
efault Paragraph Font;This Classroom Action Research objectives are to 
increase the motivation of the students of SMP Negeri 2 Pleret in order to D increase the learning outcomes. Teachers observe that many students are 

spiritless in studying and unprepared to digest the lesson. During the class activity, the 
student atmosphere is less active, teacher-students interaction is meager, and students 
tend to be passive. Students seem to just accept the material presented by the teacher. This 
suggests that students' motivation is still very low, especially on mathematics.

Through TOD (Classroom Action Research), the researcher tries to improve the 
students' learning outcomes by using cooperative learning model TGT (Teams Games 
Tournament). This research is conducted in two cycles, each cycle consists of five meetings.

The results of this study demonstrate that cooperative learning model TGT 
(TeamsGames Tournament) increases the student activity, the class looks lively and 
enjoyable, the students-teacher interaction becomes more frequent, and the students 
seem happy and excited when given the group task to complete the task immediately.

This Classroom Action Research has a positive impact seen from the resulting 
average marks from the test, the initial average marks of 67 increases to 74 in the first cycle 
and in the second cycle it becomes 77. This suggests that the increase is very encouraging.

1Siti Nur'aini adalah guru SMP Negeri 2 Pleret Bantul.
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan pembangunan. 

Pemerintah telah berupaya melakukan 

peningkatan mutu pendidikan melalui berba-

gai macam penataran, pelatihan bahkan di-

adakan lesson study bagi pelajaran IPA, Mate-

matika dan bahasa Inggris. Dengan diadakan 

lesson study, hasil belajar Matematika se-

mestinya meningkat.

Akan tetapi kenyataannya hasil belajar 

Matematika dari tahun ke tahun masih ren-

dah, belum bisa menunjukkan peningkatan 

yang berarti. Hal ini dimungkinkan karena 

guru dalam mengajar masih menggunakan 

metode ceramah secara klasikal dan siswa 

hanya mendengarkan. Guru tidak memberi 

kesempatan pada siswa untuk bebas berpikir, 

mengeluarkan pendapat, gagasan sehingga 

siswa tidak tertantang untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dan siswa menjadi 

tidak kreatif dalam berpendapat. Diskusi di 

kelas jarang dilakukan oleh guru sehingga 

interaksi dan komunikasi antar siswa dengan 

siswa atau interaksi siswa dengan guru ku-

rang dilakukan.Guru tidak memberikan pada 

siswa untuk bereksplosari dan mengembang-

kan ide-ide, gagasan mengenai pemecahan 

satu masalah Matematika.

Permasalahan ini timbul karena diduga 

guru kurang tepat dalam memilih alternatif 

pembelajaran, Supaya hasil belajar Matema-

tika meningkat, guru harus bisa menciptakan 

kondisi siswa agar dapat belajar secara aktif, 

guru harus mau mengubah metode pembe-

lajaran dari metode ceramah klasikal ke me-

tode pembalajaran lain yang bisa meningkat-

kan hasil belajar Matematika sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, metode pembelaja-

ran yang mampu menjadikan situasi proses 

belajar mengajar di sekolah sebagai kegiatan 

yang lebih mengaktifkan siswa.

Pemilihan model pembelajaran dapat 

dilakukan melalui kerjasama yang aktif dan 

kreatif antara guru dengan siswa. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat dilakukan 

adalah model pembelajaran yang aktif dan 

humanis, partisipatif dan memperhatikan 

keragaman siswa dalam proses belajar 

mengajar (Zaini, 2007:  xvi) 

Berdasarkan latar belakang masalah 

serta luasnya masalah yang ditemukan, pene-

litian ini dibatasi pada masalah rendahnya ha-

sil belajar siswa dalam pelajaran Matematika, 

dan kurang optimalnya pembelajaran di ke-

las. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan 

pada upaya peningkatan hasil belajar siswa 

melalui model Teams Games Tournament 

(TGT). 

Kajian Teori

Menurut Sudjana (2000: 57), hasil 

belajar yang dicapai siswa melalui proses be-

lajar mengajar yang optimal menunjukkan 

ciri sebagai berikut.

a. Kepuasan dan kebanggaan yang da-

pat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsic pada diri siswa.

b. Menambah keyakinan akan ke-

mampuan dirinya.

c. Hasil yang dicapai bermakna bagi 

siswa.

d. Hasil belajar yang diperoleh siswa 

konprenhensip (menyeluruh) yang 

mencakup ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor atau pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap-perilaku.
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Berdasarkan pembatasan masalah ter-

sebut di atas, masalah yang dapat dirumus-

kan adalah bagaimana upaya peningkatan 

hasil belajar Matematika bangun ruang sisi 

datar pada siswa melalui pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT).

Slavin (1994) dalam bukunya yang ber-

judul Cooperatif Learning Theory, Research, 

and Practice menyebutkan beberapa model 

pembelajaran di antaranya adalah, Tipe 

Teams Games Tournamet (TGT). Prinsip 

model TGT pada dasarnya hampir sama 

denganmodel Student Teams Achievement 

Divisions (STAD). Yang membedakan TGT 

dengan STAD adalah cara mengetahui ke-

mampuan pemahaman siswanya. Kalau da-

lam model STAD diakhiri dengan pemberian 

penghargaan kelompok berdasarkan skor 

peningkatan terhadap kuis individu masing-

masing anggota kelompok. Sementara dalam 

TGT diakhiri dengan permaianan yang pe-

sertanya perwakilan dari masing-masing 

kelompok. Dalam turnamen berlomba untuk 

menjadi pemain yang terbaik dalam menja-

wab pertanyaan yang dituangkan dalam 

bentuk kartu.

Langkah-langkah pembelajaran meng-

gunakan model Teams Games Tournament 

(TGT) dapat diilustrasikan sebagai berikut.

1) Persiapan

Membuat pertanyaan-perta-

nyaan dalam bentuk kartu dan di-

beri nomer (satu kartu, satu perta-

nyaan) dan membuat lembar kunci 

jawaban untuk masing-masing no-

mer pada lembar lain sebagai alat 

untuk pengecekan benar salahnya.

2) Penyampaian Materi 

Penyampaian materi di kelas sa-

ma seperti model STAD. Guru me-

nyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa secara klasikal.

3) Pembagian Team (kelompok)

Setiap kelompok terdiri dari em-

pat sampai lima siswa dengan ting-

kat kemampuan berbeda (tinggi, 

sedang, rendah) dan berbeda jenis 

kelaminnya. Para siswa dalam ke-

lompok berdiskusi untuk menye-

lesaikan soal dalam Lembar Kerja 

Siswa (LKS). 

4) Turnamen (Tournament)

Masing-masing kelompok me-

ngirimkan perwakilannya ke setiap 

meja turnamen sesuai dengan 

tingkat kemampuannya. Setiap ke-

lompok yang anggotanya mem-

punyai kemampuan rendah mengi-

kuti turnamen pada meja dengan 

tingkat kemampuan rendah. Anak 

yang memiliki kemampuan sedang 

mengikuti turnamen pada meja 

dengan tingkat kemampuan se-

dang. Dan anak yang memiliki ke-

mampuan paling tinggi mengikuti 

turnamen pada meja dengan ke-

mampuan tinggi. 

Setiap kelompok pada meja tur-

namen memainkan kartunya 

masing-masing dengan urutan se-

bagai berikut: setiap siswa me-

ngambil kartu soal kemudian men-

jawab pertanyaan yang ada pada 

kartu yang diambilnya. Setelah se-

mua siswa selesai mengerjakan soal 
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yang ada pada kartu soal kemudian 

secara bersama-sama, jawaban di-

cocokkan oleh siswa lain yang bera-

da di meja turnamen yang sama de-

ngan kunci jawaban yang telah di-

buat guru dan siswa yang lain diberi 

kesempatan untuk memberikan 

tanggapan. 

Jika dalam menjawab soal benar 

dalam setiap pertanyaan, setiap sis-

wa harus mencatat skor akhir yang 

diperolehnya. Setelah permainan 

pada setiap meja turnamen selesai, 

masing-masing pemain kembali ke 

kelompoknya dan melaporkan pe-

rolehan skor yang didapatkannya 

untuk dijumlahkan dengan teman 

lain dalam kelompok yang mengi-

kuti di meja turnamen lainnya.

5) Penghargaan 

Penghargaan diberikan pada se-

tiap kelompok berdasarkan jumlah 

dari hasil perolehan skor dari 

masing-masing meja turnamen. Ak-

tivitas model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) merupa-

kan rangkaian kegiatan yang terdiri 

dari pemapaan materi pelajaran 

oleh guru, kegiatan belajar kelom-

pok yang melibatkan siswa dengan 

kemampuan berbeda, permaianan 

akademis dan turnamen oleh siswa 

dengan kemampuan sama dari 

masing-masing kelompok dan 

diakhiri dengan penghargaan ter-

hadap kelompok. Kegiatan pembe-

lajaran ini bertujuan agar siswa be-

kerja sama dan saling membantu 

dalam mendapatkan pemahaman 

terhadap satu materi pelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas) yang dikembang-

kan oleh Kemmis dan Taggart (1992: 11-13) 

yang berbentuk the research spiral. Siklus 

tindakan terdiri atas:  (1) The Plan (Rencana), 

(2) Action (Pelaksanan), (3) Observation 

(Observasi), (4) Reflektion (Refleksi). 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 2 Pleret 

Bantul, dengan alamat Kedaton, Pleret, 

Bantul,  Yogyakarta.  Adapun subyek 

penelitian adalah siswa kelas VIII B tahun 

pelajaran 2012 / 2013.

Desain penelitian tindakan kelas ini 

dikembangkan dari model Kemmis dan 

Taggart berikut.

RENCANA
AWAL

REFLEKSI

TINDAKAN
DAN

PENGAMATAN
RENCANA

YANG DIREVISI

REFLEKSI

TINDAKAN
DAN

PENGAMATAN
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1. Tahap Perencanaan: 

a. Menyusun rencana pembela-

jaran

b. Menyiapkan media / peralatan 

yang diperlukan

c. Membuat perangkat tes dan pe-

doman penilaian

d. Membuat instrument observasi.

e. Membuat kelompok

2. Tahap Pelaksanaan: 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan 

pembelajaran atau melaksanakan apa 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

Adapun dalam pelaksanaan pembe-

lajaran dalam penelitian ini memiliki 

skenario sebagai berikut. 

a. Perencanaan

1) Menyiapkan materi dengan 

model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT).

2) Menentukan kompetensi 

dasar yang akan diajarkan. 

Dalam hal ini peneliti me-

ngambil materi menghitung 

luas permukaan Kubus, 

Balok, Prisma dan Limas. 

3) Menyusun RPP.

4) M e m b u at  p e r ta nya a n -

pertanyaan dalam bentuk 

kartu dan diberi nomor (satu 

kartu satu pertanyaan).

5) Membuat lembar kunci 

jawaban untuk masing-

masing nomor pada lembar 

lain sebagai alat pengecekan 

benar salahnya jawaban.

6) Menyusun lembar observasi, 

baik untuk siswa maupun 

untuk guru. Observasi diren-

canakan akan dilaksanakan 

setiap pertemuan dan dilak-

sanakan oleh observer.

7) Membuat tes akhir siklus.

b. Pelaksanaan

Guru melaksanakan tinda-

kan yang dilaksanakan di kelas 

sebagai berikut.

1. Guru menyampaikan aper-

sepsi untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa 

dengan memberi pertanyaan 

tentang rumus keliling dan 

luas persegi, persegi pan-

jang, dan segitiga.

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mengin-

formasikan model pembela-

jaran yang akan dilakukan 

yaitu model pembelajaran 

kooperatif Teams Games 

Tournament (TGT).

3. Guru membagi siswa men-

jadi 7 kelompok, dengan ang-

gota tiap kelompok 4-5 

orang. 

4. Memfasilitasi peserta didik 

dalam kelompok berupa mo-

del jaring-jaring Kubus, Ba-

lok, Limas dan Prisma. Siswa 

berdiskusi membahas LKS  

untuk menemukan rumus 

luas permukaan Kubus, 

Balok, Limas dan Prisma. 

Salah satu wakil dari kelom-

pok, mempresentasikan 
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hasil diskusi di depan kelas. 

Siswa yang lain me-nanggapi.

5. Masing-masing kelompok 

mengirimkan perwakilanya 

kesetiap meja turnamen se-

suai dengan tingkat kemam-

puannya untuk memainkan 

kartunya masing-masing dan 

setiap pemain mencatat skor 

akhir yang diperolehnya.

6. Setelah permainan pada se-

tiap meja turnamen selesai 

masing-masing pemain kem-

bali ke kelompoknya masing-

masing dan melaporkan pe-

rolehan skor yang didapat-

kannya untuk dijumlahkan 

dengan teman kelompok 

yang mengikuti di meja 

turnamen lainnya.

3. Tahap Refleksi

Hasil yang diperoleh dari penga-

matan dan hasil evaluasi pada tin-

dakan pada siklus I digunakan seba-

gai dasar apakah sudah memenuhi 

target atau perlu dilakukan pe-

nyempurnaan pada strategi pem-

belajaran agar siklus II diperoleh 

hasil lebih baik. Tahap refleksi dila-

kukan setelah observasi untuk 

mengkaji terhadap proses yang ter-

jadi, masalah yang muncul dan 

Gb.1 Siswa sedang diskusi Gb.2 Siswa sedang presentasi

Gb.3 Siswa sedang melaksanakan Games Tournamen
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segala yang berkaitan dengan 

tindakan yang telah dilakukan. Ke-

mudian dilakukan evaluasi hasil tin-

dakan dan merumuskan perenca-

naan tindakan berikutnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran ketuntasan belajar siswa 

sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas 

tampak seperti tabel berikut. (Tabel 1.)

Berdasarkan tabel di atas dapat di-

ketahui, bahwa secara klasikal dikatakan be-

lum tuntas, karena daya serap siswa hanya 

25,81% sedangkan ketuntasan secara klasikal 

80%. Hal ini masih belum memenuhi harapan 

karena batas minimal ketuntasan belajar 70.

Untuk mengetahui hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan digunakan alat ukur be-

rupa tes. Tes dilakukan dalam du tahap yaitu 

tes pada  siklus I dan siklus II untuk mengeta-

hui efektivitas dan keberhasilan penerapan 

pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT). Data hasil belajar siswa Kelas VIII B 

SMP Negeri 2 Pleret Bantul pada siklus I dan II 

sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Belajar Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII B SMP Negeri 2 Pleret Bantul

Tabel 2. Daftar nilai siswa
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Berdasarkan data di atas dapat dipe-

roleh kesimpulan bahwa nilai ulangan ter-

tinggi yang dicapai siswa sebelum digunakan 

pembelajaran Teams Games Tournament 

adalah 82, sedangkan nilai terendahnya 

adalah 60, dan nilai rata-ratanya adalah 67. 

Ada 23 siswa (74,19%) siswa yang mendapat 

nilai kurang dari 70.Setelah digunakan 

pembelajaran Teams Games Tournament ni-

lai tertinggi yang dicapai siswa 85 pada siklus I 

dan 100 pada siklus II, sedangkan nilai teren-

dahnya 60 pada siklus I dan 40 pada siklus II, 

sedangkan nilai rata-ratanya 74 pada siklus I 

dan 77 pada siklus II.Terdapat peningkatan 

nilai 7 pada siklus I dan peningkatan nilai 3 

pada siklus II. Dari pra siklus nilai meningkat 

10. Dengan demikian kelas VIII B dapat dika-

takan tuntas.  Hasil belajar siswa pada siklus I 

dan II dapat dilihat pada tabel dan grafik 

sebagai berikut.

 

Tabel 3. Hasil Rata-rata Nilai Belajar Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII B

SMP Negeri 2 Pleret Bantul

No Keterangan Nilai Rata-rata Kelas

1 Nilai Pre-test 67

2 Siklus I 74

3 Siklus II 77
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Secara keseluruhan aktivitas belajar 

siswa sudah baik, karena prestasi siswa dalam 

pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar sema-

kin meningkat. Hal tersebut tampak pada 

siklus I  mencapai nilai rata-rata 74 dan pada 

siklus II mencapai nilai rata-rata 77. Dari hasil 

analisis  pada siklus I dan II bahwa secara ke-

seluruhan aktivitas siswa dalam pembelaja-

ran sudah baik.Hal ini dapat diketahui dari 

beberapa faktor yaitu:

a. Dalam pembelajaran

Siswa nampak antusias dalam 

memperhatikan penjelasan guru, 

siswa ingin tau bagaimana Games 

turnamen itu dan segera ingin 

mempraktekkan.

b. Dalam diskusi

Kerja sama antar siswa kompak, 

semua siswa aktif, interaksi siswa 

dengan LKS bagus. Siswa nampak 

antusias dalam mengerjakan soal, 

namun ada beberapa siswa yang 

masih bermain-main dengan siswa 

lain 

c. Dalam permainan Games 

Tournament

Pada siklus I mula-mula anak 

saling menunjuk untuk mewakili 

kelompoknya menuju ke masing-

masing meja turnamen, tetapi pada 

siklus II semua anak sudah lancar 

langsung menuju ke meja turna-

men. Semua siswa nampak berse-

mangat dan tertantang dalam me-

ngerjakan soal yang didapatnya dan 

berusaha mengerjakan soal supaya 

benar agar mendapatkan nilai dan 

berusaha agar kelompoknya men-

dapat nilai penghargaan bagus.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Koopera-

tif Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan mutu atau kualitas pembelaja-

ran Matematika siswa kelas VIIIB SMP Negeri 

2 Pleret Bantul pada topik Bangun Ruang Sisi 

Datar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

aktivitas siswa selama pembelajaran. 

80

75

70

65

60 Nilai Pre-test

1

Siklus I

2

Siklus II

3

GRAFIK HASIL BELAJAR ANTAR

SIKLUS

Grafik Hasil Rata-rata Nilai Belajar Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII B 

SMP Negeri 2 Pleret Bantul
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a. Saat guru memberi informasi, pen-

jelasan atau petunjuk, siswa penuh 

semangat dan antusias untuk 

memperhatikan atau merespon-

nya.

b. Suasana kelas hidup, karena siswa 

mau mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang belum mereka 

pahami.

c. Saat pelaksanaan Teams Games 

Tournamen (TGT) setelah mengam-

bil kartu soal, siswa tampak berse-

mangat untuk mengerjakan soal 

yang didapatnya dan serius dalam 

mengerjakan soal.

d. Rata-rata hasil belajar mengalami 

peningkatan sebesar 10 poin. Nilai 

rata–rata siswa sebelum tindakan 

dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) sebesar 67, ke-

mudian terjadi kenaikan 7 poin 

pada siklus I menjadi 74, dan pada 

siklus IInaik 3 menjadi 77.

e. Saat diskusi kelompok, siswa mela-

kukan dengan penuh semangat. Sis-

wa berani mengungkapkan penda-

pat.

f. Bagi guru mata pelajaran yang lain 

diharapkan untuk mencoba dan 

melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)karena banyak sekali 

manfaatnya. Selain untuk menum-

buhkembangkan ketrampilan pro-

ses belajar siswa, guru akan ber-

tambah pengalamannya, baik 

dalam hal menulis maupun dalam 

hal pengetahuannya, dan berwa-

wasan luas.

g. Bagi sekolah diharapkan selalu 

memberi kesempatan pada guru 

untuk mengadakan penelitian, khu-

susnya terkait dengan kendala yang 

dihadapi guru dalam melaksanakan 

tugas mengajarnya.
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