secara bertahap pada siklus I 

sebanyak 13 dari 16 siswa dengan presentasi 81%. Pada siklus II mengalami 

peningkatan, yaitu sebanyak 16 dari 16 siswa dengan presentasi 100%. Dengan 

menggunakan strategi Jigsaw Learning dan Index Card March pada mata pelajaran 

PAI Pokok Bahasan Meneladani Perilaku Taubatnya Nabi Adam AS di kelas 4 

semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 SDN Ginuk 1 Kecamatan Karas Magetan, 

hasil belajar siswa-siswi mengalami peningkatan, yaitu dari 75% menjadi 100%. 

11 
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Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

keaktifan dan hasil belajar, akan tetapi perbedaannya pada penelitian di atas adalah 

peneliti menggunakan strategi Jigsaw Learning dan Index Card March sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament 

(TGT). Pada penelitian di atas menggunakan mata pelajaran PAI pokok bahasan 

meneladani perilaku taubatnya nabi Adam AS, sedangkan penelitian ini 

menggunakan mata pelajaran tematik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Oktavianti Dengan Judul “ Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar “. 

Hasil penelitian sebagai berikut : bahwa penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan hasil belajar, aktivitas siswa, dan pengelolaan pembelajaran guru. 

Ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 52,7% dengan rata-rata 61,4, meningkat 

pada siklus I menjadi 69,4% dengan rata-rata 71,48 dan pada siklus II meningkat 

menjadi 75% dengan rata-rata 73,9. Aktivitas belajar siswa siklus I memperoleh skor  

rata-rata 2,46 dengan kriteria cukup baik, meningkat pada siklus II menjadi 2,87 

dengan kriteria baik. Pengelolaan pembelajaran guru siklus I memperoleh skor rata-

rata 2,36 dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II menjadi 3,08 dengan kriteria 

sangat baik. 

Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu, sama-sama meneliti 

tentang hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran yang sama. 

Perbedaannya pada penelitian di atas adalah peneliti menggunakan variabel hasil 



13 
 

 
 

belajar saja sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel keaktifan dan hasil 

belajar.Pada penelitian di atas menggunakan pokok bahasan materi IPS, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan mata pelajaran tematik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurima Nuzulul Innasa Dengan Judul “ Penerapan 

Strategi Active Knowledge Sharing dan Card Sort Untuk Meningkatkan Keaktifan 

dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Perkembangan Teknologi, 

Produksi, Komunikasi dan Transportasi “. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : dengan menggunakan strategi 

Active Knowledge Sharing dan Card Sort dapat meningkatkan keaktifan siswa/siswi 

pada mata pelajaran IPS pokok bahasan perkembangan teknologi, produksi, 

komunikasi, dan transportasi siswa kelas IV MI Ma’arif Patihan Kidul Ponorogo. 

Hal ini dapat terlihat dari data keaktifan pada siklus I (64%), siklus II (80%) yang 

mengalami peningkatan. Strategi Active Knowledge Sharing dan Card Sort dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa/siswi pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 

perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi siswa kelas IV MI 

Ma’arif Patihan Kidul Ponorogo. Perolehan hasil belajar dalam proses pembelajaran 

mulai dari siklus I, II, III juga mengalami peningkatan. Pada siklus I (64%), siklus II 

(76%), dan siklus III (96%). 

Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu sama meneliti tentang 

keaktifan dan hasil belajar. Perbedaannya pada penelitian di atas menggunakan 

strategi Active Knowledge Sharing dan Card Sort, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran TGT. Serta pada penelitian di atas menggunakan 

mata pelajaran IPS pokok bahasan perkembangan teknologi, produksi, komunkasi, 



14 
 

dan transportasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan mata pelajaran 

tematik. 

B. Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Secara sederhana Anthony Robbins, mendefinisikan belajar sebagai proses 

menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah dipahami dan 

sesuatu (pengetahuan) yang baru. Pandangan Anthony Robbins senada dengan 

apa yang dikemukakan oleh Jerome Brunner bahwa belajar adalah suatu proses 

aktif di mana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan 

pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Selanjutnya Slavin juga mengatakan belajar secara umum diartikan sebagai 

perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena 

pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak 

lahir.Manusia banyak belajar sejak lahir dan bahkan ada yang berpendapat 

sebelum lahir.Bahwa antara belajar dan perkembangan sangat erat kaitannya.
11

 

Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik disengaja maupun tidak 

sengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan pada 

diri pembelajar. Perubahan yang di maksud adalah perubahan perilaku tetap 

berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang baru 

diperoleh individu. Jadi, belajar di sini diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, 
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 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif, (Jakarta: Kencana, 2009), 15-16. 



15 
 

 
 

dari kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi 

kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri. 
12

 

Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang aktif, belajar 

adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada  disekitar individu. 

Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui 

berbagai pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami 

sesuatu. Apabila kita berbicara tentang belajar maka kita berbicara bagaimana 

mengubah tingkah laku seseorang.
13

 

Seseorang yang telah melakukan aktivitas belajar dan diakhiri dari 

aktivitasnya itu telah memperoleh perubahan dalam dirinya dengan memiliki 

pengalaman baru, maka individu itu dapat dikatakan belajar, yang mana hakikat 

belajar itu adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu 

yang dimasukkan dalam ciri-ciri belajar, antara lain: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar. 

2) Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan dan berarah.
14

 

b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Gagne, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Pembelajaran 

                                                             
12

 Ibid, 16-17. 
13

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 10. 
14

 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 19-21. 
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mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar 

siswa dan pembelajaran harus menghasilkan belajar.
15

 

Walter Dick dan Lou Carey (2005, p. 205) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara terstruktur 

dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media. Proses 

pembelajaran mempunyai tujuan agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti 

yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut proses pembelajaran perlu 

dirancang secara sistematik dan sistemik.
16

 

Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup.Dalam makna yang 

lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.Dari makna ini 

jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru 

dan siswa, di mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan 

terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.
17

 

 

Komponen-komponen pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan, tujuan pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

                                                             
15
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16
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2) Sumber belajar, diartikan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk 

membuat atau memudahkan terjadinya proses belajar pada diri sendiri atau 

siswa, apapun bentuknya dan apapun bendanya. 

3) Strategi pembelajaran, adalah tipe pendekatan yang spesifik untuk 

menyampaikan informasi dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan 

khusus. 

4) Media pembelajaran, merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses 

interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan dan 

sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode mengajar 

yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. 

5) Evaluasi pembelajaran, merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar 

secara keseluruhan. 

Komponen pembelajaran adalah penentu dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing 

dalam setiap perannya dalam proses pembelajaran.
18

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar 

Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang menimbulkan 

terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. 

Sampai di manakah perubahan itu dapat tercapai atau dengan kata lain, berhasil 

baik atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor. 

Adapun faktor-faktor itu, dapat kita bedakan menjadi dua golongan: 
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1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual, dan 

2) Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial. Yang termasuk 

ke dalam faktor individual antara lain: faktor kematangan/pertumbuhan, 

kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Sedangkan yang termasuk 

faktor sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara 

mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan 

dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.
19

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial. Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas.
20

 

Adapun Soekamto, dkk mengemukakan maksud dari model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian, 

aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata 
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Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 51. 



19 
 

 
 

secara sistematis. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan 

Kauchak bahwa model pemelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru 

untuk mengajar.
21

 

b. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Vigotsky adalah yang memprakarsai pemikiran belajar kooperatif sebagai 

pengembangan paham belajar konstruktivisme. Menurut Vigotsky, pembelajaran 

menekankan pada interaksi antara aspek internal dan eksternal serta lingkungan 

sosial pembelajaran. Pada intinya menekankan hakikat pembelajaran sosio-

kultural. 

Cooperative Learning (pembelajaran Kooperatif) dikembangkan juga oleh 

Slavin, yang didefinisikannya sebagai model pembelajaran di mana siswa belajar 

bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya 4-6 orang dengan struktur heterogen. 

Belajar kooperatif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inspiratif, menantang, dan 

menyenangkan.Belajar kooperatif memberikan kesempatan pada pembelajar 

untuk saling berinteraksi, di mana mereka belajar dengan kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

Slavin mengungkapkan bahwa fokus kelompok pada cooperative learning 

dapat mengubah norma-norma dalam budaya anak-anak dan membuat prestasi 

tinggi dalam tugas-tugas belajar akademis lebih dapat diterima. Pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: prestasi 
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akademis, toleransi, dan penerimaan terhadap keanekaragaman serta 

pengembangan keterampilan sosial.
22

 

Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan 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 dan penggunaan kelompok sejawat 

menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. 

Johnson menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah 

memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan 

pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok.Karena siswa bekerja 

dalam satu team, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki hubungan di antara 

para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan kemampuan, mengembangkan 

keterampilan-keterampilan proses kelompok dan pemecahan masalah. Konsep 

utama dari belajar kooperatif menurut Slavin, adalah sebagai berikut: 

1) Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai kriteria 

yang ditentukan. 

2) Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok tergantung 

pada belajar individual semua anggota kelompok. Tanggung jawab ini 

terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dan memastikan setiap 

anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan yang lain. 

3) Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah membantu 

kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri. Hal ini 
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memastikan bahwa siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah sama-

sama tertantang untuk melakukan yang terbaik dan bahwa kontribusi semua 

anggota kelompok yang sangat bernilai.
23

 

3. Team Games Tournament (TGT) 

a. Pengertian Team Games Tournament (TGT) 

Model TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif 

yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung 

unsur permainan dan reinforcement. 

Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin untuk membantu siswa 

mereview dan menguasai materi pelajaran. Slavin menemukan bahwa TGT 

berhasil meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, interaksi positif antarsiswa, 

harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda.
24

 

Dalam TGT siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

3-5 siswa yang heterogen, baik dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, 

maupun etnis. Dalam TGT digunakan turnamen akademik, di mana siswa 

berkompetisi sebagai wakil dari timnya melawan anggota lain yang mencapai 

hasil atau prestasi serupa pada waktu yang lalu. Komponen-komponen dalam 

TGT adalah penyajian materi, tim, game, turnamen, dan penghargaan kelompok.
25
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TGT dapat digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dari ilmu-

ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial maupun bahasa dari jenjang pendidikan dasar (SD, 

SMP) hingga perguruan tinggi. TGT sangat cocok untuk mengajar tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban 

benar.Meskipun demikian, TGT juga dapat diadaptasi untuk digunakan dengan 

tujuan yang dirumuskan dengan kurang tajam dengan menggunakan penilaian 

yang bersifat terbuka, misalnya esai atau kinerja.
26

 

Menurut Slavin, ada lima komponen utama dalam pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT), yaitu: 

1) Penyajian Kelas 

Penyajian kelas dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) tidak berbeda dengan pengajaran biasa atau pengajaran 

klasikal oleh guru, hanya pengajaran lebih difokuskan pada materi yang 

sedang dibahas saja. Dengan demikian mereka akan memperhatikan dengan 

serius selama pengajaran penyajian kelas berlangsung sebab setelah ini 

mereka harus mengerjakan games akademik dengan sebaik-baiknya dengan 

skor mereka akan menentukan skor kelompok mereka. 

2) Kelompok (Team) 

Kelompok disusun dengan beanggotakan 4-5 orang yang mewakili 

pencampuran dari berbagai keragaman dalam kelas seperti perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, rasa tau etnik. Fungsi utama mereka 

dikelompokkan adalah anggota-anggota kelompok saling meyakinkan bahwa 
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mereka dapat bekerja sama dalam belajar dan mengerjakan games atau lembar 

kerja dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan semua anggota dalam 

menghadapi kompetisi. 

3) Games (Permainan) 

Pertanyaan dalam game disusun dan dirancang dari materi yang relevan 

dengan materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang 

diperoleh mewakili masing-masing kelompok. Sebagian besar pertanyaan 

pada kuis adalah bentuk sederhana.Setiap siswa mengambil sebuah kartu yang 

diberi nomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor pada kartu 

tersebut. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akanmendapat skor. Skor 

ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 

4) Turnamen/Kompetisi (Tournament) 

Turnamen adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan. Biasanya 

turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru 

melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. 

5) Penghargaan Kelompok  

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa 

hadiah atau sertifikat tata usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar 

sehingga mencapai kriteria yang telah disepakati bersama.
27

 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

1) Pembentukan Kelompok 
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Kelas dibagi atas kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 

siswa.Perlu diperhatikan bahwa setiap kelompok harus mempunyai sifat 

heterogen. 

2) Pemberian Materi 

Materi pelajaran mula-mula diberikan melalui presentasi kelas, berupa 

pengajaran langsung atau diskusi bahan pelajaran yang dilakukan guru, 

menggunakan audio visual.Materi pengajaran dalam TGT dirancang khusus 

untuk menunjang pelaksanaan turnamen.Materi ini dapat dibuat sendiri 

dengan jalan mempersiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

3) Kelompok Belajar 

Kepada masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mengerjakan 

LKPD yang tersedia. Fungsi utama kelompok adalah memastikan bahwa 

semua anggota kelompok belajar dan lebih khusus untuk menyiapkan 

anggotannya agar dapat mengerjakan soal-soal latihan yang akan dievaluasi 

melalui turnamen. 

4) Turnamen 

Turnamen dapat dilakukan tiap bulan atau pada akhir pokok 

bahasan.Turnamen ini merupakan pertandingan antar kelompok. 

5) Penghargaan (Reward) 

Setelah turnamen berlangsung, guru menghitung nilai setiap kelompok 

dan memberikan penghargaan bagi kelompok yang memiliki nilai tinggi.
28

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

Kelebihan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) adalah: 
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1) Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. 

2) Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. 

3) Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. 

4) Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. 

5) Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. 

6) Motivasi belajar lebih tinggi. 

7) Hasil belajar lebih baik. 

8) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

Kekurangan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

adalah: 

1) Bagi guru 

Sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen 

dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru bertindak 

sebagai pemegang kendali, teliti dalam menentukan pembagian kelompok. 

Dan waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga 

melewati waktu yang sudah ditetapkan.Kesulitan ini dapat diatasi jika guru 

mampu menguasai kelas secara menyeluruh. 

2) Bagi siswa 

Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit 

memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya.untuk mengatasi 

kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang 
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mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan 

pengetahuannya kepada siswa yang lain.
29

 

4. Keaktifan Belajar 

a. Pengertian Keaktifan Belajar 

Aktif berasal dari bahasa inggris active, artinya gesit, giat, dan 

bersemangat.Aktif artinya giat bekerja, giat berusaha, dinamis, mampu bereaksi 

dan beraksi. Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku 

yang berlangsung secara progresif. Belajar itu susatu kebutuhan hidup manusia, 

yang dengan adanya belajar tersebut diharapkan dapat membawa perubahan yang 

lebih baik, baik dalam sikap, tingkah laku maupun intelektualnya. Perubahan ini 

akan Nampak jika seseorang yang belajar aktif menggali ilmu yang dicari atau 

dibutuhkannya. Belajar aktif adalah kegiatan belajar yang dilakukan dengan 

dinamis, semangat dan selalu berusaha menghadapi tugas-tugas belajar dengan 

motivasi tinggi. 

Kesediaan siswa untuk mewujudkan keaktifan dalam proses mengajar, 

perlu diciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terhadap kegiatan 

pembelajaran. Karena itu, bagi guru yang akan mengajar terlebih dahulu mengatur 

metode mengajarnya. Seorang guru yang telah mempersiapkan dengan segala 

metode dan strateginya untuk mengajar, tentu akan dapat tampil dengan baik dan 

dapat berinteraksi dengan siswa-siswinya dalam rangka mengoptimalkan proses 

pembelajaran. Sebaliknya siswapun merasa puas terhadap kesungguhan guru 

dalam mengajar, sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam belajar. Dengan 
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demikian, metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan seorang guru 

berkaitan serta dengan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran.
30

 

b. Kriteria Belajar Aktif 

Bagaimanakah membedakan siswa yang aktif belajar dengan siswa yang 

tidak aktif?Siswa yang sedang belajar aktif baik secara fisik maupun mental.Tentu 

saja seorang guru dapat melakukan pengamatan untuk membedakan mana siswa 

yang aktif belajar, dan mana yang tidak dengan melihat ciri-ciri siswa belajar aktif 

atau karakteristik yang tampak saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Lalu, 

pendekatan atau model pembelajaran apakah yang dapat membantu memacu agar 

siswa aktif belajar? 

Semua siswa yang sedang belajar secara aktif mempunyai ciri-ciri yang dapat 

dengan mudah diamati. Cir-ciri tersebut yaitu: 

1) Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa 

Sebagaimana konsep konstruktivisme yang sudah kita paham betul, siswa 

yang aktif belajar selalu menemukan pengetahuan, informasi, atau 

keterampilan dengan mengalami langsung. Mereka dalam kegiatan 

pembelajaran dapat melakukan pengamatan atau penyelidikan, membaca 

dengan aktif (misal dengan pena di tangan untuk menggarisbawahi atau 

membuat catatan kecil atau tanda-tanda tertentu pada teks), mendengarkan 

dengan aktif (menunjukkan respon, misal tersenyum atau tertawa saat 

mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, terkagum-kagum bila mendengar 

sesuatu yang menakjubkan, dan sebagainya). 
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2) Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi pelajaran 

Bila siswa belajar dengan aktif, maka dengan mudah kita bisa menemukan 

mereka sedang berlatih (misalnya mencoba sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal), menggunakan kemampuan berpikir kreatif 

(misalnya mencoba memecahkan masalah-masalah pada latihan soal yang 

mempunyai variasi berbeda dengan contoh yang diberikan), serta berpikir 

kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan, kelemahan atau kesalahan 

yang dilakukan orang lain dalam menyelesaikan soal atau tugas). 

3) Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya 

Untuk menciptakan kestabilan dalam sistem memori jangka panjang, 

siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan sendiri hasil 

pemikirannya. Bagi siswa mengemukakan pendapat, menjelaskan sesuatu 

kepada teman sebangku atau sekelompoknya, berdiskusi, mempresentasi 

laporan, dan memajang hasil karya untuk dikomentari oleh orang lain 

merupakan bukti dan tanda bahwa mereka belajar secara aktif. 

4) Siswa berpikir reflektif 

Siswa-siswa yang belajar secara aktif tampak pula mengomentari (tidak 

hanya meminta untuk dikomentari), menyimpulkan proses pembelajaran, 

mencoba memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses 

pembelajarannya, dan menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-

katanya sendiri.
31

 

Kriteria siswa yang aktif dalam belajar dikelas dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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1) Masuk kelas tepat waktu. 

2) Memperhatikan penjelasan guru. 

3) Menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan bahan yang sudah 

dikuasai. 

4) Mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

5) Aktif dan kreatif dalam kerja kelompok. 

6) Bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas. 

7) Menggunakan waktu istirahat sebaik-baiknya. 

8) Membentuk kelompok belajar. 

9) Memanfaatkan perpustakaan sekolah. 

c. Peran guru mengaktifkan belajar siswa 

Menurut Piaget, bahwa seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa 

berbuat anak tanpa berpikir. Agar ia berpikir sendiri (aktif), ia harus diberi 

kesempatan untuk berbuat sendiri. Sehingga aktivitas belajar perlu dikembangkan 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Metode yang dignakan gur secara tepat, yang sesuai dengan tujuan, bahan 

dan kondisi siswa, membuat siswa bisa belajar secara aktif. Guru bertindak 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berlangsung. Kegagalan 

pembelajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang 

tepat.Kelas yang kurang bergairah dan kondisi anak didik yang kurang aktif 

dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan tujuan 

pembelajaran. 
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Mengajar secara efektif harus memenuhi syarat-syarat di antaranya adalah 

belajar secara aktif, baik mental maupun fisik.Di dalam belajar siswa harus 

mengalami aktivitas mental, misalnya pelajar dapat mengembangkan kemampuan 

intelektualnya, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis, 

kemampuan mengucapkan pengetahuannya dan lain sebagainya, tetapi juga 

mengalami aktivitas jasmani seperti mengerjakan sesuatu, misalnya menyusun 

intisari pelajaran, dan lain-lain.
32

 

Berikut contoh mengenai aplikasi active learning (belajar aktif) yang bisa 

digunakan guru di kelas: 

1) Kelompok belajar: metode ini memberikan siswa bertanggung jawab 

mempelajari materi pelajaran dan menjabarkan isinya dalam sebuah kelompok 

tanpa campur tangan guru. Prosedurnya: 

a) Beri materi pelajaran yang pendek dan terformat. 

b) Bentuklah sub-sub kelompok. 

c) Berikan petunjuk jelas yang memandu siswa untuk belajar dan 

menjelaskan materinya dengan cermat. 

d) Berikan tugas kepada anggota kelompok. 

e) Perintahkan siswa untuk kembali ke posisi semula dan membahas materi 

secara bersama. 

2) Membuat catatan dengan bimbingan: guru menyediakan formulir atau lembar 

yang menginstruksikan siswa untuk membuat catatan sewaktu guru mengajar. 

Prosedurnya: 
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a) Siapkan sebuah catatan yang mengihtisarkan hal-hal utama pada penyajian 

materi pelajaran. 

b) Sebagai ganti menyediakan teks secara lengkap. 

c) Menyediakan sejumlah istilah dan definisi. 

d) Bagikan lembar kerja kepada siswa.
33

 

5. Hasil belajar 

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni a) keterampilan dan kebiasaan, b) pengetahuan dan 

keterampilan, c) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil 

belajar, yakni a) informasi verbal, b) keterampilan intelektual, c) strategi kognitif, d) 

sikap, dan e) keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan 

tujuan pendidikan, baik yujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
34

 

Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

Ranah Afektif  berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 
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Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni a) gerakan refleks, 

b) keterampilan gerakan dasar, c) kemampuan perseptual, d) keharmonisan atau 

ketepatan, e) gerakan keterampilan kompleks, dan f) gerakan ekspresif dan 

interpretative. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar.Di antara ketiga 

ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran.
35

 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. Hamalik menjelaskan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian –pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan 

siswa.Lebih lanjut Sudjana berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Tujuan dari penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Melacak kemajuan siswa, artinya dengan melakukan penilaian, maka 

perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi , yakni menurun atau 

meningkat. Guru bisa menyusun profil kemajuan siswa yang berisi pencapaian 

hasil belajar secara periodik. 

b. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa, artinya dengan melakukan penilaian, 

maka dapat diketahui apakah peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut 
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ataukah belum menguasai. Selanjutnya dicari tindakan tertentu bagi yang belum 

menguasai kompetensi tertentu. 

c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa, artinya dengan 

melakukan penilaian, maka dapat diketahui kompetensi mana yang belum 

dikuasai dan kompetensi mana yang telah dikuasai. 

d. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa, artinya dengan melakukan 

penilaian, maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar 

siswa yang masih di bawah standar (KKM).
36

 

Sedangkan manfaat dari penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Artinya, dengan dengan melakukan penilaian, maka 

kemajuan hasil belajar siswa selama dan setelah proses pembelajaran dapat 

diketahui. 

b. Memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan 

kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Artinya, dengan melakukan 

penilaian, maka dapat diperoleh informasi berkaitan dengan materi yang belum 

dikuasai siswa dan materi yang sudah dikuasai siswa. 

c. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa. 

Artinya, dengan melakukan penilaian, maka dapat mengetahui perkembangan 

hasil belajar dan sekaligus kesulitan yang dialami siswa, sehingga dapat dilakukan 

program tindak lanjut melalui pengayaan atau remidial. 

d. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan 

sumber belajar yang digunakan. Artinya, dengan melakukan penilaian, maka guru 
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dapat melakukan evaluasi diri terhadap keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan. 

e. Memberikan pilihan alternative penilaian kepada guru. Artinya, dengan 

melakukan penilaian, maka guru dapat mengidentifikasi dan menganalisis 

terhadap teknik penilaian yang digunakan oleh guru, apakah sudah sesuai dengan 

karakteristik materi atau belum. Hal ini disebabkan kesalahan dalam menentukan 

teknik penilaian berakibat informasi tingkat pencapaian yang diperoleh peserta 

didik tidak akurat. 

f. Memberikan informasi kepada kedua orang tua tentang mutu dan efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan sekolah. Artinya, dengan melakukan penilaian, 

maka orang tua dapat mengetahui apakah seklah menyelenggarakan pendidikan 

dengan baik atau tidak. Hal ini juga sebagai bentuk akuntabilitas publik, karena 

sekolah adalah institusi publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, seyogyanya setiap hasil penilaian siswa 

diinformasikan kepada orang tua siswa.
37

 

6. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Kata tema berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti “menempatkan” 

atau “meletakkan” dan kemudian kata itu mengalami perkembangan sehingga 

kata tithenai berubah menjadi tema. Menurut arti katanya, tema berarti “sesuatu 

yang telah diuraikan” atau “sesuatu yang telah ditempatkan”. 

Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi 

kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa 
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anak didik dan membuat pembelajaran lebih bermakna.Jadi, pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi 

dalam beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan.
38

 

Pembelajaran terpadu: tematik, adalah salah satu bentuk atau model dari 

pembelajaran terpadu, yaitu model terjala (webbed). Yang pada intinya 

menekankan pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh 

suatu tema.Tema diambil dan dikembangkan dari luar mata pelajaran, tapi sejalan 

dengan kompetensi dasar dan topik-topik (standar isi) dari mata pelajaran.Model 

tematik sebagai alternative dari pola organisasi materi yang sudah sangat tua dan 

lazim digunakan di dunia pendidikan yaitu discrete subject atau separated 

curriculum. Keberhasilan penerapan model pembelajaran terpadu: tematik itu 

sendiri, diantaranya sangat dipengaruhi oleh keterterapan prinsip-prinsip 

pembelajaran terpadu: tematik itu sendiri. Hal ini terkait erat dengan pemaknaan 

konsep terpadu kedua menurut Taba, yaitu agar materi pelajaran bisa lebih dapat 

dimengerti dan bermakna sehingga apa yang dipelajari bisa berintegrasi, menjadi 

bagian dari diri siswa itu sendiri.
39

 

b. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu tematik 

1) Berpusat pada anak 

Pembelajaran terpadu memposisikan siswa sebagai pusat dari kegiatan 

pembelajaran. Artinya pembelajaran dirancang dengan memperhatikan aspek 

anak ditinjau dari segi tujuan dan proses pembelajaran. 

2) Pengalaman langsung 
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Pembelajaran terpadu memberikan peluang yang besar kepada anak untuk 

memperoleh pengalaman langsung atas materi yang dipelajarinya.Sehingga 

informasi tangan pertama yang dialami secara langsung.Dengan demikian, 

pembelajaran lebih bermakna untuk anak dan sifat verbalisme bisa dihindari 

secara maksimal. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak jelas 

Dalam pembelajaran terpadu materi disajikan dalam satu fokus tema 

tertentu.Tema itulah yang dipelajari dari berbagai sisi pandang dengan 

menggunakan informasi yang ada dalam sejumlah bidang studi/mata 

pelajaran, sehingga pengetahuan siswa atas tema tersebut bisa lebih 

komperhensif dan lengkap. Isi bidang studi yang akan dibahas disesuaikan 

relevansinya dengan tema. Dengan demikian sekat-sekat bidang studi tidak 

kelihatan lagi, melebur dalam tema.
40

 

4) Penyajian beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran 

Dalam satu kali proses pembelajaran terpadu: tematik menyajikan bahasan 

materi dari beberapa mata pelajaran, namun identitas masing-masing mata 

pelajaran sudah tidak kelihatan. 

5) Fleksibel 

Tidak terfokus pada satu mata pelajaran, variasi kegiatan belajar baik 

secara pendekatan dan metode maupun tempat belajar, penentuan topik atau 

tema bisa menggunakan lebih dari satu cara. 

6) Bermakna dan utuh 
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Pembelajaran terpadu sangat mempertimbangkan pembelajaran baik 

proses maupun isi materi agar memiliki relevansi dengan sifat anak didik, 

sehingga pembelajaran bisa lebih dipahami, berguna, dan sesuai kebutuhan 

siswa. Terutama dilihat dari segi tugas-tugas perkembangan.Disamping itu, 

pembelajaran terpadu juga mengupayakan agar seluruh aspek psikologi siswa 

dikembangkan secara menyeluruh, mencakup seluruh ranah. 

7) Mempertimbangkan waktu dan ketersediaan sumber 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terpadu hendaknya 

mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia.Hal ini harus disadari dan 

dipertimbangkan, karena dalam pembelajaran terpadu besar peluang untuk 

menggunakan waktu yang lama apabila guru tidak merencanakan proporsi 

penggunaan dan kontrol waktu dalam pembelajaran. 

Selain dari pada waktu, juga harus memperhatikan ketersediaan sumber. 

Artinya proses pembelajaran harus mempertimbangkan sumber yang akan 

digunakan apakah bisa tersedia, baik yang sifatnya by design maupun yang by 

utilization. Disamping itu, sangat dianjurkan penggalian potensi penggunaan 

sumber belajar setempat yang mungkin digunakan dalam proses 

pembelajaran. Misalnya, lingkungan setempat, fasilitas yang ada di sekolah, 

dan lain-lain. 

8) Tema terdekat dengan anak 

Dalam penentuan tema belajar, diusahakan agar menggunakan tema yang 

dekat dengan anak.Dekat dalam pengertuan fisik dan psikis.Dekat dalam 

pengertian fisik yaitu yang ada di sekitar lingkungan kehidupan anak, 
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misalnya tubuh, keluarga, linuran, dan sebagainya.Sedangkan dekat secara 

psikis artinya sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan, serta 

pengalaman anak. 

9) Pencapaian kompetensi dasar bukan tema 

Seluruh proses pembelajaran yang sistematis selalu berorientasi pada 

pencapaian tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai merupakan 

salah satu cirri apakah suatu kegiatan disebut aktivitas pembelajaran atau 

bukan.Tuuan itu sendiri bisa dibuat dalam berbagai istilah yang mungkin tidak 

menggunakan kata tujuan, misalnya saja kompetensi, kemampuan, hasil 

belajar, dan sebagainya.
41

 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

1) Berpusat pada siswa 

2) Memberikan pengalaman langsung 

3) Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

5) Bersifat fleksibel 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

d. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

1) Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan anak didik 

2) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar-mengajar yang relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak didik 

3) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna 

4) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama 
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5) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan anak didik.
42

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) baik, maka 

keaktifan siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran tematik 

kelas IV di MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun akan semakin baik. 

2. Jika penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) baik, maka 

hasil belajar siswa-siswi pada pembelajaran tematik kelas IV di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun akan semakin baik. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan  

Berangkat dari kerangka berfikir maka rumusan hipotesis antara keaktifan dan hasil 

belajar adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran tematik kelas IV di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

2. Penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas IV di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 
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 Majid, Pembelajaran Tematik,  89-90. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

2 siklus. Siklus pertama, difokuskan untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada 

observasi awal dan pra siklus dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT pada proses pembelajaran. Siklus kedua, akan dilakukan upaya penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan lebih optimal. Proses pembelajaran lebih 

ditekankan pada turnamen sehingga siswa akan berkompetisi secara aktif. 

Adapun jenis tindakan yang memfokuskan pada peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar. Maka tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa pada pembelajaran tematik siswa kelas IV MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun. 

2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik siswa kelas IV MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun. 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran dilaksankan di kelas IV MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun.Penelitian ini bersifat praktis berdasarkan 

permasalahan yang riil dalam pembelajaran tematik semester genap tahun pelajaran 

2019-2020. 

2. Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

40 
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Subyek pelaku penelitian tindakan kelas ini adalah Mahasiswa, sedangkan subyek 

penerima penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas IV MI Thoriqul Huda Ngrawan 

Dolopo Madiun semester genap tahun pelajaran 2019-2020. 

 

C. Variabel yang Diamati 

1. Variabel proses adalah variabel yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajaryang 

meliputi: 

a. Keaktifan, bisa dilihat dari respon siswa ketika mendapatkan pertanyaan dari guru 

ataupun dari soal-soal kuis serta keterlibatan siswa dalam presentasi. 

b. Kerjasama, diukur ketika siswa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru 

dan kerjasama antar anggota masing-masing kelompok.  

c. Diskusi, diukur dengan keikutsertaan siswa dalam berpendapat untuk 

kelompoknya. 

2. Variabel output:keaktifan dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Team 

Games Tournament (TGT) pada pembelajaran tematik siswa kelas IV MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari observasi dan tes. Peneliti melakukan 

observasi secara tersamar tidak selalu terus terang. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan tes 

digunakan ketika akhir pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan siswa. 
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D. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di atas 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun PTK yang digunakan adalah PTK 

model Kurt Lewin. Kurt Lewin menjelaskan bahwa ada empat hal yang harus dilakukan 

dalam proses penelitian tindakan yakni perencanaan (planning), tindakan (acting), 

observasi (observing), dan releksi (reflecting). Langkah-langkah tersebut dapat dilihat 

pada gambar.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, seorang guru / pendidik harus 

melakukan observasi awal untuk : 

1. Menemukan masalah, pada tahap awal ini, peneliti / guru menemukan banyak 

fenomena yang terjadi pada obyek yang akan diteliti, tetapi fenomena-fenomena itu 

                                                             
43 Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK, (Ponorogo: STAIN Press, 2009), 5. 
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nampaknya ada penyimpangan dari teori yang ada. Fenomena-fenomena tersebut perlu 

ditunjukkan dengan bukti yang valid.  

2. Melakukan identifikasi masalah, apabila peristiwa-peristiwa yang terjadi pada obyek 

yang akan diteliti (kelas yang diajar) jumlahnya banyak, peneliti harus melakukan 

identifikasi masalah.  

3. Menentukan batasan masalah, dalam bagian ini peneliti / guru harus menjelaskan 

bahwa karena keterbatasan waktu, tenaga dan lainnya, maka peneliti sebaiknya 

dibatasi. Keterbatasan peneliti menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa 

dihindari dalam penelitian. Keterbatasan yang dihadapi menyangkut 2 hal. Pertama, 

keterbatasan ruang lingkup kajian dilakukan karena alasan-alasan prosedural, tehnik 

penelitian atau karena faktor logistik. Kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala 

yang bersumber dari adat tradisi, etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan 

bagi peneliti untuk mencari yang diinginkan.  

4. Menganalisis masalah dengan menentukan faktor-faktor yang diduga sebagai 

penyebab utama terjadinya masalah. Peneliti menentukan / mencari tahu mengapa 

masalah telah dibatasi itu terjadi. Data-data terkait dengan faktor-faktor yang 

ditemukan dan diduga sebagai penyebab utama terjadinya masalah yang telah dibatasi, 

harus didukung dengan bukti yang valid misalnya wawancara, observasi atau 

dokumentasi.  

5. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan hipotesis-

hipotesis tindakan sebagai pemecahan, peneliti harus mengajukan beberapa hipotesis 

tindakan sebagai solusi masalah. Hipotesis-hipotesis tindakan harus didukung dengan 

referensi yang valid.  
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6. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah, setelah mengajukan 

beberapa hipotesis tindakan, peneliti harus menentukan satu pilihan hipotesis tindakan 

sebagai solusi masalah yang didukung oleh referensi yang valid. 

7. Merumuskan judul PTK, judul PTK minimal harus secara tegas tertulis, masalah apa 

yang akan dicari solusinya dan tindakan apa yang akan dilakukan sebagai solusi.  

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK dirumuskan, langkah 

berikutnya adalah: 

1. Perencanaan pelaksanaan tindakan kelas 

Pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan: 

a. Menyusun deskripsi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang mencakup kegiatan awal, inti, dan akhir. 

b. Menyajikan sumber bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Menyiapkan instrument penelitian yang akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi. 

d. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) pencapaian kompetensi, serta 

menyiapkan instrument tolak ukur keberhasilan tindakan. 

e. Menyiapkan instrument untuk pengumpulan data berupa lembar pengamatan 

proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan tindakan kelas 

a. Guru (peneliti) menjelaskan rencana kegiatan dengan melaksanakan skenario 

pengajaran yang telah dibuat berdasarkan rencana pengajaran.  

b. Guru meminta siswa melakukan diskusi kelompok terkait materi pembelajaran 

yang telah ditentukan. 
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c. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

d. Siswa dengan bimbingan guru mengambil kesimpulan hasil diskusi. 

3. Pengamatan tindakan kelas 

Pengamatan yang dilakukan peneliti ialah mengamati aktivitas siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran. 

4. Refleksi 

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyebab dan jalan keluar guna 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas IV, 

maka ada beberapa faktor/variabel yang perlu direfleksi yaitu: 

a. Faktor siswa yaitu dengan melihat kebiasaan belajar siswa dengan teknik 

pengumpulan data melalui pengamatan kebiasaan-kebiasaan siswa dalam 

membaca dan menulis, tingkat kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan 

kecepatannya dalam belajar. 

b. Faktor guru yaitu dengan mengevaluasi cara guru merencanakan, menerapkan 

metode pembelajaran, serta pemberian motivasi yang dilakukannya di dalam 

kelas.
44
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Tabel 3.1 Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun deskripsi 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

berbasis PTK, yang 

mencakup kegiatan 

awal, inti dan penutup. 

2. Menyiapkan 

sumber/bahan/alat 

yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Menyiapkan 

instrument penilaian 

yang akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan 

instrument tolok ukur 

keberhasilan tindakan. 

5. Menyiapkan 

instrument untuk 

pengumpulan data 

lembar pengamatan 

proses pembelajaran. 

6. Menyiapkan lembar 

observasi terstruktur. 

7. Menyiapkan lembar 

perekam proses 

pengumpulan data 

yang akan digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

1. Guru menyampaikan 

inti materi dan 

kompetensi yang akan 

dicapai. 

2. Guru melakukan 

apersepsi terkait 

materi pembelajaran 

yang akan diajarkan. 

3. Guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok 

kemudian 

memberikan materi 

diskusi. 

4. Guru memberikan 

pengarahan sebelum 

dilaksanakan diskusi. 

5. Guru mengajak siswa 

melakukan turnament 

setelah kegiatan 

diskusi dilaksanakan. 

6. Siswa melaksanakan 

turnament sesuai 

instruksi dari guru. 

7. Guru memberikan 

reward kepada 

kelompok yang 

unggul dalam 

turnament. 

8. Guru memberikan soal 

evaluasi terkait materi 

yang sudah dipelajari 

hari ini. 

9. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi secara 

individu. 

10. Guru bersama siswa 

bertanya jawab 

terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

11. Guru memberikan 

1. Mengamati aktifitas 

siswa terhadap 

penerapan strategi 

belajar. 

2. Mengamati 

keaktifan, kerjasama 

siswa dalam 

berdiskusi. 

3. Mengamati siswa 

dalam 

mengelompokkan 

kategori. 

4. Mengamati siswa 

dalam merespon 

pertanyaan dari guru 

ataupun teman 

lainnya. 

5. Mengamati keaktifan 

siswa dalam 

menjawab kuis dan 

presentasi. 

6. Mengamati siswa 

dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

1. Mencatat hasil 

observasi. 

2. Mengevaluasi hasil 

observasi 

3. Menganalisis 

keaktifan dan hasil 

belajar siswa ketika 

pembelajaran 

berlangsung. 

4. Memperbaiki 

kelemahan-

kelemahan siklus I 

pada kegiatan 

pembelajaran siklus 

ke II. 
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klarifikasi terkait 

jawaban siswa. 

12. Guru meminta salah 

satu siswa memimpin 

doa. 

 

Tabel 3.2 Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun deskripsi 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

berbasis PTK, yang 

mencakup kegiatan 

awal, inti dan penutup. 

2. Menyiapkan 

sumber/bahan/alat yang 

digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Menyiapkan instrument 

penilaian yang akan 

digunakan untuk 

mengukur pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan 

instrument tolok ukur 

keberhasilan tindakan. 

5. Menyiapkan instrument 

untuk pengumpulan data 

lembar pengamatan 

proses pembelajaran. 

6. Menyiapkan lembar 

observasi terstruktur. 

7. Menyiapkan lembar 

perekam proses 

pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

1. Guru menyampaikan inti 

materi dan kompetensi 

yang akan dicapai. 

2. Guru melakukan apersepsi 

terkait materi 

pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

3. Guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok 

kemudian memberikan 

materi diskusi. 

4. Guru memberikan 

pengarahan sebelum 

dilaksanakan diskusi. 

5. Guru menempelkan tabel 

kosong untuk dikerjakan 

siswa. 

6. Guru mengajak siswa 

melakukan games untuk 

memancing konsentrasi 

siswa dalam menjawab 

tabel kosong tersebut.  

7. Siswa melaksanakan 

turnament sesuai instruksi 

dari guru. 

8. Guru memberikan reward 

kepada kelompok yang 

unggul dalam turnament. 

9. Guru memberikan soal 

evaluasi terkait materi 

yang sudah dipelajari hari 

ini. 

10. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara individu. 

11. Guru bersama siswa 

bertanya jawab terhadap 

materi yang telah 

disampaikan. 

12. Guru memberikan 

klarifikasi terkait jawaban 

siswa. 

 

1. Mengamati aktifitas 

siswa terhadap 

penerapan strategi 

belajar. 

2. Mengamati keaktifan, 

kerjasama siswa 

dalam berdiskusi. 

3. Mengamati siswa 

dalam 

mengelompokkan 

kategori. 

4. Mengamati siswa 

dalam merespon 

pertanyaan dari guru 

ataupun teman 

lainnya. 

5. Mengamati keaktifan 

siswa dalam 

menjawab kuis dan 

presentasi. 

6. Mengamati siswa 

dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

1. Mencatat hasil 

observasi. 

2. Mengevaluasi 

hasil observasi. 

3. Menganalisis 

keaktifan dan 

hasil belajar siswa 

ketika 

pembelajaran 

berlangsung. 

4. Memperbaiki 

kelemahan-

kelemahan siklus 

II pada kegiatan 

pembelajaran 

siklus ke II. 
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E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Jadwal penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

No Jadwal Kegiatan  Waktu  Minggu ke   

  1 2 3 4 5 6 

1 Perencanaan       

2 Persiapan        

 

Menyusun konsep 

pelaksanaan 

      

 Menyusun instumen        

3 Pelaksanaan        

 

Melakukan tindakan siklus 

I 

      

 

Melakukan tindakan siklus 

II 

      

4 Penyusunan laporan       

 Menyusun konsep laporan       

 

Menyempurnakan draf 

laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN   

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah/Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda NgrawanDolopoMadiun merupakan 

pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang pertama kali berdiri di dusun Ngrawan 

desa Dolopo kecamatan Dolopo kabupaten Madiun, dengan berciri khas agama islam 

yang diselenggarakan oleh yayasan ibadurrahim NgrawanDolopoMadiun.  

Latar belakang berdirinya MI Thoriqul Huda Dolopo diawali pada tanggal 15 

Agustus 1962 dengan adanya madrasah diniyah yang kemudian mendapat tawaran dari 

pemerintah untuk mendirikan sekolah umum. Dari tawaran tersebut pendiri MI Thoriqul 

Huda yaitu bapak KH Imam Mursyid mengumpulkan perangkat desa dan tokoh 

masyarakat untuk bermusyawarah mendirikan madrasah ibtidaiyah.Dari musyawarah 

tersebut pengurus desa dan tokoh-tokoh masyarakat menyetujui untuk mendirikan 

madrasah ibtidaiyah yang berlokasi di dusun Ngrawan desa Dolopo. 

Sumbangan untuk membantu berdirinya madrasah pemerintah mengirimkan 

pendidik dan dana operasional, sehingga madrasah dapat membangun tiga kelas dan satu 

kantor guru. Perintis  madrasah adalah bapak K.H Imam Mursyid beserta  Bapak Drs. 

Muslim dari Kembangsawit, sehingga madrasah dipimpin pertama kali oleh Bapak K.H 

Imam Mursyid dengan mendapatkan 15 siswa, 4 laki-laki dan sisanya perempuan,Dari 

tahun ketahun siswanya berkembang. 

Struktur guru pada awal berdirinya madrasah di antaranya: 

1) Bapak Salam dari Gontor 

49 
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2) Bapak Muslim 

3) Alm Bapak Yasin dari Kembangsawit 

4) Bapak Muhidin 

5) Bapak Sutris dari Bondalem 

6) Alm.Bapak Rohani 

7) Bapak Miswan 

8) Bapak Kabul Ihsan 

9) Bapak Sumahud 

10) Ibu Umiyani 

11) Bapak Afwan dari Krandegan 

12) Bapak Kamid 

13) Bapak Malik dari Pucang 

14) Bapak Ihsan dari Mlilir 

15) Bapak Mardhon 

2. Letak Geografis 

Secara umum keadaan MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun sebagai berikut : 

a. Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda 

b. Alamat   : Jalan Tambak Boyo Dusun Ngrawan Desa  Dolopo 

c. Kabupaten/Kota : Madiun 

d. Propinsi  : Jawa Timur 

Letak MI Thoriqul Huda sangat strategis, berada di tengah dusun Ngrawan dan 

satu halaman dengan masjid desa, dari jalan raya kurang lebih berjarak 500 meter 

sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh kendaraan umum. Adapun batas-batas MI 
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Thoriqul Huda yaitu : utara berbatasan dengan sungai, barat desa Doho, selatan dusun 

Kebondalem, timur desa Glonggong. Adapun jarak MI dengan pusat desa Dolopo ± 1 

km. Sedangkan jarak dengan kecamatan 0,5 km. 

3. Visi dan Misi MI Thoriqul Huda 

a. Visi  

Terwujudnya agama sebagai landasan moral dan etika bagi siswa dalam 

mengembangkan mutu kehidupan dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional 

yang beriman dan bertaqwa. 

b. Misi 

1) Mewujudkan lulusan yang beriman bertaqwa kepada Allah SWT 

2) Mewujudkan lulusan yang rajin ibadah sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunah 

Waljamaah. 

3) Mewujudkan lulusan bermoral dan berakhlakul karimah 

4) Mengemangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi madrasah, tujuan yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut. 

1) Terciptanya 100% lulusan MI Thoriqul Huda yang berkualitas, unggul, islami dan 

berakhlakul karimah. 

2) Terwujudnya madrasah yang ramah lingkungan, nyaman, dan bersih. 

3) Terlayaninya murid dan wali murid dengan sistem manajemen yang baik. 

4) Terwujudnya madrasah ibtidaiyah yang berahlusunnah wal jamaah. 
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5) Terwujudnya tenaga pendidik, kependidikan dan siswa yang mampu 

mengkhatamkan al-quran dengan bacaan yang baik dan benar.  

4. Sarana dan Prasarana Madrasah 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Madrasah 

 

NO 

 

Jenis prasarana 

 

Ketersediaan* 
Pemanfaatan* 

Ada 

dengan 

kondisiba

ik 

Ada 

dengan 

kondisi 

Rusak 

Tidak 

Ada 
 

Ya 

 

Tidak 

1 Ruang kelas 6    
 

2 Ruang guru 1     

3 
Ruang pimpinan (dapat 

teintegrasi dengan ruang guru) 
1    

 

4 
Ruanglaboratorium IPA (dapat 

memanfaatkan ruang kelas) 
6    

 

 

NO Jenis Prasarana 

Ketersediaan* Pemanfaatan 

Ada dengan 

kondisi baik 

Ada dengan 

kondisi 

rusak 

Tidak ada Ya Tidak 

5 Ruang perpustakaan 1    
 

6 Ruang UKS 1    
 

7 Ruang sirkulasi 6    
 

8 Tempat beribadah 1    
 

9 Jamban 2     

10 Tempat bermain/berolahraga 2    
 

11 Gudang 1    
 

12 Kantin 2    
 

13 Tempat parkir 1    
 

Ruang Kelas 

-  Jumlah Rombel  : 6 

-  Jumlah Ruang Kelas : 6 
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-  Rata-rata ukuran Kelas : 49 m2 

Tabel 4.2 Sarana di Ruang Kelas 

 

No. 

 

Jenis sarana 

Ketersediaan* 

Lengkap dengan 

kondisi baik 

Lengkap dengan 

kondisi Rusak 

Tidak 

Lengkap 

1 Kursi siswa    

2 Meja siswa  
  

3 Kursi guru  
  

4 Meja guru  
  

5 Lemari   
 

  

 

Ketersediaan* 

Lengkap dengan kondisi 

baik 

Lengkap dengan 

kondisi Rusak 

Tidak 

Lengkap 

6 Papan pajang    

7 Papan tulis    

8 Tempat sampah    

9 Tempat cuci tangan    

10 Jam dinding    

11 Kotak kontak    

Jumlah 295 3  

 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di MI Thoriqul Huda Dolopo dilaksanakan dua kali 

putaran atau dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari: perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperbaiki tindakan dalam setiap siklus 

untuk menemukan cara yang paling efektif dan efisien dari pelaksanaan model pembelajaran 

dan media yang digunakan.  Dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Siklus I 
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1. Perencanaan ( Planning )  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari: 

a. Menelaah materi pembelajaran tematik yang akan diajarkan. 

b. Menyusun RPP dengan materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT). 

c. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tulis dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keaktifan siswa. 

f. Menyiapkan catatan lapangan. 

2. Tindakan (Acting) 

1) Kegiatan awal  

a) Guru memberi salam, dan berdoa. Dan dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran 

siswa. 

b) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

c) Guru melakukan apersepsi, yaitu menayangkan video dan menunjukkan 2 gambar  

yang berhubungan dengan materi sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok dan meminta siswa duduk bersama 

kelompok masing-masing. 

b) Guru meminta siswa membaca teks materi dan berdiskusi. 

c) Memberikan lembar kerja berupa tabel kepada siswa dan meminta siswa 

menuliskan jawabannya. 

d) Guru mengajak siswa melaksanakan turnamen terkait materi yang didiskusikan. 
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e) Guru mengadakan games atau pertandingan antar kelompok menggunakan sedotan 

bersolasi. 

f) Setiap kelompok yang mendapatkan sedotan bersolasi menjawab kuis dari guru. 

g) Memberikan reward kepada siswa atau kelompok yang bisa menjawab dengan 

benar dan tepat. 

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberikan soal evaluasi terkait pembelajaran hari ini. 

b) Meminta siswa menyelesaikan soal evaluasi. 

c) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. 

d) Guru meminta salah satu siswa memimpin berdoa. 

e) Siswa berdoa bersama-sama. 

f) Guru mengucapkan salam. 

3. Observasi ( Observation ) 

Teknik observasi dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan pembelajaran 

pada keaktifan dan hasil belajar siswa.Evaluasi dilakukan terhadap dampak dari 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung terhadap hasil belajar. Adapun data keaktifan belajar 

dan hasil belajar seluruh siswa dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4.3 

ANALISIS HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA SIKLUS I
45

 

                                                             
45

Hasil observasi terstruktur tanggal 19 Februari 2019 MI Thoriqul Huda. 

No Nama Siswa 

Variabel Yang 

Diamati 
Jumlah Skor Keterangan 

A B C 

1 Faiz Eka Arjuna S. 2 2 3 7 2,33 Baik 

2 Amira Aisya Hamida 3 4 3 10 3,33 Sangat Baik 

3 Aiman Abdur Rochim 2 2 2 6 2 Kurang Baik 

4 Muhammad Nur F.S 1 2 1 4 1,33 Kurang Baik 

5 Moh. Riszal Andreanzah 1 1 2 4 1,33 Kurang Baik 

6 Faishal Agustian A. 4 4 3 11 3,67 Sangat Baik 

7 Ahmat Zainul Arifin 1 2 2 5 1,67 Kurang Baik 

8 Faren Dika Ardianata 2 1 1 4 1,33 Kurang Baik 

9 Rizky Khaizuron S. 3 2 2 7 2,33  Baik 

10 Malfin Pratama 2 2 1 5 1,67 Kurang Baik 

11 Shadow Sanjaya 3 3 3 9 3  Baik 

12 Mukhammad Noval A.S 2 1 2 5 1,67 Kurang Baik 

13 Dini Aprilia Gandini 1 1 1 3 1 Tidak Baik 

14 Mukhammad Faroq D. 1 1 1 3 1 Tidak Baik 

15 Azka Nayla N.K 1 2 2 5 1,67 Kurang Baik 

16 Fahim Ilmi 2 2 1 5 1,67 Kurang Baik 

17 Bagus Khoironi 1 1 2 4 1,33 Kurang Baik 

18 Dzikron Refan Abadi 2 4 3 9 3 Baik 

19 Selfi Dwi Marlina 2 3 3 8 2,67 Baik 
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Keterangan : 

a. Keaktifan siswa dalam merespon pertanyaan dan jawaban dari guru maupun teman. 

b. Bekerjasama dalam mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan 

kelompoknya masing-masing. 

c. Mengungkapkan pendapat dan mempresentasikan hasil diskusi ke depan. 

Keterangan Penilaian : 

a. 4 = Sangat baik ( 12-10 ) 

b. 3 = Baik  ( 9-7 ) 

c. 2 = Kurang baik ( 6-4 ) 

d. 1 = Tidak baik  (3-1 ) 

Perhitungan presentase perolehan: 

Presentase =
                                              

                       
x 100% 

Tabel 4.4 Perolehan Keaktifan siswa pada siklus I 

Banyak siswa Kategori Presentase 

2 Sangat baik 10,5% 

5 Baik 26,4% 

10 Kurang baik 52,6% 

2 Tidak baik 10,5% 

 

Adapun tingkat aktifitas belajar pada siswa peneliti mengambil data dari hasil 

evaluasi yang dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. 
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Tabel 4.5 Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I 

No. Nama 
L/

P 

Indikator 

Jumlah Rata-rata Ket 

1 2 

1. Faiz Eka Arjuna S. L 68 70 138 69 Tidak Tuntas 

2. Amira Aisya Hamida P 74 76 150 75 Tuntas 

3. Aiman Abdur Rochim L 75 79 154 77 Tuntas 

4. Muhammad Nur F.S L 60 78 138 69 Tidak Tuntas 

5. Moh. Riszal Andreanzah L 70 55 125 62,5 Tidak Tuntas 

6. Faishal Agustian A. L 80 84 164 82 Tuntas 

7. Ahmat Zainul Arifin L 77 80 157 78,5 Tuntas 

8. Faren Dika Ardianata L 55 70 125 62,5 Tidak Tuntas 

9. Rizky Khaizuron S. L 77 57 134 67 Tidak Tuntas 

10. Malfin Pratama L 80 85 165 82,5 Tuntas 

11. Shadow Sanjaya L 77 80 157 78,5 Tuntas 

12. Mukhammad Noval A.S L 57 77 134 67 Tidak Tuntas 

13. Dini Aprilia Gandini P 57 43 100 50 Tidak Tuntas 

14. Mukhammad Faroq D. L 57 73 130 65 Tidak Tuntas 

15. Azka Nayla N.K P 81 84 165 82,5 Tuntas 

16. Fahim Ilmi L 64 76 140 70 Tidak Tuntas 

17. Bagus Khoironi L 70 79 149 74,5 Tidak Tuntas  

 18. Dzikron Refan Abadi L 79 83 162 81 Tuntas  

 19. Selfi Dwi Marlina P 84 88 172 86 Tuntas  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 siswa sudah aktif dalam mengidentifikasi, mempresentasikan, 

kerjasama/diskusi, serta merespon pertanyaan dari guru akan tetapi hasil belajar belum 
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sepenuhnya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 75  maka proses 

pembelajaran harus diulang pada siklus berikutnya. 

Perhitungan presentase perolehan hasil belajar: 

Hasil Belajar =
                                                     

                       
x 100% 

 

Siswa Tuntas   
 

   
 x 100% = 47,4% 

Siswa Tidak Tuntas     
  

   
 x 100% = 52,6%   

Berdasarkan nilai rata-rata data perolehan hasil belajar siswa maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan perolehan hasil belajar siswa dengan presentase yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Perolehan Hasil Belajar Pada Siklus I 

Jumlah Siswa Presentase 
Kriteria 

9 siswa 47,4% 
Tuntas 

10 siswa 52,6% 
Tidak Tuntas 

 

4. Refleksi (Reflection)  

Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan dan observasi dalam pelaksanaan 

PTK pada pembelajaran Tematik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT), peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus I belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dilihat dari 

keaktifan hanya 2 siswa yang masuk kategori sangat baik dengan presentase 10,5%, 5 

siswa yang masuk kategori baik dengan presentase 26,3%, 10 siswa dengan presentase 



60 
 

52,6% masuk kategori kurang baik, dan 2 siswa dengan presentase 10,5% masuk kategori 

tidak baik. 

Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak siswa mendapat hasil 

belajar yang tidak tuntas yakni 10 siswa dengan presentase 52,6%. Pada siklus I ini 

tingkat keaktifan siswa masih rendah dan juga banyak siswa yang belum tuntas di 

karenakan banyak siswa yang belum memahami langkah-langkah menggunakan model 

pembelajaran TGT. Banyak pula siswa yang tidak berani aktif menjawab pertanyaan dari 

guru sehingga tingkat keaktifan rendah. Begitu pula dengan hasil belajar siswa masih 

banyak yang belum tuntas di karenakan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

evaluasi rendah yang disebabkan oleh kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan 

materi pada proses pembelajaran berlangsung. Untuk itu peneliti mengadakan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II, agar keaktifan belajar dan perolehan hasil belajar siswa 

meningkat. 

Perbaikan yang dilakukan di sikus II meliputi pembuatan RPP mengenai langkah-

langkah pembelajaran yang lebih runtut dan menarik.Selain itu, pelaksanaan praktik 

dengan menggunakan ice breaking untuk menambah semangat dan antusias siswa supaya 

keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat. 

Siklus II  

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari: 

a) Menelaah materi pembelajaran tematik yang akan diajarkan. 

b) Menyusun RPP dengan materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT). 
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c) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

d) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tulis dan lembar kerja siswa. 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keaktifan siswa. 

f) Menyiapkan catatan lapangan. 

2. Tindakan  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tindakan kelas siklus II adalah 

sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal  

a) Guru memberi salam, dan berdoa. Dan dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran 

siswa. 

b) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

c) Guru melakukan apersepsi, yaitu menunjukkan 2 gambar  yang berhubungan 

dengan materi sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok dan meminta siswa duduk bersama 

kelompok masing-masing. 

b) Guru memberikan materi yaitu lembar tugas yang nantinya akan dibahas bersama. 

c) Meminta siswa mendiskusikan tugas tersebut bersama masing-masing kelompok. 

d) Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

e) Guru menempelkan tabel kosong di papan kemudian meminta siswa mengisi tabel 

tersebut. 

f) Dengan games tepuk tunggal dan tes konsentrasi berhitung kelipatan untuk 

memancing keaktifan siswa dalam menjawab. 
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g) Meminta siswa yang tidak konsentrasi maju ke depan menuliskan jawaban di tabel 

kosong tersebut. 

h) Memberikan reward kepada setiap kelompok yang bisa menjawab dengan benar. 

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberikan soal evaluasi terkait pembelajaran hari ini. 

b) Meminta siswa menyelesaikan soal evaluasi. 

c) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. 

d) Guru meminta salah satu siswa memimpin berdoa. 

e) Siswa berdoa bersama-sama. 

f) Guru mengucapkan salam. 

4) Observasi ( Observation )  

Teknik observasi dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan pembelajaran 

pada keaktifan dan hasil belajar siswa.Evaluasi dilakukan terhadap dampak dari 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung terhadap hasil belajar. Adapun data 

keaktifan belajar dan hasil belajar seluruh siswa dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.7 

ANALISIS HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA SIKLUS II
46

 

No Nama Siswa 

Variabel Yang 

Diamati 
Jumlah Skor Keterangan 

A B C 

1 Faiz Eka Arjuna S. 2 2 3 7 2,33 Baik 

2 Amira Aisya Hamida 3 4 3 10 3,33 Sangat Baik 

                                                             
46

Hasil observasi terstruktur tanggal 21 Februari 2019 MI Thoriqul Huda. 
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3 Aiman Abdur Rochim 2 3 3 8 2,67 Baik 

4 Muhammad Nur F.S 3 4 2 9 3 Baik 

5 Moh. Riszal A. 4 3 2 9 3 Baik 

6 Faishal Agustian A. 4 4 3 11 3,67 Sangat Baik 

7 Ahmat Zainul Arifin 2 3 3 8 2,67 Baik 

        

No Nama Siswa 

Variabel Yang 

Diamati 
Jumlah Skor Keterangan 

A B C 

8 Faren Dika Ardianata 4 3 3 10 3,33 Sangat Baik 

9 Rizky Khaizuron S. 3 2 2 7 2,33  Baik 

10 Malfin Pratama 3 2 1 6 2 Kurang Baik 

11 Shadow Sanjaya 4 4 4 12 4 Sangat Baik 

12 Mukhammad Noval A.S 3 4 4 11 3,67 Sangat Baik 

13 Dini Aprilia Gandini 3 3 2 8 2,67 Baik 

14 Mukhammad Faroq D. 2 3 3 8 2,67 Baik 

15 Azka Nayla N.K 4 4 2 10 3,33 Sangat Baik 

16 Fahim Ilmi 3 3 2 8 2,67 Baik 

17 Bagus Khoironi 1 2 3 7 2,33 Kurang Baik 

18 Dzikron Refan Abadi 2 4 3 9 3 Baik 

19 Selfi Dwi Marlina 2 3 3 8 2,67 Baik 

Keterangan : 

a. Keaktifan siswa dalam merespon pertanyaan dan jawaban dari guru maupun teman. 

b. Bekerjasama dalam mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan 

kelompoknya masing-masing. 

c. Mengungkapkan pendapat dan mempresentasikan hasil diskusi ke depan. 

Keterangan Penilaian : 

a. 4 = Sangat baik ( 12-10 ) 
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b. 3 = Baik  ( 9-7 ) 

c. 2 = Kurang baik ( 6-4 ) 

d. 1 = Tidak baik  (3-1 ) 

Perhitungan presentase perolehan: 

Presentase =
                                              

                       
x 100% 

Tabel 4.8 Perolehan Keaktifan siswa pada siklus II 

Banyak siswa Kategori Presentase 

6 Sangat baik 31,6% 

11 Baik 57,9% 

2 Kurang baik 10,5% 

0 Tidak baik 0% 

 

Adapun tingkat aktifitas belajar pada siswa peneliti mengambil data dari hasil evaluasi yang 

dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

KKM : 75 

No. Nama L/P 
Indikator 

Jumlah Rata-rata Ket 

1 2 

1. Faiz Eka Arjuna S. L 77 80 157 78,5 Tuntas 

2. Amira Aisya Hamida P 75 79 154 77 Tuntas 

3. Aiman Abdur Rochim L 80 82 162 81 Tuntas 

4. Muhammad Nur F.S L 75 77 152 76 Tuntas 

5. Moh. Riszal Andreanzah L 74 78 152 76 Tuntas 

6. Faishal Agustian A. L 90 100 190 95 Tuntas 

7. Ahmat Zainul Arifin L 88 80 168 84 Tuntas 

8. Faren Dika Ardianata L 92 95 187 93,5 Tuntas 

9. Rizky Khaizuron S. L 88  89 177 88,5 Tuntas 
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10. Malfin Pratama L 96 99 195 97,5 Tuntas 

 

 
       

No Nama L/P 

Indikator 

Jumlah Rata-rata Keterangan 

1 2 

11. Shadow Sanjaya L 100 95 195 97,5 Tuntas 

12. Mukhammad Noval A.S L 80 83 163 81,5  Tuntas 

13. Dini Aprilia Gandini P 78 82 160 80 Tuntas 

14. Mukhammad Faroq D. L 85 89 174 87 Tuntas 

15. Azka Nayla N.K P 86 90 176 88 Tuntas 

16. Fahim Ilmi L 78 87 165 82,5 Tuntas 

17. Bagus Khoironi L 80 89 169 84,5  Tuntas  

 18. Dzikron Refan Abadi L 98 95 193 96,5 Tuntas  

 19. Selfi Dwi Marlina P 100 98 198 99 Tuntas  

  

Berdasarkan tabel 4.7 dan tabel 4.9 di atas, siswa sudah aktif dalam mengidentifikasi, 

mempresentasikan, kerjasama/diskusi, serta merespon pertanyaan dari guru serta hasil 

belajar sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 75  maka proses 

pembelajaran tidak perlu diulang pada siklus berikutnya. 

Perhitungan presentase perolehan hasil belajar: 

Hasil Belajar =
                                                     

                       
x 100% 

 

Siswa Tuntas   
  

   
 x 100% = 100% 

Siswa Tidak Tuntas     
 

   
 x 100% = 0%   
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Berdasarkan nilai rata-rata data perolehan hasil belajar siswa maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan perolehan hasil belajar siswa dengan presentase yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Perolehan Hasil Belajar Pada Siklus II 

Jumlah Siswa Presentase 
Kriteria 

19 siswa 100% 
Tuntas 

0 siswa 0% 
Tidak Tuntas 

 

5) Refleksi (Reflection) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan dan observasi dalam pelaksanaan 

PTK pada pembelajaran Tematik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT), peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat 

dari 6 siswa yang masuk kategori sangat baik dengan presentase 31,6%, 11 siswa yang 

masuk kategori baik dengan presentase 57,9%, 2 siswa dengan presentase 10,5% masuk 

kategori kurang baik, dan tidak ada siswa yang masuk dalam kategori tidak baik. Selain 

itu peneliti juga menyimpulkan bahwa semua siswa sudah mendapat hasil belajar yang 

tuntas. Hal ini dapat dilihat bahwa 19 siswa tuntas dengan presentase 100% dengan 

perolehan mencapai kkm yang diinginkan, sehingga peneliti tidak mengadakan lagi untuk 

siklus selanjutnya dikarenakan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa sudah mengalami 

peningkatan. 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 
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Proses analisis data sebagai hasil penelitian yang meliputi keaktifan siswa dan 

peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 

pembelajaran tematik yang disajikan 2 (dua) siklus sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Kegiatan pembelajaran Tematik pada siklus I ini, peneliti menyimpulkan bahwa 

kegiatan pembelajaran pada siklus ini masih belum mencapai hasil yang maksimal karena 

keaktifan masih rendah. Hal tersebut terlihat dari data pengamatan keaktifan siswa yakni 

pada kategori sangat baik 10,5%, baik 26,4%, kurang baik 52,6%, dan tidak baik 10,5%. 

Sementara itu hasil belajar siswa untuk yang tuntas baru 47,4% dan yang tidak tuntas 

52,6%, sehingga perlu diadakan siklus selanjutnya untuk memperbaiki. 

2. Siklus II 

Kegiatan pembelajaran Tematik pada siklus II ini, terjadi peningkatan dari 

keaktifan maupun hasil belajar siswa.Peningkatan ini di karenakan ada perbaikan dalam 

hal pembuatan RPP mengenai langkah-langkah pembelajaran yang lebih runtut dan 

menarik. Selain itu, pelaksanaan praktik dengan menggunakan ice breaking untuk 

menambah semangat dan antusias siswa supaya keaktifan dan hasil belajar siswa 

meningkat. 

Pada siklus II keaktifan siswa pada kategori sangat baik 31,6%, baik 57,9%, 

kurang baik 10,5%, dan kategori tidak baik tidak ada. Hal ini terjadi karena siswa sudah 

mampu beradaptasi dengan model pembelajaran yang digunakan pada kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung.Untuk hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang 

maksimal yakni 100%, artinya bahwa seluruh siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal bahkan ada yang melampaui dari kriteria yang ditetapkan.Untuk itu peneliti 
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memutuskan untuk tidak melakukan siklus berikutnya karena peneliti menganggap pada 

siklus II ini sudah maksimal. 

D. Pembahasan 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

Tabel 4.11 

Keterlaksanaan Pembelajaran TGT Siklus I 

Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya 
Tidak 

 Menayangkan video tari 

legong. 
 

  Memperhatikan video yang 

ditunjukkan guru 
 

 

 Menanyakan bagaimana 

formasi para penari tari legong 

tadi? 

 

  Menjawab pertanyaan guru: 

Pada video tari legong 

tersebut menggunakan banyak 

formasi diantaranya lurus ke 

depan, segiempat, dan 

melingkar/berkeliling. 

Hikmahnya: setelah kita 

melihat video tadi kita bisa 

mempraktikkan pola gerak 

tarian legong dengan benar. 

 

 

 Menanyakan bagaimana arah 

hadap gerak penari selama 

peragaan tari tadi? 

 

  menjawab pertanyaan guru: 

Pada tari legong penari 

menggunakan arah hadap 

gerak ke depan dan ke 

samping. Hikmahnya: untuk 

menambah wawasan 

pengetahuan mengenai arah 

gerak tari kemudian 

memudahkan kita dalam 

menggambar formasi dan arah 

gerak penari. 

 

 

 Membentuk siswa menjadi 4 

kelompok dengan cara 

berhitung. 

 

  Berhitung secara urut 

  

 

 Meminta siswa membaca teks 

terkait pola lantai gerak tari.   

  Siswa bersama masing-masing 

kelompok membaca teks pola 

lantai gerak tari. 

 

 

 Meminta siswa berdiskusi 

dengan kelompoknya 
 

  Berdiskusi mengenai pola 

lantai dan arah hadap dari 

gambar yang ditempel di 

papan. 

 

 

 Meminta semua kelompok 

menggambar pola lantai dan 

arah hadap 3 macam. 

 

  Berdiskusi dan berusaha 

membuat pola lantai dengan 

baik. 
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 Meminta setiap kelompok 

mempraktikkan gambar hasil 

diskusi. 

 

  Maju ke depan mempraktikkan 

pola gerak tari. 

 

 

 

 Menceritakan kepada siswa 

tentang kipas sebagai 

penunjang gerak pada tari 

legong. 

  

 Mendengarkan penjelasan guru 

dengan seksama. 

 
 

 

 Memberi pertanyaan kepada 

siswa bagaimana kipas angin 

dan pendingin ruangan bisa 

bekerja? 

 

  Kemungkinan jawaban siswa 

adalah: kedua alat tersebut 

bekerja dengan menggunakan 

energi listrik. 

 

 

 Mengingat pembelajaran 

kemarin yaitu tentang listrik 

statis dan listrik dinamis, 

silahkan kalian menuliskan 

pengertian listrik statis dan 

listrik dinamis dengan 

bahasamu sendiri bersama 

kelompok. 

 

  Siswa berdiskusi bersama 

kelompok. 

 

 

 

 Menunjukkan gambar alat-alat 

elektronik. 
 

  Mengamati gambar yang 

ditunjukkan guru. 
 

 

 Memberikan pertanyaan 

tentang apa penyebab alat-alat 

elektronik tersebut bisa 

menyala. 

 

  Menjawab pertanyaan guru 

sebagai berikut: 

Penyebab alat-alat elektronik 

tersebut menyala adalah adanya 

arus listrik. 

 

 

 Memberikan lembar kerja 

berupa tabel kepada siswa  

  Menerima lembar kerja yang 

diberikan guru. 

 

 

 

 Meminta setiap kelompok 

menuliskan alat-alat 

elektronik di sekolah dan di 

rumah beserta fungsinya. 

 

  Berdiskusi dan bekerjasama 

dengan kelompoknya 

 
 

 

 Meminta siswa 

mengumpulkan lembar kerja 

di depan. 

 

  Maju ke depan mengumpulkan 

lembar kerja.   

 

 Meminta siswa melakukan tes 

konsentrasi dengan cara  

permainan berhitung 

kelipatan. 

 

  Mengikuti instruksi dari guru. 

 

 

 Bagi siswa yang tidak 

konsentrasi akan mendapat 

punishment yaitu kuis 

pertanyaan dari guru. 

 

  Mendengarkan dan menjawab 

kuis pertanyaan dari guru 
 

 

 Memberikan reward kepada 

siswa yang bisa menjawab 

dengan benar dan tepat 

 

  Menerima reward dari guru. 
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 Memberikan soal evaluasi 

terkait pembelajaran hari ini.  

  Mengerjakan soal evalusi 

yang diberikan guru. 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I sudah 

sistematis sesuai dengan 5 tahapan/langkah model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) yaitu pembentukan kelompok, pemberian materi, kelompok 

belajar/diskusi, turnamen dan reward. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembelajaran TGT siklus 

I ini ada satu kegiatan guru yang lupa tidak diterapkan yaitu menceritakan kepada siswa 

tentang kipas sebagai penunjang gerak pada tari legong.Hal ini menunjukkan bahwa 

keterlaksanaan kegiatan guru belum mencapai 100% sesuai yang diharapkan. Begitu pula 

dengan kegiatan siswa ada satu yang tidak terlaksana yaitu mendengarkan penjelasan guru 

dengan seksama terkait kipas sebagai penunjang gerak pada tari legong. Oleh karena itu perlu 

adanya perbaikan di siklus berikutnya. 

Tabel 4.12 

Keterlaksanaan Pembelajaran TGT Siklus II 

 

Kegiatan Guru Ya Tidak Kegiatan Siswa Ya 
Tidak 

 Menayangkan video tari 

legong. 
 

  Memperhatikan video yang 

ditunjukkan guru 
 

 

 Menanyakan bagaimana 

formasi para penari tari legong 

tadi? 

 

  Menjawab pertanyaan guru: 

Pada video tari legong 

tersebut menggunakan banyak 

formasi diantaranya lurus ke 

depan, segiempat, dan 

melingkar/berkeliling. 

Hikmahnya: setelah kita 

melihat video tadi kita bisa 

mempraktikkan pola gerak 

tarian legong dengan benar. 

 

 

 Menanyakan bagaimana arah 

hadap gerak penari selama 

peragaan tari tadi? 
 

  menjawab pertanyaan guru: 

Pada tari legong penari 

menggunakan arah hadap 

gerak ke depan dan ke 

samping. Hikmahnya: untuk 

menambah wawasan 
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pengetahuan mengenai arah 

gerak tari kemudian 

memudahkan kita dalam 

menggambar formasi dan arah 

gerak penari. 

 Membentuk siswa menjadi 4 

kelompok dengan cara 

berhitung. 

 

  Berhitung secara urut 

  

 

 Meminta siswa membaca teks 

terkait pola lantai gerak tari.   

  Siswa bersama masing-masing 

kelompok membaca teks pola 

lantai gerak tari. 

 

 

 Meminta siswa berdiskusi 

dengan kelompoknya 
 

  Berdiskusi mengenai pola 

lantai dan arah hadap dari 

gambar yang ditempel di 

papan. 

 

 

 Meminta semua kelompok 

menggambar pola lantai dan 

arah hadap 3 macam. 
 

  Berdiskusi dan berusaha 

membuat pola lantai dengan 

baik. 

 

 

 

 Meminta setiap kelompok 

mempraktikkan gambar hasil 

diskusi. 

 

  Maju ke depan mempraktikkan 

pola gerak tari. 

 

 

 

 Menceritakan kepada siswa 

tentang kipas sebagai 

penunjang gerak pada tari 

legong. 

  

 Mendengarkan penjelasan guru 

dengan seksama. 

 
 

 

 Memberi pertanyaan kepada 

siswa bagaimana kipas angin 

dan pendingin ruangan bisa 

bekerja? 

 

  Kemungkinan jawaban siswa 

adalah: kedua alat tersebut 

bekerja dengan menggunakan 

energi listrik. 

 

 

 Mengingat pembelajaran 

kemarin yaitu tentang listrik 

statis dan listrik dinamis, 

silahkan kalian menuliskan 

pengertian listrik statis dan 

listrik dinamis dengan 

bahasamu sendiri bersama 

kelompok. 

 

  Siswa berdiskusi bersama 

kelompok. 

 

 

 

 Menunjukkan gambar alat-alat 

elektronik. 
 

  Mengamati gambar yang 

ditunjukkan guru. 
 

 

 Memberikan pertanyaan 

tentang apa penyebab alat-alat 

elektronik tersebut bisa 

menyala. 

 

  Menjawab pertanyaan guru 

sebagai berikut: 

Penyebab alat-alat elektronik 

tersebut menyala adalah adanya 

arus listrik. 

 

 

 Memberikan lembar kerja 

berupa tabel kepada siswa  

  Menerima lembar kerja yang 

diberikan guru. 
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 Meminta setiap kelompok 

menuliskan alat-alat 

elektronik di sekolah dan di 

rumah beserta fungsinya. 

 

  Berdiskusi dan bekerjasama 

dengan kelompoknya 

 
 

 

 Meminta siswa 

mengumpulkan lembar kerja 

di depan. 

 

  Maju ke depan mengumpulkan 

lembar kerja.   

 

 Meminta siswa melakukan tes 

konsentrasi dengan cara  

permainan berhitung 

kelipatan. 

 

  Mengikuti instruksi dari guru. 

 

 

 Bagi siswa yang tidak 

konsentrasi akan mendapat 

punishment yaitu kuis 

pertanyaan dari guru. 

 

  Mendengarkan dan menjawab 

kuis pertanyaan dari guru 
 

 

 Memberikan reward kepada 

siswa yang bisa menjawab 

dengan benar dan tepat 

 

  Menerima reward dari guru. 

 

 

 Memberikan soal evaluasi 

terkait pembelajaran hari ini.  

  Mengerjakan soal evalusi 

yang diberikan guru. 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, keterlaksanaan pembelajaran pada siklus II sudah 

sistematis sesuai dengan 5 tahapan/langkah model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT) yaitu pembentukan kelompok, pemberian materi, kelompok 

belajar/diskusi, turnamen dan reward. 

Semua kegiatan guru dan kegiatan siswa sudah terlaksana 100% sesuai dengan 5 

tahapan/langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT. Hal ini menunjukkan keberhasilan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe TGT. 

2. Keaktifan Siswa pada Siklus I dan II 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran siklus I 

adalah guru kurang mampu dalam mengelola kelas kelas sehingga model pembelajaran 

TGT yang digunakan belum bisa diterima atau dipahami oleh siswa. 
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Keaktifan siswa belum muncul, hanya sebagian saja yang bekerjasama dengan 

kelompoknya, hanya sedikit siswa yang mampu mengikuti arahan dari guru dan sedikit 

siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru karena terkesan malu menjawab. Oleh 

sebab itu, keaktifan pada siklus I masih tergolong rendah dengan perolehan kategori 

kurang baik sangat tinggi yaitu 10 siswa dari 19 siswa. 

Perbaikan diadakan pada pembelajaran siklus II. Hal ini siswa sudah mulai 

memahami penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang mengadakan games 

dan pengadaan reward untuk menarik keaktifan siswa ketika diberi pertanyaan oleh guru 

dan mempresentasikan hasil diskusi.Pada siklus II ini keaktifan siswa lebih meningkat, 

hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa kompak dalam bekerjasama menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

3. Hasil Belajar 

Dilihat dari hasil belajar siswa pada siklus I masih banyak siswa yang belum tuntas 

karena  sebagian siswa tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan dan memberi 

pertanyaan sehingga ketika mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru banyak yang 

belum paham. Selain itu, ada sebagian siswa yang belum paham dengan tahapan/langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

Pada siklus II, hasil belajar meningkat seluruh siswa nilainya mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 75. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman siswa pada 

materi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT tinggi sehingga 

menarik antusias siswa dalam proses pembelajaran.  

Peningkatan siklus I ke siklus II dipengaruhi oleh pemahaman siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT di mana pada siklus I siswa kurang 
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memahami dan masih pasif jika ditanya oleh guru, ketika berdiskusi dan ketika 

mempresentasikan hasil diskusi sehingga berakibat banyak ketidaktuntasan terhadap hasil 

belajarnya. Sedangkan pada siklus II terlihat siswa sudah mampu memahami model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT karena sudah dua kali diterapkan di siklus I. Siswa 

sudah sangat aktif ketika ditanya oleh guru dan menjawab pertanyaan yang diberikan, 

ketika berdiskusi dan ketika mempresentasikan ke depan sehingga hasil belajar siswa 

semua meningkat dengan baik. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar pada pembelajaran Tematik dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) memperlihatkan hasil yang memuaskan. 

Data perbandingan kedua siklus dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 Keaktifan Belajar Siswa Tiap Siklus 

Kategori 

Siklus I 
      Siklus II 

Jumlah % Jumlah 
% 

Sangat Baik 2 10,5% 6 31,6% 

Baik  5 26,4% 11 57,9% 

Kurang Baik 10 52,6% 2 10,5% 

Tidak baik 2 10,5% 0 - 

 

Tabel 4.14 Komparasi Hasil Belajar Tiap Siklus 

Aspek Siklus Banyak Siswa 
Presentase 

Tuntas 

I 9 47,4% 

II 19 100% 
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E. Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang tidak ada dalam 

format observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa hal yang dicatat 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Suasana kelas agak ramai ketika siswa sedang melakukan diskusi pada kelompok untuk 

memasangkan kartu soal dan kartu jawaban tetapi masih dalam keadaan kondusif. 

2. Siswa sudah mulai percaya diri untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. 

3. Siswa sudah mulai terbiasa dengan kelompok belajar Team Games Tournament yang 

sifatnya heterogen. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang diadakan di kelas IV MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran Tematik tahun pelajaran 2018/2019 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan 

siswa. Pada siklus I siswa yang masuk pada kategori sangat baik  keaktifannya 

sebanyak 10,5%, kategori baik 26,4%, kategori kurang baik 52,6%, dan kemudian 

untuk kategori tidak baik 10,5%. Pada siklus II banyaknya siswa yang aktif untuk 

kategori sangat baik naik menjadi 31,6%, kategori baik menjadi 57,9%, kurang baik 

10,5%, dan kategori untuk kategori tidak baik tidak ada. 

2. Model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pada siklus I prosentase hasil belajar siswa hanya 47,4% yang tuntas 

hasil belajarnya, sedangkan sebanyak 52,6% siswa belum tuntas. Pada siklus II dapat 

dilihat bahwa kemampuan siswa mengalami kenaikan dengan prosentase 100%, atau 

seluruh siswa berhasil dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun pada kelas IV, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut 

ini. 

88 
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1. Bagi Lembaga Madrasah 

Seharusnya memberikan sarana prasarana yang lengkap agar mendukung 

tercapainya suatu kualitas pembelajaran. Dengan melihat keaktifan dan hasil belajar 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT) tentunya harus dikembangkan dengan inovasi dan memadukan berbagai 

variasi model dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru mampu menerapkan model pembelajaran yang mengakibatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat, yakni menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) ataupun yang lainnya, berdasarkan 

langkah-langkah pembelajaran Tematik maupun proses pembelajaran bidang studi 

yang lain. 

3. Bagi Siswa 

Setelah mengikuti proses pembelajaran Tematik melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), diharapkan siswa termotivasi untuk 

mampu menerapkan sendiri baik di lingkungan maupun di sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 

pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam mengadakan penelitian. Hal ini juga 

diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan 

penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. 
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