
 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN  

TEAM– GAMES–TOURNAMENT (TGT)  

PADA MATA PELAJARAN IPS  

MATERI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG 

SISWA KELAS IX SMP ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Geografi 

 

 

 

 

Oleh: 

Maulana Yusuf 

3201411133 

 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 



 
 

v 
 

MOTTO 

 

“Aku bukan orang yang hebat, tapi aku mau belajar dari orang- orang yang 

hebat. Aku adalah orang yang biasa, tapi aku ingin menjadi orang yang 

luar biasa, dan aku bukanlah orang yang istimewa, tetapi aku ingin 

membuat seseorang menjadi istimewa. (Mario Teguh)” 
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SARI 

Yusuf, Maulana. 2015. Implementasi Model Pembelajaran Team Game 

Tournament pada mata pelajaran IPS materi Negara maju Negara berkembang 

siswa kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Geografi, Jurusan Geografi FIS UNNES. Pembimbing Drs. Apik Budi 

Santoso, M.Si dan Drs, Tukidi, M.Pd. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Team Game Tournament. 
 

Pengajaran yang efektif merupakan pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri (Oemar Hamalik, 

2009:170). Hasil Observasi di SMP Islam Sudirman Ambarawa diperoleh data: 1) 

bahwa hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPS masih rendah, 2) Siswa 

cenderung pasif saaf kegiatan pembelajaran berlangsung, 3) siswa cenderung 

malas, mengakibatkan efektivitas belajar kurang baik. Inti dari masalah-masalah 

tersebut adalah Efektevitas belajar. Efektivitas belajar adalah keaktifan siswa yang 

dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi (pengetahuan) serta 

keterkaitan informasi yang diberikan (Sinambela, 2010). Dalam efektifitas 

terdapat 4 kriteria antara lain: 1) Ketercapaian ketuntasan belajar, 2) Ketercapaian 

efektivitas aktivitas siswa yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa 

melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam rencana pembelajaran, 3) 

Ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran, 4) Respon 

positif siswa terhadap pembelajaran. Siswa yang kurang efektif dalam 

pembelajaran dapat terjadi karena model pembelajaran yang digunakan kurang 

melibatkan aktivitas siswa secara langsung. Berbagai model pembelajaran yang 

berorientasi pada efektivitas belajar siswa saat ini telah banyak dikemukakan. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas belajar 

adalah model Team Game Tournament (TGT). Selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa dilibatkan dalam proses belajar dan bermain. Proses ini 

bertujuan untuk menambah variasi proses belajar mengajar sehingga lebih 

menarik, menyenangkan, memotivasi siswa, meningkatkan aktivitas dan kerja 

sama siswa saat pembelajaran di kelas berlangsung. Solusi untuk mengatasi 

masalah yang ada pada kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa tersebut adalah 

dengan menggunakan salah satu model pembelajaran Team Game Tournament. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan implementasi 

Model Pembelajaran Team Game Tournament (TGT) dan Mengetahui tingkat 

efektivitas pembelajaran dalam implementasi Model Pembelajaran Team Game 

Tournament (TGT) pada mata pelajaran IPS materi Negara maju Negara 

berkembang Siswa Kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Pre Experimental Design dengan 

subjek penelitian diambil menggunakan teknik random sampling. Rancangan 

penelitian ini menggunakan pola One group Pre-test Post-test. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa yang 

terdiri dari 6 kelas. Metode pengumpulan data untuk penelitian yaitu observasi, 

angket, tes, dan metode dokumentasi. 
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Hasil penelitian menunjukan Team Game Tournament dapat digunakan 

sebagi salah satu variasi model pembelajaran IPS, karena dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model TGT dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran 

siswa. Ditunjukkan dengan respon siswa yang baik untuk model pembelajaran 

TGT ini dengan presentasi 91,67%, kemampuan guru dalam menerapkan model 

TGT juga sangat baik yaitu dengan presentasi 86% dan terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yang dilihat dari hasil pre-test dan post-test, yaitu dengan nilai rata-

rata pre-test sebesar 67,17 dan rata-rata post test sebesar 72,50 atau terjadi 

peningkatan 7,94%. 

 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

Team Game Tournament (TGT) pada mata pelajaran IPS dapat diterapkan dengan 

baik. Implementasi TGT juga dapat digunakan sebagai salah satu variasi 

pembelajaran sehingga lebih menarik, menyenangkan memotivasi siswa, 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan kerja sama siswa. Implementasi model 

pembelajaran TGT di SMP Islam Sudirman Ambarawa dapat dilakukan dengan 

sangat baik dan respon siswa terhadap pembelajaran baik sehingga efektivitas 

pembelajaran mengalami peningkatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

untuk mengembangkan kepribadian dan potensinya baik dalam segi fisik, 

intelektual, emosional, sosial, dan spiritual melalui proses pengalaman belajar. 

Pengalaman belajar yang dialami individu mendukung pembangunan di masa 

mendatang, guna menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya. Selanjutnya, tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana terdapat 

dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, keterampilan untuk diri sendiri, dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal I menyebutkan, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
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sebagai hasil pengalamannya sendiri yang dilakukannya secara terus-menerus 

dalam interkasi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Pembelajaran dapat 

diartikan usaha sadar dan aktif dari pendidik terhadap peserta didik agar 

peserta didik berkeinginan untuk belajar dan terjadi perubahan tingkah laku 

sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Proses perubahan tingkah laku 

tersebut dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses 

perubahan tingkah laku yang dicapai melalui pengalaman belajar yang disebut 

dengan hasil belajar.  

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan paling pokok dari 

keseluruhan proses pendidikan (Slameto, 2010: 1). Berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Dalam mengembangkan 

potensi siswa agar memenuhi kriteria Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional diperlukan proses. Proses belajar 

merupakan keseluruhan rangkaian yang harus dilaksanakan siswa dan guru 

untuk mencapai tujuan tertentu menjadi hal pokok dalam kegiatan siswa di 

sekolah. Siswa mendapatkan pengetahuan dari guru melalui proses 

pembelajaran.  

Proses belajar mengajar merupakan bagian terpenting dalam pendidikan, 

yang di dalamnya terdapat guru sebagai pengajar dan siswa yang sedang 

belajar. Sudjana (2009:43) menyatakan bahwa pada dasarnya proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses terjadinya interaksi guru dan siswa melalui 

kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yakni belajar siswa dan kegiatan 
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mengajar guru. Proses belajar mengajar terjadi apabila terdapat interaksi antara 

siswa dan lingkungan belajar yang diatur guru untuk mencapai tujuan 

pengajaran.  

Guru sebagai seorang pendidik harus bisa menciptakan suatu proses 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana aktivitas siswa saat proses belajar mengajar itu 

berlangsung dan meningkatkan hasil belajar siswa. Setiap kegiatan 

pembelajaran memerlukan metode dan model pembelajaran tertentu untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Model pembelajaran itu sendiri adalah bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang di dalamnya  

mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang disajikan secara 

khas oleh guru di kelas. Guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai 

strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran secara spesifik. 

Salah satu model pembelajaran yang mendukung tercapainya standart 

kompetensi dimana siswa tidak sekedar menghafal materi semata dan dapat 

meningkatkan kemauan siswa untuk belajar adalah metode pembelajaran Team 

Games Tournament (TGT). Model pembelajaran ini menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar yang aktif melalui kegiatan-kegiatan 

yang berorientasi pada kerja sama. TGT pada mulanya dikembangkan oleh 

David Da Viers dan Keith Edwards. Dalam model pembelajaran tipe TGT 

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur 
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permainan. Aktivitas belajar siswa dengan permainan yang dirancang dalam 

model pembelajaran TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

disamping itu menumbuhkan siswa agar berfikir lebih kritis, tanggung jawab, 

kerjasama, dan persaingan sehat (Slavin, 1994: 82). Penerapan model 

pembelajaran TGT akan menambah variasi proses belajar mengajar sehingga 

lebih menarik, menyenangkan, memotivasi siswa, meningkatkan aktivitas dan 

kerja sama siswa saat pembelajaran di kelas berlangsung. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Islam Sudirman 

Ambarawa yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015, menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPS masih rendah, hal itu 

dilihat dari nilai rata-rata semester ganjil khususnya bab negara maju dan 

negara berkembang masih rendah yaitu <60 padahal Kriteria Ketunasan 

Minimum (KKM) yaitu 65, hasil dari wawancara guru pengajar IPS yaitu Ibu 

Tien Sumiyartini, beliau mengatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa 

tersebut disebabka oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu beliau mengalami 

beberapa kendala dalam melakukan proses pengajaran dikarenakan psikis 

siswa seperti sakit dan malas, sehingga beliau mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan aktivitas belajar di kelas. Siswa cenderung pasif saaf kegiatan 

pembelajaran berlangsung, hal itu mengakibatkan hasil belajar siswa kurang 

maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, untuk meningkatkan hasil belajar, 

maka diperlukan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran. Sebuah model pembelajaran yang tidak 
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mengharuskan siswa untuk menghafal semata, akan tetapi mendorong siswa 

agar dapat mengkonstrusi materi materi yang disampaikan oleh guru sebagai 

pengajar juga dapat berperan aktif dalam pembelajaran, berkelompok dan 

bekerja sama dengan teman dalam sebuah team.  

Dari sinilah proses belajar yang mendorong siswa dapat merangkai, 

mengkonstruksi dan menghubungkan materi yang disampaikan oleh guru 

dengan berkelompok dan dirancang seperti siswa sedang bermain sehingga 

diharapkan peran serta siswa meningkat dengan dibarengi hasil belajar yang 

meningkat pula. Berdasarkan uraian tesebut, peneliti menganggap perlu 

diadakanya penelitian mengenai “Implementasi Model Pembelajaran Team 

Games Tournament (TGT) Pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas IX SMP 

Islam Sudirman Ambarawa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi model pembelajaran TGT dalam 

pembelajaran IPS kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran dalam implementasi model 

pembelajaran TGT pada mata pelajaran IPS terpadu (Geografi) materi 

Negara maju Negara berkembang siswa kelas IX SMP Islam Sudirman 

Ambarawa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan tersebut, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat keterlaksanaan implementasi Model Pembelajaran TGT 

dalam pembelajaran IPS Kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa. 

2. Mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran dalam implementasi Model 

Pembelajaran TGT pada mata pelajaran IPS materi Negara maju Negara 

berkembang Siswa Kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan peneliti lain dan 

pembaca tentang  pengaruh model pembelajaran TGT pada mata pelajaran 

IPS SMP Islam Sudirman Ambarawa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

guru mengenai manfaat model pembelajaran Team Games Tournament 

sebagai salah satu cara untuk mengembangkan efektivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS. 
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b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif dan menjadi 

alternative model pembelajaran pada mata pelajaran IPS sehingga 

mampu meningkatkan kualitas sekolah sebagai lembaga pendidikan di 

masyarakat. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian Ini diharapkan bisa memberikan variansi dalam 

pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS sehingga 

siswa tidak jenuh terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai judul proposal ini maka 

beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut perlu dijelaskan. Konsep dan 

istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1998:327). Dalam Mulyasa (2009: 178),Implementasi adalah suatu  proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 

ketrampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi dalam penelitian ini 

adalah Team Games Tournament dalam kaitanya dengan materi 

pembelajaran IPS terhadap efektivitas belajar siswa.. 
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2. Model pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya 

pada tingkat operasional di kelas (Agus Suprijono ,2009: 46).  

Merujuk pemikiran Joyce (dalam Suprijono, 2009:46) fungsi model 

pembelajaran yaitu guru dapat membantu peserta didik mendapat informasi, 

ide keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran atau merancang aktivitas belajar. Dalam 

penelitian ini, model pembelajaran yang dipakai yaitu model pembelajaran 

TGT. 

3. Model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 

5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin,Menurut 

Slavin pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan 

yaitu : tahap penyajian kelas (class precentation), belajar dalam kelompok 

(teams), permainan (games), turnamen (tournament), penghargaan 

kelompok (team recognize). Model pembelajaran TGT dalam penelitian ini 

digunakan karena peneliti ingin meneliti tentang tingkat keterlaksanaan 

model ini ke dalam aktivitas pembelajaran yang diterapkan oleh guru mapel 

IPS SMP Islam Sudirman Ambarawa. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan , penguasaan kemahiran dan tabiat , serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di 

manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip 

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda.  

Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi 

kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada orang 

yang membantu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (Syaiful Sagala, 2011: 62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa 

Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Konsep pembelajaran menurut Corey (Syaiful Sagala, 2011: 61) adalah 

suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 
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memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan.  

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. 

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, 

motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan lain 

sebagainya.kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan menjadi 

indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran adalah usaha sadar dari 

guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena 

adanya usaha. 

B. Efektivitas pembelajaran 

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Dalam kamus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif 

yang berarti ada pengaruhnya, akibatnya. Efektivitas adalah adanya 

kesesuaian anatara orang yang melaksanakan tugas dengan sasan yang 

dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional 
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(Peter Salim: 1991; 33). Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat 

dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas 

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari 

anggota. 

Menurut  Suharsimi Arikunto (2004: 51) Efektivitas adalah taraf 

tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan, sedangkan Redin (1990: 51) 

mengatakan bahwa pengeloloan yang efektif ialah apabila pengelolaan itu 

dilakukan dengan kriteria sebagi berikut:  

a. Membuat pekerjaan yang benar,  

b. Mengkreasikan alternatife- alternatife,  

c. Mengoptimalkan sumber-sumber pendidikan,  

d. Memperoleh hasil pendidikan,  

e. Menunjukan keuntungan pendidikan.  

Menurut Sinambela (2006) efektivitas pembelajaran adalah keaktifan 

siswa yang dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi 

(pengetahuan) serta keterkaitan informasi yang diberikan. Ada empat 

indikator efektivitas pembelajaran menurut Sinambela yaitu: 

a. Ketercapaian ketuntasan belajar 

b. Ketercapaian efektivitas aktivitas siswa yaitu pencapaian waktu ideal 

yang digunakan siswa melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam 

rencana pembelajaran. 

c. Ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran. 

d. Respon positif siswa terhadap pembelajaran. 
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Indikator efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketercapaian ketuntasan belajar. 

b. Ketercapaian aktivitas belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS dengan 

model inkuiri sosial yang efektif. 

c. Respon positif siswa terhadap pembelajaran. 

d. Hubungan antara aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan 

dikatakan efektif apabila pekerjaan itu memberikan hasil yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan semula. Efektif merupakan landasan 

untuk mencapai sukses. Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat 

pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa 

jauh tujuan tersebut tercapai.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian tentang efektivitas  adalah  serangkaian  tugas-tugas  yang  

dilakukan  orang-orang  untuk  mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

dietapkan sebelumnya dalam suatu organisasi. 

2. Ciri- Ciri Efektivitas Pembelajaran 

Menurut Harry Firman (1987) keefektifan program pembelajaran di 

tandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :  

a. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan  instruksional  

yang  telah  ditetapkan; 
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b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara 

aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional;  

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.   

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa program 

pembelajaran yang baik adalah bagaimana guru berhasil menghantarkan  

anak didiknya untuk mendapatkan pengetahuan dan memberikan 

pengalaman belajar yang antraktif.  

Berdasarkan ciri pembelajaran efektif seperti  yang digambarkan di 

atas, keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari tingkat 

prestasi belajar. Melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana 

penunjang. Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa 

setelah mengikuti program pembelajaran yang mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan fsikomotorik. Aspek proses meliputi pengamatan 

terhadap keterampilan siswa, motivasi,  respon,  kerjasama,  partisipasi  

aktif,  tingkat  kesulitan  pada  penggunaan  media, waktu serta teknik 

pemecahan masalah yang ditempuh siswa saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung aspek sarana penunjang meliputi tinjauan-tinjauan terhadap 

fasilitas fisik dan bahan serta sumber yang diperlukan siswa dalam proses 

belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran dan 

buku-buku teks. 

3. Kriteria Efektivitas Pembelajaran 

Efektifitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. 
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Berdasarkan kurikulum 2004 (KBK) terdapat kriteria ketuntasan belajar 

perorangan dan klasikal yaitu:  

a. Siswa dikatakan tuntas secara individu jika siswa menyerap 75% (sesuai 

kriteria ketuntasan minimal). 

b. Siswa dikatakan tuntas secara klasikal apabila minimal 75% siswa 

mengalami kentutasan individu. Jadi dalam penelitian ini siswa dikatakan 

tuntas secara klasikal jika jumlah siswa yang tuntas secara individu ≥ 

75% dari jumlah seluruh siswa.  

c. Model pembelajaran di katakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

menunjukan perbedaan yang signifikan antara pemahaman setelah 

pembelajaran.  

d. Model  pembelajaran  dikatakan  efektif  jika  dapat  meningkatkan  

minat  dan  motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh  hasil  belajar  yang  

lebih  baik  serta  siswa  belajar  dalam  keadaan  yang menyenangkan.  

Kesimpulannya,  metode  pembelajaran  dikatakan  berhasil  atau  

tidaknya  dilihat  dari bagaimana keefektifan pembelajaran yang dapat 

memotivasi  siswa agar menjadi lebih giat agar memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan. 

4. Faktor- faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran 

Menurut  Winarno Surahmad (dalam Abdul Rahmat, 1994: 91)  

mengatakan  kurikulum adalah suatu program pendidikan yang 
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direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi 

kurikulum merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar.  

a. Strategi dan Metode Pembelajaran  

Kemp (dalam Wina Sanjaya, 2008: 187) menjelaskan, bahwa 

strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Senada dengan pendapat diatas, Dick and Carey 

(dalam Wina Sanjaya, 2008: 187) juga menyebutkan bahwa strategi 

pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur  pembelajaran  

yang  digunakan  secara  bersama-sama  untum menimbulkan hasil 

belajar siswa.  

Menurut Wina Sanjaya (2008: 61) Strategi adalah: “rancangan 

serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan terntentu”; sedangkan 

metode adalah “cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

strategi”.  

Joyce dan Weil (dalam Abdul Rahmat, 1994: 129) berpendapat 

bahwa model pembelajaran adalah :  “suatu  rencana  atau  pola  yang  

dapat  digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran  

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain”. Model pembelajaran 

dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk merancang tujuan 

pendidikannya.  
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Menurut Djamarah (2006: 46)  metode adalah “suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

setelah pengajaran  berakhir. Tetapi  juga  penggunaan  metode  yang  

bervariasi  tidak  akan mengguntungkan kegiatan belajar mengajar bila 

penggunaanya tidak tepat dan sesuai dengan situasi yang mendukungnya 

dan dengan kondisi psikologis anak didik.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan  dalam kegiatan  

belajar mengajar strategi  dan  metode  adalah  hal  yang  diperhatikan,  

metode  diperlukan  oleh  guru  dan penggunaannya  bervariasi  sesuai  

dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  setelah  pengajaran berakhir.  

b. Materi Pembelajaran   

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan  

pembelajaran secara  keseluruhan  adalah  kemampuan  dan  keberhasilan  

guru  dalam  merancang  materi pembelajaran.  Materi  pembelajaran  

pada  hakikatnya  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari 

silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan 

dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran.  

Materi pembelajaran hendaknya dipilih seoptimal mungkin untuk 

membantu peserta didik dalam mencapai standar kompotensi  dan  

kompetensi  dasar.  Hal-hal  yang  perlu diperhatikan berkenaan dengan 
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pemilihan materi pembelajaran adalah jenis pembelajaran, cakupan 

urutan dan perlakuan (treatment) terhadap pembelajaran tersebut.  

Menurut Wina Sanjaya (2008: 141) bahan atau materi pelajaran 

(learning materialis) adalah ”segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum 

yang harus dikuasai oleh siswa sesuai kompetensi dasar dalam rangka 

pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan 

pendidikan”. Sedangkan materi pembelajaran merupakan bagian 

terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang 

berpusat pada materi pelajaran (subject- centred  teaching); Wina 

Sanjaya (2008: 141), materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan. 

c. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran yang dalam efektifitas, pembelajaran harus 

memenuhi bebeberapa syarat. Media pembelajaran harus meningkatkan 

motivasi pembelajar selain itu juga harus merangsang pembelajaran 

mengingat apa yang sudah dipelajari selain  memberikan rangsangan 

baru, media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam 

mmberikan tanggapan, umpan balik dan juga endorong siswa melakukan 

praktek-praktek yang benar selama proses belajar mengajar berlangsung.  

Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran 

adalah: “seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai tujuan pendidikan, 

seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut 

Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan 
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diprogramkan untuk pendidikan, maka merupakan media pembelajaran”. 

(dalam Wina Sanjaya, 2008: 204).  

Menurut Gerlach (dalam: Wina Sanjaya: 204) secara umum media 

itu meliputi; “orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan 

kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap”.   

Pada pengertian ini media bukan hanya alat perantara seperti tv, 

radio, slide, bahan cetakan, akan tetapi meliputi orang atau manusia 

sebagai sumber belajar atau juga berupa kegiatan  semacam  diskusi, 

seminar, karyawisata, simulasi dan lain sebagainya yang dikondisikan 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah  sikap  atau  

untuk menambah keterampilan.  

d. Evaluasi Pembelajaran  

Pada perencanaan dan desain sistem instruksional atau 

pembelajaran, rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting 

dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, kita dapat 

menentukan efektifitas program dan keberhasilan siswa melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, sehingga informasi dari kegiatan evaluasi seorang 

desainer pembelajaran dapat mengambil keputusan apakah program 

pembelajaran yang dirancangnya perlu diperbaiki atau tidak, bagian-

bagian mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga perlu 

diperbaiki.  
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Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi itu merupakan; “suatu 

proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dari arti sesuatu yang 

dipertimbangkan (evalution)’. “sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa 

berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu”. 

Sedangkan  Rostiyah (dalam Djamarah, 2010: 50) mengatakan bahwa 

evaluasi adalah: “kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-

dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui 

sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan 

mengembangkan kemampuan belajar”.  

e. Gaya Mengajar Guru   

Menurut Djamarah (dalam Wiwi Irsanty Ketjil : 2010: 15) guru 

adalah “salah satu unsur manusia  dalam  proses  pendidikan”.  Pada 

proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai 

pengajar atau pendidik. “Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan 

sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedankan sebagai 

pendidik guru bertugas membimbing dengan membina anak didik agar 

menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri.  

Menurut Abdul Rahmat (2011: 67) peran Guru: Guru mempunyai 

fungsi dan peran yang jauh berbeda dari fungsi dan peran seorang guru 

sebagaimana yang dipahami orang saat ini; Guru bukanlah pengajar yang 

menuangkan ilmu pengetahauan, ajaran-ajaran, perintah atau pengarahan 

kepada peserta, melainkan fungsi utama peran guru adalah menfasilitasi 

berlangsungnya proses belajar yang memungkinkan siswa sehingga dapat 
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mengembangkan dirinya, pengetahuannya,  pemahamannya,  perilakunya  

serta  keterampilan-keterampilan  yang dikuasainya.  

Proses belajar itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam 

diri siswa, agar proses belajar mengarah pada tercapainya tujuan dan 

kurikulum maka guru harus merencanakan dengan sistematis berbagai 

pengalaman belajar yang memungkinkan perubahan tingkah laku siswa 

sesuai dengan apa yang diharapkan, aktivitas guru untuk menciptakan 

kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal 

disebut kegiatan  kegiatan  pembelajaran. Guru bertugas membantu orang 

belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat 

belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan 

terhadap berbagai strategi pembelajaran yang ada dan paling 

memungkinkan agar proses belajar siswa berlangsung optimal. 

C. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai setelah melakukan proses 

belajar. Nana Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak 
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proses belajar. Benjamin S. Bloom (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) 

menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut: 

1. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan 

fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode. 

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal 

yang dipelajari. 

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip. 

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya 

mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil. 

5. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya 

kemampuan menyusun suatu program. 

6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam 
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penelitian ini adalah hasil belajar kognitif IPS yang mencakup tiga tingkatan 

yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan (C3). Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah 

tes. 

D. Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT)  

1. Pengertian Model Pembelajaran TGT 

Teams-Games-Tournament (TGT) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk 

membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. Slavin 

menemukan bahwa TGT berhasil meningkatkan skill-skill dasar, 

pencapaian, interaksi positif antar siswa, harga diri, dan sikap penerimaan 

pada sisw-siswa lain yang berbeda. Model pembelajaran ini menggunakan 

turnamen akademik, dan sistem skor kemajuan individu, dimana para siswa 

memainkan game akademik (dengan pembagian kesetaraan prestasi) di meja 

turnamen dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor 

timnya. Teman satu tim saling bekerjasama menyelesaikan masalah berupa 

soal kelompok yangdiberikan oleh guru pada setiap tim sebagai bentuk 

kegiatan belajar bersama, menjelaskan masalah-masalah satu sama lain 

untuk mempersiapkan diri maju ke meja turnamen untuk memperebutkan 

skor individual dan demi tim masing-masing. Tetapi ketika sedang bermain 

dalam games (menjawab soal) anggota lain dalam satu tim tidak boleh 

membantu, memastikan telah terjadi tanggung jawab individual dalam tim 

(Slavin, 2010: 13). Menurut Asma (2006: 54) model TGT adalah suatu 
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model pembelajaran oleh guru dan diakhiri dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan kepada siswa. Setelah itu siswa pindah ke kelompok masing-

masing untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan 

atau masalah-masalah yang diberikan guru. Sebagai ganti tes tertulis siswa 

akan bertemu di meja turnamen. 

Lebih lanjut Huda (2011: 116) mengemukakan bahwa penerapan TGT 

mirip dengan STAD dalam hal komposisi kelompok, format instruksional, 

dan lembar kerjanya. Bedanya jika STAD fokus pada komposisi kelompok 

berdasarkan kemampuan, ras, etnik, dan gender, maka TGT umumnya fokus 

hanya pada level kemampuan saja. Trianto (2010: 83) menambahkan bahwa 

pada model TGT siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 

3 – 5 orang untuk memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain 

untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka.  

Model TGT pada mulanya dikembangkan oleh David De Vries dan 

Keith Edwards, merupakan metode pembelajaran pertama dari John 

Hopkins (Slavin, 2005: 13). Metode ini memiliki banyak kesamaan dengan 

STAD, tetapi TGT menambahkan dimensi kegembiraan dengan mengganti 

kuis pada STAD menjadi permainan atau tournament. Menurut Huda (2011: 

117) dengan TGT siswa akan menikmati bagaimana suasana turnamen, dan 

karena mereka berkompetisi dengan kelompok yang memiliki kemampuan 

setara, membuat TGT terasa lebih fair dibandingkan kompetisi dalam 

pembelajaran tradisional pada umumnya. Penulis menyimpulkan model 

TGT merupakan model pembelajaran dengan belajar tim yang menerapkan 
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unsur permainan turnamen untuk memperoleh poin bagi skor tim mereka. 

Berbeda dengan kelompok kooperatif lainnya, pembagian tim dalam TGT 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa. 

2. Karakteristik Pembelajaran TGT 

Karakteristik model pembelajaran TGT, diantaranya : 

a. Merupakan model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan peran 

serta siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. 

b. Terdapat unsur game atau permainan akademik yang dimainkan di meja 

turnamen dengan menggunakan sebuah kartu di dalam permainannya. 

Dalam permainan akademik, siswa akan dibagi dalam meja-meja 

turnamen, dimana setiap meja turnamen terdiri dari 5 sampai 6 orang 

yang merupakan wakil dari kelompoknya masing-masing. Dalam setiap 

meja permainan diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari 

kelompok yang sama. Siswa dikelompokkan dalam satu meja turnamen 

secara homogen dari segi kemampuan akademik, artinya dalam satu meja 

turnamen kemampuan setiap peserta diusahakan agar setara. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran TGT 

Menurut Slavin (2010) kelebihan dari model pembelajaran TGT adalah : 

a. Lebih ada pencurahan waktu untuk tugas. 

b. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. 

c. Dengan waktu sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. 

d. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan siswa. 

e. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. 
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f. Motivasi belajar lebih tinggi dan hasil belajar lebih baik. 

g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

Menurut Slavin (2010) kelemahan dari model pembelajaran TGT adalah : 

a. Kelas lain terganggu dengan suara siswa yang kadang bertepuk tangan, 

tertawa, bicara dan sebagainya. 

b. Banyak memakan waktu, baik dalam persiapan maupun dalam 

pelaksanaan permainan, maka guru harus memotivasi siswa yaitu dengan 

memberikan suatu penguasaan agar serius dalam melakukan kegiatan 

tersebut. 

4. Syarat- Syarat Pembelajaran TGT 

Model pembelajaran TGT sebagai struktur yang dikembangkan untuk 

meningkatkan perolehan akademik dalam pembelajaran memiliki syarat-

syarat berikut : 

a. Kelas yang digunakan bukanlah kelas yang terlalu besar (jumlah siswa 

sekitar 30-40 siswa). Jika jumlah siswa lebih dari 40 maka guru akan 

kesulitan membagi kelompok dan sulit mengontrol serta mengendalikan 

siswa sehingga pelajaran tidak optimal. 

b. TGT membutuhksn waktu yang relatif lama sehingga dilakukan di waktu 

luang agar lebih optimal. 

c. Guru harus mendampingi siswa dalam kelompok dan memberi 

penghargaan agar siswa selalu bekerjasama dengan kelompoknya. 
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5. Tahapan- tahapan dalam Pembelajaran TGT 

Menurut Slavin (2010: 63) pembelajaran Team games tournament 

terdiri dari 5 langkah tahapan, antara lain : 

a. Penyajian kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam 

penyajian kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau 

dengan ceramah, diskusi yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian 

kelas ini siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi 

yang disampaikan guru, karena  akan membentu siswa bekerja lebih baik 

pada saat kerja kelompok dan pada saat game karena skor game akan 

menentukan skor kelompok. 

b. Kelompok  

Kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang siswa yang anggotanya 

heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin dan rasa tau etnik. 

Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman 

kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok 

agar bekerja dengan lebih baik dan optimal pada saat game 

c. Games 

Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

menguji pengetahuan yang di dapat siswa dari penyajian kelas dan 

belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang 



27 
 

 
 

menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor ini yang 

nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 

d. Turnamen 

Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap 

unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah 

mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama guru membagi siswa ke 

dalam beberapa meja turnamen. Tiga siswa tertinggi prestasinya 

dikelompokkan dalam satu meja I, tiga siswa selanjutnya pada meja II 

dan seterusnya. 

e. Team Recognize (penghargaan kekompok) 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-

masing team akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor 

memenuhi criteria yang ditentukan. Team mendapat julukan “Super 

Team” jika rata-rata skor 45 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata 

mencapai 40-45 dan “Good Team” apabila rata-ratanya 30-40. 

Model pembelajaran ini mempunyai kelebihan yaitu dalam proses 

pembelajaran TGT ini siwa dituntut lebih aktif sehingga model 

pembelajaran ini bisa dikatakan meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

Model pembelajaran ini juga meningkatkan hasil belajar siswa menjadi 

bagus dan baik. 
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E. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan Ilmu 

Sosial yang seringkali disingkat Pendidikan IPS atau PIPS merupakan dua 

istilah yang sering diucapkan atau dituliskan dalam berbagai karya 

akademik secara tumpang tindih (overlaping). Kekeliruan ucapan ataupun 

tulisan tidak dapat sepenuhnya kesalahan pengucap atau penulis melainkan 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan perbedaan 

persepsi. Faktor lain dimungkinkan karena kurangnya forum akademik yang 

membahas dan memasyarakatkan istilah atau nomenlatur hasil kesepakatan 

komunitas akademik. 

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai 

hasil kesepakatan komunitas akademik secara formal mulai digunakan 

dalam system pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen 

kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang 

diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS 

merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran 

Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. 

Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

yang disingkat IPA sebagai integrasi dari nama mata pelajaran Biologi, 

Kimia, Fisika. Menurut Soemantri, penggunaan istilah IPS dan IPA 

dimaksudkan untuk membedakannya dengan nama-nama disiplin ilmu di 

universitas (Sapriya, 2009:7). Mengenai pengertian ini, HISPIPSI sekarang 
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HISPISI dalam pertemuan tahunannya telah mencoba merumuskannya 

dengan tetap mentolerir munculnya beberapa definisi. Rumusan yang 

diajukan ialah “Pendidikan IPS adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu-

ilmu sosial yang diorganisir, disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

mencapai tujuan pendidikan”. 

2. Karakteristik Pendidikan IPS 

Menurut Sapriya (2009: 7), mengemukakan bahwa: “Salah satu 

karakteristik social studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah 

sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat”. Perubahan dapat dalam 

aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat 

perkembangan masyarakat.  

Ada beberapa karakteristik pembelajaran IPS yang dikaji bersama ciri 

dan sifat pembelajaran IPS menurut A Kosasih Djahiri (Sapriya, 2007: 19) 

adalah sebagi berikut: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin 

ilmu saja melainkan bersifat komrehensif (meluas) dari berbagai ilmu 

sosial dan lainnya sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi 

terpadu digunakan untuk menelaah satu masalah/tema/topik. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar 

siswa mampu mengembangkan berfikir kritis, rasional dan analitis. 
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d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan 

lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada kehidupan di 

masa yang akan datang baik dari lingkungan fisik maupun budayanya. 

e. IPS dihadapkan pada konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil 

(mudah berubah) sehingga titik berat pembelajaran adalah proses 

internalisasi secara mantap dan aktif pada diri siswa agar memiliki 

kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan nyata 

pada masyarakat. 

f. IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antar manusia 

yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran IPS tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata juga 

nilai dan keterampilannya. 

h. Pembelajaran IPS berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda 

melalui program dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah-

masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. 

i. Dalam pengembangan program pembelajaran IPS senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan pendekatan-

pendekatan yang terjadi ciri IPS itu sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran IPS adalah 

bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat 

perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, 
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pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan 

masyarakat. 

3. Kajian yang dikaji dalam IPS 

Ruang lingkup yang dikaji didalam IPS menurut Ahmadi (2011: 8-9) 

yaitu : 

a. Sosiologi mempelajari segala hal yang berhubungan dengan aspek 

hubungan sosial yang meliputi proses, faktor, perkembangan, 

permasalahan dan lain-lain, 

b. Ilmu ekonomi mempelajari proses, perkembangan dan permasalahan 

yang berhubungan dengan ekonomi, 

c. Segala aspek psikologi yang berhubungan dengan sosial dipelajari dalam 

ilmu psikologi sosial, 

d. Aspek budaya perkembangan dan permasalahannya dipelajari dalam 

antropologi, 

e. Aspek sejarah yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita dipelajari 

dalam sejarah, 

f. Aspek geografi yang memberi ruang terhadap kehidupan manusia 

dipelajari dalam geografi, 

g. Aspek politik yang menjadi landasan keutuhan dan kesejahteraan 

masyarakat dipelajari dalam ilmu politik. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS dalam kurikulum KTSP 2006 

(2011: 17) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan 
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b. Keberlanjutan dan perubahan 

c. Sistem Sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

F. Negara maju dan Negara Berkembang 

1. Indikator Negara Maju dan Negara Berkembang 

Indikator negara berkembang dan negara maju. Sebagai seorang yang 

ingin mengamati perbedaan negara maju dan negara berkembang, yaitu 

terdapat 3 hal : 

a. Kualitas bidang kesehatan, 

b. Kualitas bidang pendidikan, dan 

c. Kualitas bidang pendapatan masyarakat 

Ketiga hal tersebut adalah tiga kunci utama tolok ukur suatu 

kesejahteraan rakyat di suatu negara. Negara yang berkembang memiliki 

kesejahteraan rakyat yang masih kurang memadahi dan negara maju 

memiliki kesejahteraan rakyat yang sudah memadahi. 

2. Pengertian Negara Berkembang 

Secara umum, negara berkembang dijelaskan sebagai negara yang 

memiliki tingkat kesejahteraan materi yang masih rendah. Dalam PBB, Kofi 

Annan menyatakan negara berkembang adalah negara yang 

memperbolehkan seluruh warga negaranya menikmati hidup yang bebas dan 

sehat dalam lingkungan yang aman. (wikipedia.org) 

 

 



33 
 

 
 

3. Ciri- ciri Negara Berkembang 

Negara berkembang memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat pada 

beberapa bidang kehidupan masyarakat. Bidang paling menonjol adalah 

bidang ekonomi dan kualitas penduduk yang meliputi kualitas pendidikan 

dan keahlian. Negara berkembang memiliki kecenderungan kegiatan 

ekonomi di agraris, dimana pengaruh terhadapa perkembangan ekonomi 

sangatlah lambat. Berikut ini adalah ciri-ciri negara berkembang dari 

beberapa bidang kehidupan warganya: 

a. Memiliki tingkat pendapatan per kapita (pendapatan ekonomi keluarga) 

yang kecil, 

b. Pertumbuhan ekonomi sangat lambat, 

c. Tingkat pendidikan warga yang masih rendah. Perbandingan antara 

warga yang melek huruf dan yang buta huruf masih tinggi yang buta 

huruf, 

d. Tingkat produktivitas atau skill tenaga kerja lokal yang masih rendah, 

e. Memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, 

f. Beban tanggungan warga/keluarga yang tinggi, 

g. Tingkat pengangguran semu yang tinggi, 

h. Mengalami ketergantungan pada produksi pertanian dan ekspor produk 

primer, 

i. Tingkat ketergantungan akan hubungan internasional yang masih tinggi, 

dan keterbatasan pada akses lingkungan fisik dan ketergantungan dengan 

kemampuan negara lain yang lebih maju. 
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4. Contoh Negara Berkembang 

Contoh negara berkembang mayoritas berasal dari Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin yang masih menerapkan sistem perekeonomian bertumpu 

pada sektor agraris. Contohnya adalah: Indonesia, Bangladesh, Kenya, 

Nogeria, Ethiopia, Guatemala, Elsalvador, dan negara lainnya di kawasan 

Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

5. Pengertian Negara Maju 

Negara maju adalah sebutan untuk negara dengan standar hidup yang 

relatif tinggi dalam berbagai aspek kehidupan dengan dukungan teknologi 

tinggi dan pemerataan ekonomi untuk semua warga. Indikator utama dari 

negara maju adalah tingkat kesejahteraan warga yang terjamin dipandang 

dari tiga hal utama tolok ukur kesejahteraan. SDM yang memiliki 

pendidikan memadahiu dan kemampuan untuk mengelola SDA yang 

dimiliki negaranya aalah modal awal suatu negara disebut sebagai negara 

maju. 

6. Ciri- ciri Negara Maju 

Ciri-ciri negara maju dapat dilihat dari bebragai sektor, sama halnya 

ciri-ciri negara berkembang. Hanya saja kualitasnya jauh lebih baik. Berikut 

ii adalah ciri-ciri negara maju dilihat dari berbagai bidang: 

a. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pesat, 

b. Kegiatan ekonomi penduduk menitik beratkan pada kegiatan ekonomi 

industri dan jasa, 

c. Standar dan pencapaian pendidikan bagi warga yang sudah tinggi, 
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d. Pendapatan per kapita yang tinggi, 

e. Kualitas tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, 

f. Tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, 

g. Lapangan kerja yang memadahi sehingga tingkat pengangguran semu 

dapat dicegah, 

h. Memiliki orientasi hasil produk sekunder dan tersier, dan 

i. Mampu berkembang meskipun dalam lingkungan fisik yang terbatas dan 

SDA yang terbatas. 

7. Contoh Negara Maju 

Sebagai contoh negara maju dapat dilihat dari beberapa benua di 

dunia. Paling banyak memang berasal dari benua Eropa, yang mayoritas 

negara di sana disebut sebagai negara maju. Yang lainnya berada di 

Amerika dan ada juga yang berasal dari Asia seperti Jepang dan Singapura. 
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G. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Nama Tujuan Metode Variabel Hasil 

1 Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Team Game 

Tournament (TGT) 

Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas VII SMP 

Negeri 1 Purwodadi 

Kabupaten Pasuruan 

Pada Materi 

Keragaman Bentuk 

Muka Bumi 

Fitri 

Handayani 

Untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa kelas VII.  

Penelitian tindakan 

kelas  dilakukan 

dalam tiga siklus . 

Variabel bebas yaitu 

Kooperatif Tipe Team 

Game Tournament 

(TGT) sedangkan 

variabel terikat hasil 

belajar siswa. 

Penerapan model 

pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team 

Game Tournament 

(TGT) dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa baik 

kognitif maupun 

psikomotorik pada 

mata pelajaran IPS 

Materi Keragaman 

Bentuk Muka Bumi 

Kelas VII SMP Negeri 

1 Purwodadi 

Kabupaten Pasuruan 

2 Penerapan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe TGT 

untuk meningkatkan 

prestasi belajar 

akutansi 

Agustiana 

Dwi Respati 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

peningkatan 

prestasi belajar 

siswa pada mata 

pelajaran 

akuntansi 

setelah 

diterapkannya 

model 

pembelajaran 

kooperatif 

Penelitian tindakan 

kelas dilakukan 

dalam 2 siklus 

Variabel bebas yaitu 

pembelajaran 

kooperatif tipe TGT 

sedangkan variabel 

terikat adalah prestasi 

belajar akutansi 

Meningkatkan prestasi 

belajar siswa dari 

sebelum tindakan ke 

siklus I dan dari siklus I 

ke siklus II. 

3 Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe Team 

Game Tournament 

(TGT) sebagai upaya 

meningkatkan 

keaktifan belajar 

Arifah Nur 

Triyani 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

penerapan 

model 

Penelitian tindakan 

kelas yang 

dilaksanakan dalam 

dua siklus.  

Variabel bebas adalah 

Pembelajaran 

Kooperatif tipe Team 

Game Tournament 

(TGT) sedangkan 

variabel aktivitas 

Pembelajaran 

Kooperatif tipe Team 

Game Tournament 

(TGT)  dapat 

meningkatkan aktivitas 

belajar matematika 
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matematika siswa 

pada pokok bahasan 

peluang dan 

statistika di SMP 4 

Depok Yogyakarta 

kelas IX-C 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Teams-Games-

Tournament 

(TGT) dapat 

meningkatkan 

keaktifan 

belajar 

matematika 

siswa  

belajar siswa. siswa kelas IX C SMP 

4 Depok Yogyakarta 

4 Upaya Peningkatan 

Proses dan Hasil 

Belajar Kimia Materi 

Koloid Melalui 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

TGT (Team Game 

Tournament) 

Dilengkapi dengan 

Teka- Teki Silang 

Bagi Siswa Kelas XI 

IPA-4 SMA Negeri 

2 Boyolali pada 

semester Genap 

Tahun Ajaran 

2011/2012 

Agus 

Nugroho 

Untuk 

mengetahui 

peningkatan 

proses dan hasil 

belajar pada 

materi koloid 

dengan 

penerapan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Teams Games 

Tournament 

(TGT) 

dilengkapi 

dengan Teka-

Teki Silang 

Penelitian Tindakan 

Kelas yang 

dilaksanakan dalam 

dua siklus, dengan 

tiap siklus terdiri atas 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, 

observasi dan 

refleksi 

Variabel bebas berupa 

model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT 

(Team Game 

Tournament)  dan 

variabel terikat adalah 

hasil belajar kimia 

siswa 

Penerapan model 

pembelajaran Teams 

Games Tournament 

(TGT) yang dilangkapi 

dengan TTS dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa pada 

materi koloid 
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H. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2010). Berikut ini kerangka berfikir yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dalam pembelajaran IPS Geografi di SMP membutuhkan pemahana 

khusus, terlebih bagi siswa kelas IX yang akan menghadapi ujian akhir 

sekolah. Dari hasil observasi peneliti menyatakan bahwa, penelitian terhadap 

hasil belajar siswa kelas IX khususnya mata pelajaran IPS Terpadu masih 

rendah. Sehingga perlu inovasi baru dalam pembelajaran yaitu dengan 

penerapan model pembelajaran TGT. Penerapan model pembelajaran TGT 

diharapkan dapat memotivasi belajar siswa agar lebih tinggi dan meningkatkan 

hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan pada 11- 29 Agustus 2015 bertempat di 

SMP Islam Sudirman Ambarawa yang berlokasi di jalan Gatot Subroto kupang 

Lor, Ambarawa. Sedangkan Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 

ganjil/gasal tahun ajaran 2015/2016. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa yang  

terdiri dari 6 kelas yaitu kelas IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, IX F. 

Tabel 3.1. Rincian Siswa Kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Buku Profil Sekolah SMP Islam Sudirman Ambarawa 

 

2. Sampel dan teknik sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Teknik pengambilan sampel dalam  

Kelas Jumlah siswa 

IX-A 36 

IX-B 36 

IX-C 36 

IX-D 36 

IX-E 36 

IX-F 36 

Total 216 
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penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara 

ini dilakukan karena populasi dianggap homogeny (Sugiyono, 2009: 82). 

Didasarkan pada ciri-ciri relative sama yag dimiliki oleh populasi yaitu, Siswa 

mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang menjadi obyek 

penelitian duduk pada kelas yang sama, siswa mendapat waktu pelajaran yang 

sama, nilai rata-rata tiap kelas hampir sama. 

Dari kelas populasi yang ada yaitu kelas IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, IX F.  

Kelas yang diambil adalah kelas IX A secara acak. Dilihat dari kriteria random 

sampling antara lain guru yang mengajar sama, kurikulum yang dipakai sama, 

sarana dan prasarana yang dipakai sama dan jumlah siswa sama. 

C. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2009:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Tingkat keterlaksanaan Implementasi model pembelajaran TGT pada mata 

pelajaran IPS kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa 

2. Tingkat Efektivitas pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

TGT dengan sub-variabel sebagai berikut :  

a. Ketuntasan belajar. 

b. Peningkatan hasil belajar. 
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c. Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

d. Respon siswa dalam menerima pembelajaran. 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain One- Group Pretest- Postest Design yaitu 

salah satu bentuk desian penelitian dari Pre- Experimental Design. Pada desain ini 

terdapat pretest, sebelum dilakukan perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan (Sugiyono, 2013: 110).   

Tingkat ketercapaian hasil belajar dapat dilihat dari perbedaan hasil pree- test 

post- test.. Di dalam design ini observasi yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

sebelum eksperiment dan sesudah eksperiment. Observasi yang dilakukan sebelum 

experiment (O1) disebut pree test, dan observasi sesudah experiment (O2) disebut post 

test, dengan demikian hasil perlakuan dapat dikutahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan (Suharsimi, 2010: 124). 

Perbedaan antara (O1) dan (O2) yakni (O2) – (O1) diasumsikan merupakan efek 

dari treatment atau eksperimen. 

 
Gambar 3.1 Design Penelitian (Sugiyono, 2009:75) 

 

Keterangan : 

O1 : nilai pre test (sebelum diberi treatment) 

O2 : nilai post test (setelah diberi treatment) 

X  : treatment (perlakuan melalui penerapan model pembelajaran TGT) 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan jenis data adalah data 

primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2012: 193). Data yang digunakan adalah data cross 

section, karena data dikumpulkan dari satu periode waktu observasi. Data tersebut 

diperoleh dari data hasil nilai ulangan harian siswa di SMP Islam Sudirma Ambarawa. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

1. Metode angket atau kuesioner 

Metode angket adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi dari responden berupa sejumlah pertanyaan tertulis 

Arikunto,2010:194). Metode angket ini untuk mengungkap data dari siswa 

mengenai tanggapan mereka tentang implementasi model pembelajaran 

TGT pada mata pelajaran IPS , dan keterlaksanaan pembelajaran IPS 

menggunakan untuk melihat efektivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Angket ini ditunjukan kepada guru mata pelajaran IPS dan siswa kelas 

IX A yang telah diambil sampelnya. Angket yang digunakan adalah angket 

tertutup yang ditunjukan langsung kepada responden.  

2. Metode tes 

Tes merupakan pertanyaan atau latihan dan sejenisnya yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 



43 
 

 
 

(Arikunto,2010: 193). Metode tes ini digunakan untuk mengukur hasil 

belajar IPS setelah menggunakan model pembelajaran TGT pada mata 

pelajaran IPS . Metode tes yang digunakan adalah pre-test sebelum diberi 

perlakuan post-test setelah perlakua diberikan. Perangkat test yang 

digunakan adalah tes pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban.. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data atau informasi 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto,2010: 201).  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data-data mengenai: 

a. Identitas siswa kelas IX A, IX B, IX E dan IX F SMP Islam Sudirman 

Ambarawa. 

b. Identitas sekolah dimana peneliti mengadakan penelitian 

c. Informasi mengenai hasil nilai tes mata pelajaran IPS kelas IX ataupun 

nilai ulangan harian mata pelajaran IPS kelas IX, guna memperoleh 

informasi mengenai hasil belajar IPS.  

4. Metode observasi  

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana 

peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan seluruh alat indra 

(Arikunto,2010: 199). Dalam penelitian ini metode observasi digunakan 
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untuk memperoleh data penerapan model pembelajaran TGT dalam  

pembelajaran serta efektivitas belajar siswa. Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang suasana atau aktivitas dalam pembelajaran di 

kelas dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament 

(TGT) pada mata pelajaran IPS.  

F. Metode Penyusunan Instrumen 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2009:148). Instrumen penelitian ini 

adalah berbagai rancangan pembelajaran yang berupa silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, pretest dan posttest, lembar respon siswa, dan 

lembar ketertaksanaan. Prosedur validasi instrumen penelitian adalah dengan 

cara melakukan uji test kepada siswa untuk mengetahui tingkat kevalidan soal. 

1. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 tahun 2007. 

2. Angket atau lembar kuisioner 

Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

tanggapan siswa mengenai implementasi model pembelajaran TGT, 

mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model 



45 
 

 
 

pembelajaran TGT, dan mengetahui efektivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

3. Pretest dan posttest  

Pretest dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan siswa. Sedangkan posttest dalam penilitian ini digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan membandingkan hasil 

pretest dan posttest setelah dilakukan penerapan model pembelajaran TGT. 

 

G. Analisis Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013: 148).  

Instrumen tes yang digunakan diuji cobakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui kualitas butir soal. Untuk mendapatkan soal yang baik maka 

diperlukan analisis perangkat tes. Instrumen tes  berupa soal Pre Test dan  Post 

Test dapat diketahui dengan menganalisis: 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instumen. Suatu tes dikatakan valid jika data yang diperoleh  

dapat memberikan gambaran secara benar sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya. Validitas tes pilihan ganda didapatkan dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment (Arikunto, 2010: 212-213). Rumus korelasi 

yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal 

dengan rumus product moment  sebagai berikut:  
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      (  ) (  )

√*      (  ) + *      (  ) +
           

Keterangan:  

 : Koefisien korelasi skoe butir soal dan skor total  

N   : Banyaknya subjek  

∑X : Banyaknya butir soal  

∑Y : Jumlah skor total  

∑XY : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total  

∑X 2  : Jumlah kuadrat skor butir soal  

∑Y 2 : Jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan xyr  dikonsultasikan pada tabel, jika xyr  > tabelr

maka butir soal terebut valid. Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 

sampai +1,00. Menurut Arikunto (2006:75) interpretasi mengenai koefisien 

korelasi sebagai berikut: 

1) 0,80 < xyr
≤ 1,00, soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi. 

2) 0,60 <  xyr
 ≤ 0,80,  soal dikatakan mempunyai validitas tinggi.  

3) 0.40 < xyr
 ≤ 0,60, soal dikatakan mempunyai validitas cukup. 

4) 0,20 < xyr
 ≤ 0,40, soal dikatakan mempunyai validitas rendah.  

5) 0,00 < xyr
 ≤ 0,20, soal dikatakan mempunyai validitas sangat rendah.  

Kemudian harga rxy yang diperoleh dibandingkan dengan rtabel 

product-moment dengan taraf signifikan 5%. Jika harga rhitung > rtabel, 
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maka butir soal yang diuji bersifat valid. hasil perhitungan uji validitas 

diperoleh keterangan dari 30 soal banyaknya soal yang tidak valid sebanyak 

5 yaitu soal nomor 6, 11, 18, 20, 26. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2010: 221). Untuk menentukan 

reliabilitas instrumen tes tipe soal objektif dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

(Arikunto, 2012: 115) 

Keterangan:  

11r
  : reliabilitas instrumen  

 n  : banyaknya butir soal 

 pq
 : jumlah hasil perkalian antara p dan q  

S2 : standar deviasi dari tes  

p  : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar  

q  : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q =1-p) 
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Harga  r11  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel  

dengan taraf signifikansi 5%, jika harga rhitung > rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa soal tersebut adalah soal yang reliabel.  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang berjumlah 30 soal pilihan 

ganda diperoleh nilai reliabilitas soal sebesar 0,88. Dari nilai reliabilitas 

tersebut soal bersifat reliabel, sebab nilai reliabilitas (r11) yang diperoleh 

lebih besar dari rtabel yaitu 0,334. 

3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membeda-

bedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D (Arikunto, 2012: 228).  

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi: 

DP =
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA – PB 

Keterangan: 

DP= Daya pembeda 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya jawaban benar dari kelompok atas 

BB = banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah 

PA = proporsi jawaban benar dari kelompok atas 

PB = proporsi jawaban benar dari kelompok bawah 
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Kriteria soal-soal yang dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 < D ≤ 0,20 maka daya pembedanya jelek. 

0,21 < D ≤ 0,40 maka daya pembedanya cukup. 

0,41 < D ≤ 0,70 maka daya pembedanya baik. 

0,71 < D ≤ 1,00 maka daya pembedanya baik sekali. 

Bila D negatif berarti semua tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknnya dibuang saja (Arikunto 2006:218). 

4. Taraf Kesukaran 

Taraf Kesukaran adalah bilangan yang menunjukan sukar dan 

mudahnya sesuatu soal (Arikunto, 2012: 223-225). Rumus untuk 

mempelajari indeks kesukaran adalah:  

P =  
JS

B
 

Keterangan:  

P  : indeks kesukaran  

B  : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS  : jumlah seluruh siswa peserta tes   

Kriteria yang menunjukkan tingkat kesukaran soal adalah:    

0,00    <  P   ≤ 0,30 maka dikategorikan soal sukar 

0,31    <  P   ≤ 0,70 maka dikategorikan soal sedang 

0,71    <  P   ≤ 1,00 maka dikategorikan soal mudah 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal pada uji coba soal diperoleh 28 

soal dikategorikan sedang dan 2 soal dikategorikan mudah. 
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H. Metode Analisis Data 

1. Analisis Data Deskriptif 

a. Menghitung data Respon siswa terhadap pembelajaran  

Hasil observasi respon siswa terhadap pembelajaran dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif persentase. Rumus 

yang digunakan untuk menganalisis skor yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Respon siswa = 
                          

                    
 x 100% 

b. Menghitung  persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

Siswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai   75. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan persentase ketuntasan klasikal, dengan 

rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan klasikal = 
                                       

                    
 x 100% 

c. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran 

Tingkat keterlaksanaan pembelajaran menggunakan metode diskusi 

dilengkapi catatan terbimbing pada penelitian ini diukur menggunakan 

angket. Angket diisi oleh siswa dan dianalisis untuk menentukan 

pembelajaran terlaksana dengan sangat baik, baik, kurang baik atau tidak 

baik. Persentase keterlaksanaan pembelajaran dihitung menggunakan 

rumus: 

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan: 
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P = persentase keterlaksanaan pembelajaran 

n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimal yang diharapkan 

d. Data tanggapan siswa 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dianalisis secara 

kuantitatif dengan cara membaca kecenderungan siswa dalam menjawab 

sehingga nantinya diperoleh kesimpulan. Butir soal yang merupakan 

pernyataan positif diberi skor 1 untuk jawaban “ya” dan skor 0 untuk 

jawaban “tidak”, sementara untuk pernyataan negatif berlaku sebaliknya. 

Persentase tanggapan siswa dihitung dengan menggunakan rumus: 

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan: 

P = persentase tanggapan siswa 

n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimal yang diharapkan 

Kriteria: 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian 

No. Skor dalam Persentase 

(%) 

Keterangan 

(Kriteria Skor) 

1 

2 

3 

4 

82-100 

63-81 

44-62 

25-43 

Sangat Efektif 

Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: data penelitian 2015 
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2. Analisis Hasil Belajar 

Analisis ahasil belajar dengan cara membandingkan nilai hasil 

belajar kognitif pre-test dengan post-test kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. Analisis belajar antara lain: 

a. Uji Normalitas 

Sugiyono (2010:80) uji normalitas digunakan untuk menentukan 

statistic yang digunakan dalam mengolah data. Uji statistic yang 

digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0  =  Data berdistribusi normal 

Ha  = Data berdistribusi tidak normal 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji normalitas 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyususn data tabel frekuensi 

a) Menentukan data terbesar dan terkecil untuk mencari rentan. 

Rentan = data terbesar – data terkecil 

b) Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan 

aturan Sturges, yaitu k = 1+3,3 log n dengan n = banyaknya objek 

penelitian. 

c) Menentukan panjang kelas interval 

Interval = 
      

                     
 

2) Menghitung rata-rata ( )̅̅ ̅ dan simpangan baku (s) 

 ̅ = 
     

  
 dan s =√

     (     ) 
 

 (   )
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3) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

4) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus; 

    
     ̅

 
 

5) Menghitung frekuensi yang diharapkan (  ) dengan cara 

mengalihkan besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas 

daerah dibawah kurva normal untuk interval yang bersangkutan. 

6) Menghitung statistic Chi-Kuadrat dengan rumus: 

 

 

    = harga chi-kuadrat 

    = jumlah kelas interval 

    = frekuensi atau jumlah data hasil observasi 

    = jumlah/ frekuensi yang diharapkan  

7) Membandingkan harga Chi Kuadrat data dengan tabel Chi Kuadrat 

dengan dk= k-1 dan taraf signifikasi 5% 

8) Menarik kesimpulan, Ho ditolak jika       (   )(   )
  dalam hal 

lainnya Ho diterima. 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogeny. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel 

mempunya varians yang sama atau tidak (Sudjana, 2005:263).. 
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Homogenitas merupakan kesamaan variansi antar kelompok yang 

ingin dibandingkan, sehingga kita akan berhadapan dengan kelompok yang 

dari awalnya dalam kondisi yang sama.  Rumus yang digunakan dalam uji 

homogenitas ini adalah uji Harley. Uji Harley merupakan uji homogenitas 

variansi yang sangat sederhana karena kita cukup membandingkan variansi 

terbesar dengan variansi terkecil.   Rumusnya adalah sebagai berikut: 

Fmax  = 
                 

                 
 

         Kriteria pengujian adalah membandingkan hasil hitung rumus dengan 

tabel nilai – nilai F pada signifikansi 5% sebagai berikut:  

Terima H0  jika Fhitung  ≤ Ftabel 

Tolak H0  jika Fhitung  ≥  Ftabel 

c. Uji- t 

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan hasil 

belajar (aspek kognitif) ips materi Negara maju Negara berkembang kelas 

IX SMP Islam Sudirman Ambarawa. Analisis data dengan t-tes digunakan 

untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang 

diharapkan. 

Adapun untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan statistik 

parametris. Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dua sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio dengan menggunakan 

t-test (Sugiyono, 2010: 121). Teknik t-test adalah teknik statistik yang 

dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan 2 buah mean yang 
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berasal dari dua buah distribusi. Data yang akan dianalisis diperoleh dari 

nilai hasil belajar pada Pre-test dan Post-test dengan rumus : 
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Keterangan:   

1X  = Rata-rata pada distribusi sampel 1 

2X  = Rata-rata pada distribusi sampel 2 

2

1SD  = Nilai varian pada distribusi sampel 1 

2

2SD  = Nilai varian pada distribusi sampel 2 

N1 = Jumlah individu pada sampel 1 

N2 = Jumlah individu pada sampel 2 

Kriteria pengujian    diterima jika t hitung< t tabel  dan    ditolak jika  

t hitung ≥ t tabel . 

I. Diagram Alur Penelitian 

Penelitian ini melalui beberapa langkah. Adapun langkah-langkah 

tersebut adalah: 

1. Tahap Persiapan  

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal lokasi tempat 

akan dijadikan sebagai lokasi penelitian sebagai observasi tahap awal. 

Setelah observasi dilakukan langkah selanjutnya adalah pembuatan proposal 
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dan instrumen penelitian yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

terlebih dahulu. 

a. Melakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi sekolah dan proses 

pembelajaran IPS oleh guru mata pelajaran.  

b. Menentukan kelas uji coba dan kelas sampel 

c. Membuat perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP. 

d.  Menyusun instrumen penelitian yang meliputi lembar angket yang berisi 

tanggapan siswa dan lembar angket keterlaksanaan yang berisi tingkat 

keterlaksanaan implementasi model TGT disaat diterapkanya 

pembelajaran oleh guru. 

e. Menyusun media yang akan digunakan dalam pembelajaran, berupa slide 

presentation, dan games tournament. 

2. Tahap pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan 

didalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas Arikunto (2006:99). Dalam 

tahap pelaksanaan tindakan berlangsung di dalam kelas, guru harus ingat dan taat 

pada apa yang telah dirumuskan dalam rancangan. Pelaksanaan tindakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemberian pretest sebelum guru melakukan perlakuan pembelajaran 

TGT 

b. Pemberian perlakuan kepada kelas yang menjadi sampel penelitian yaitu 

pembelajaran IPS yang menggunakan model pembelajaran TGT. 
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c.  Selama proses pembelajaran berlangsung observasi terhadap efektivitas 

belajar siswa dan keterlaksanaan guru dalam mengimplementasikan 

model pembelajaran TGT.  

d. Diakhir pembelajaran dilakukan posttest. 

3. Pasca Penelitian 

Tahap pasca lapangan ini data yang diperoleh dilapangan diolah dan 

disajikan dalam bentuk skripsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil selama penelitian 

dan analisis data penelitian yang tersaji untuk masing-masing variabel. 

1. Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah SMP Islam Sudirman 

Ambarawa, yang berlokasi di jalan Gatot Subroto kupang Lor, Ambarawa. 

Waktu penelitian yaitu pada tanggal 11 Agustus- 29 Agustus. Letak SMP 

Islam Sudirman Ambarawa, yaitu berada dikawasan mudah dijangkau serta 

sudah dilengkapi jalan beraspal yang memudahkan akses masuk lingkungan 

SMP Islam Sudirman Ambarawa. Selain itu transportasi dari dan ke sekolah 

juga sangat mudah dengan adanya angkutan desa yang melintas di jalan 

depan sekolah. Jika dilihat pada peta lokasi penelitian pada halaman 59, 

maka dapat dijelaskan bahwa SMP Islam Sudirman Ambarawa berada di 

Kecamatan Ambarawa dengan batas- batas kecamatannya sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Bawen 

Sebelah Timur : Kecamatan Bawen dan Kecamatan Tuntang 

Sebelah Selatan : Kecamatan Banyubiru 

Sebelah Barat : Kecamatan Jambu dan Kecamatan Sumowono 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta pada halaman59. 



59 
 

 
 

 
Gambar 4.1. Peta Lokasi Penelitian 
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2. Kondisi Sekolah 

a. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Islam Sudirman 

Ambarawa disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana Sekolah 
No. Sarana dan prasarana Sekolah Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru/ Serbaguna 

Ruang Baca/ Perpustakaan 

Ruang Kelas 

Laboratorium Bahasa 

Laboratorium IPA 

Laboratorium Komputer 

Ruang Tata Usaha 

Ruang Osis dan Pramuka 

Ruang BK 

Ruang Olahraga 

Ruang Tunggu/ Lobi 

UKS 

Ruang Keterampilan  

Tempat Parkir 

Dapur Sekolah 

Mushola 

Koperasi Sekolah 

Toilet Siswa 

Toilet Guru 

Lapangan 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

18 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

2 unit 

1 unit 

1 unit 

2 unit 

8 unit 

4 unit 

2 unit 

 
Sumber : Buku Profil Sekolah, tahun 2015 

 

Sarana dan prasarana yang ada di SMP Islam Sudirman Ambarawa  

tersebut digambarkan dalam denah sekolah SMP Islam Sudirman 

Ambarawa pada lampiran 2. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung 

proses belajar mengajar mata pelajaran IPS di SMP Islam Sudirman 

Ambarawa ini tergolong cukup memadai. Ruang kelas, serta fasilitas 

sekolah, merupakan potensi sekolah yang dapat dimanfaatkan secara 

baik oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seluruh  ruang 
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kelas sudah dilengkapi dengan adanya sarana LCD, begitu pula untuk 

ruangan kelas IX di SMP Islam Sudirman Ambarawa sudah semua 

ruangan terdapat LCD yaitu dari kelas IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, dan 

IX F. Selain itu sarana dan prasarana untuk penunjang pembelajaran IPS 

di SMP Islam Sudirman Ambarawa antara lain buku penunjang IPS yaitu 

buku paket dari perpustakaan dan LKS, Peta dunia, Atlas, Globe, Peta 

Indonesia, dan Peta Jawa Tengah.  

Sarana dan prasarana lain yang mendukung dalam proses 

pembelajaran adalah ruangan kelas. Luas ruang kelas yang dipakai dalam 

proses pembelajaran untuk kelas VII berukuran 7 x 9 meter dengan luas 

63 m
2
. Ruangan kelas yang memiliki luas 63 m

2
 sudah memenuhi standar 

untuk dijadikan ruang belajar dengan 40 siswa. Pada masing-masing 

kelas terdapat 18 meja siswa, 36 kursi siswa, 1 meja dan kursi guru dan 

di setiap kelas memiliki black board, white board serta layar LCD yang 

dapat menunjang kelancaran dalam pembelajaran. Dengan demikian 

ruang kelas yang terdapat di SMP SMP Islam Sudirman Ambarawa 

efektif digunakan sebagai ruang belajar. 

Selain ruang kelas SMP SMP Islam Sudirman Ambarawa 

mempunyai ruang belajar lainnya yaitu 1 unit ruang perpustakaan, 1 unit 

ruang laboratorium IPA berukuran, 1 unit ruang laboratorium bahasa dan 

1 unit ruang laboratorium komputer. 
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b. Tenaga Pengajar dan Administrasi 

Tenaga pengajar merupakan salah satu komponen utama dalam 

kegiatan belajar mengajar. Tenaga pengajar di SMP SMP Islam 

Sudirman Ambarawa berjumlah 27 orang yang terdiri dari terdiri dari 

guru PNS, guru bantu atau tidak tetap dan 10 staf karyawan dan tata 

usaha. Data selengkapnya disajikan pada lampiran 3. Guru IPS di SMP 

Islam Sudirman Ambarawa berjumlah 8 orang. Daftar guru IPS SMP 

Islam Sudirman Ambarawa dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

 Tabel 4.2. Daftar Nama Guru IPS SMP Islam Sudirman Ambarawa 
No Nama Status 

1 Dra. Tien Sumiyartini Guru bantu 

2 Dra. St. Nurkhasanah Guru bantu 

3 Dawami, S,Pd. Guru bantu 

4 Tutik Irianingsih, S.pd. Guru bantu 

5 Jadi Mulyono, S.pd. Guru bantu 

6 Drs. H. Ahmad Fayumi Guru bantu 

7 Harno, S.Pd Guru bantu 

8 Alex farianto, S.Pd Guru bantu 

 

Sumber: Buku profil Sekolah, tahun 2015 

 

c. Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa 

untuk tahun ajaran 2015/ 2016 adalah kurikulum KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) (Sumber: Data profil SMP Islam Sudirman 

Ambarawa).  
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan tanggal 11 Agustus- 29 Agustus 2015 

di SMP Islam Sudirman Ambarawa. Penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. 

Tahap pertama diawali dengan observasi kondisi lingkungan sekolah, proses 

belajar mengajar di kelas dan wawancara terhadap guru IPS kelas IX SMP 

Islam Sudirman Ambarawa yaitu Drs. Tien Sumiyartini, observasi awal 

dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik sekolah dan proses pihak sekolah 

serta guru mata pelajaran IPS dalam mengajar di kelas. 

Tahap kedua penelitian dilanjutkan dengan meminta dat hasil belajar 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015 dari guru IPS kelas IX untuk 

mengetahui hasil belajar IPS kelas IX SMP islam Sudirman Ambarawa, 

membahas teknis penelitian bersama guru geografi, membahas instrument 

penelitian dan teknik dilapangan. 

Tahap ketiga adalah uji coba soal instrument untuk pre-test dan post-

test. Uji coba soal di lakukan pada kelas di luar kelas sampel dengan jumlah 

soal 30 soal, setelah diuji ternyata ada 25 soal yang valid dan digunakan dalam 

penelitian. Setelah uji coba soal maka melakakukana perhitungan dan analisis, 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan penelitian dikelas. Dalam penelitian 

ini penentuan sampel menggunakan teknik random sampling, cara ini 

dilakukan karena populasi dianggap homogen. Didasarkan dengan ciri- ciri 

relatif sama yang dimiliki populasi yaitu, Siswa mendapat materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, Siswa yang menjadi obyek penilitian duduk pada kelas 

yang sama, masing- masing kelas terdapat jumlah siswa yang sama, Siswa 
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mendapat perlakuan atau mendapat pengajaran dari 1 guru yang sama, Siswa 

juga mendapat fasilitas pembelajaran yang sama, nilai rata- rata di stiap kelas 

juga hamper sama.  

Peneliti mengambil 1 kelas sebagai sampel penelitian. Peneliti 

mengambil sampel sebanyak kurang lebih 15% dari populasi yang dipilih 

secara acak yaitu kelas IX A, sehingga dalam penelitian ini hanya ada satu 

kelas experimen dan tidak ada kelas control. Kelas ini akan dilakukan kegiatan 

pre test pada pertemuan pertama untuk memperoleh data awal sebelum siswa 

dikenai perlakuan berupa penerapan model pembelajaran TGT dalam kegiatan 

pembelajaran. 

1. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan pembelajaran dikelas dilaksanakan pada siswa Kelas IX 

SMP Islam Sudirman Ambarawa semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 

tanggal 11 Agustus – 29 Agustus 2015. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen dengan menggunakan metode ceramah disertai dengan diskusi, 

materi tersebut disajikan dalam bentuk power point yang ditampilkan pada 

LCD proyektor yang ada di kelas dengan alokasi waktu 1 x 40 menit. 

Pada awal pembelajaran, guru memberi salam pembuka pada siswa, 

memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kemiudian 

guru mempersilahkan peneliti untuk memperkenalkan diri dengan siswa, 

memeriksa kehadiran dan mengkondisikan kelas kemudian melakukan pre-

test. Soal pre-test terdiri dari 25 butir soal dan diberi waktu 40 menit untuk 

mengerjakannya. 
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Sumber: Data Penelitian 2015 

Gambar 4.2 Pelaksanaan Pre-test 

 

 

Setelah melakukan pre-test siswa mendapatkan materi dari guru 

dengan metode ceramah disertai dengan diskusi, materi tersebut disajikan 

dalam bentuk power point yang ditampilkan pada LCD proyektor yang ada 

di kelas. Pada akhir pembelajaran guru melakukan sedikit diskusi dengan 

siswa melalui Tanya jawab mengenai materi yang belum jelas, dengan guru 

sebagai penengah dan meluruskan permasalahan yang terjadi antar siswa 

dan mencari kebenaranya. 

 
Sumber: Data Penelitian 2015 

Gambar 4.3 Proses pembelajaran dengan metode ceramah dengan 

media power point 
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2. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua dalam kegiatan pembelajaran materi Negara 

maju- Negara berkembang siswa menggunakan penerapan model 

pembelajaran TGT dalam kelas. Alur pembelajaran TGT seperti yang 

dijelaskan dalam buku (Slavin, 2000) dan dituliskan dikajian pustaka 

bahwa pembelajaran Team Games Tournament terdiri dari empat tahapan, 

antara lain (1) penyajian kelas, (2) belajar tim (3) game tournament (4) 

penghargaan tim. Pertama penyajian kelas, peneliti mengamati guru dengan 

lembar keterlaksanaan bagaimana guru menyajikan materi pembelajaran 

dengan model TGT, dimulai dari guru membuka pelajaran, memberikan 

materi dengan metode ceramah dan diskusi di pertemuan hari pertama lalu 

dan ditutup dengan refleksi.  

Setelah penyajian kelas langkah kedua yaitu belajar tim. Guru 

membagi siswa ke dalam enam kelompok sesuai ketentuan yang dijelaskan 

dalam kajian pustaka pembagian kelompok dalam TGT. Siswa kelas IX A 

yang berjumlah 36 orang dibagi ke dalam enam kelompok ( Indonesia, 

Brazil, Mesir, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda). Dengan demikian 

setiap kelompok terdiri dari enam siswa dengan kemampuan yang 

heterogen dimana pembagian kelompok berdasarkan nilai yang diperoleh 

dari daftar nilai guru. 
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Sumber: Data Penelitian 2015 

Gambar 4.4 Proses pembentukan tim heterogen  

 

Guru dibantu penelitian menyiapkan 42 soal yang dimasukan ke 

dalam amplop yang dibagi sesuai kriteria tingkat kesulitan yang berbeda. 

Dalam kelompok heterogen siswa memilih wakil kelompoknya yang 

akan mewakili kelompoknya di meja turnamen. Meja turnamen sendiri 

terdari dari 6 meja, dimana setiap kelompok heterogen bisa mengajukan 

satu orang anggota untuk bisa main di meja turnamen, dalam pengajuan 

wakil kelompok, guru memberi arahan sesuai dengan tingkat kemampuan 

akademi siswa.  
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Sumber: Data Penelitian 2015 

Gambar 4.5 Meja Turnament  

 

Kemudia siswa masuk kedalam meja turnamen, guru menyiapkan 

enam soal dan enam jawaban,dan lembar skor yang diberi nama dan 

jumlah skor siswa. Guru menjelaskan bagaimana kriteria pencatatan skor, 

siswa yang membacakan skor mendapat poin 5 jika soal tersebut 

dianggap gugur, karena tidak bisa dijawab dengan betul oleh 3 orang 

peserta turnamen, sedangkan siswa yang menjawab dengan betul 

mendapat skor 25. Permainan dimulai disalah satu meja, siswa 

mengambil satu amplop yang berisi pertanyaan dan jawaban yang 

disiapkan oleh guru, kemudian siswa membacakan soal tersebut, setelah 

soal selesai dibaca, peserta yang lain berebut menjawab dengan 

mengacungkan tangan, kemudian pembaca soal berhak menentukan siapa 

yang bisa menjawab soal terlebih dahulu. Begitu seterusnya permainan 

berlangsung dan dihitung skor individu yang di dapat dari meja 

permainan dan kemudian permainan selesai saat semua soal dibaca dan 

dijawab. 
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Sumber: Data Penelitian 2015 

Gambar 4.6 Meja Turnament  

 

Setelah game tournament selesai, guru memberi arahan pada siswa 

untuk melaporkan skor yang didapat pada meja permainan ke kelompok 

heterogen dan guru mencatat skor permainan di papan tulis. Setelah 

diketahui semua skor, guru memberi tambahan soal yang akan didapat 

masing- masing tim heterogen 1 soal untuk dijawab sebagai tambahan skor, 

akan tetapi jika tim yang mendapat soal tidak bisa menjawab soal maka 

boleh diperebutkan tim lain, setelah pencatatan skor akhir maka akan 

diketahui kelompok siapa yang akan memenangkan semua game. Setelah itu 

guru memberi apresiasi tambahan nilai kepada kelompok yang berhasil 

memenangkan game. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga, guru meminta siswa kembali ke kelompoknya. 

Dan mengulas kembali apa hasil dari pertemuan kemarin. Kemudian guru 
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sedikit mengulas tentang materi yang diberikan saat pembelajaran TGT 

minggu kemaren diberikan, sekitar 20-30 menit guru mengulas materi 

dengan diselingi tanya jawab, kemudian guru dibantu peneliti memberi post 

test sebanyak 25 butir soal yang diacak dari soal pre test yang bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa setelah melakukan 

serangkaian kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran 

TGT. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (event) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan ( Rifa’I dan Anni: 2009). Peserta didik 

memperoleh kemudahan dalam pembelajaran dengan model TGT seperti 

pernyataan Brigs dalam Rifa’I dan Anni di atas.  

 

Sumber: Data Penelitian 2015 

        Gambar 4.7 Suasana post test 

 

Setelah selesai mengerjakan soal post test sekitar 30 menit, siswa 

diminta guru dan peneliti untuk mengisi angket yang berjumlah 10 butir 
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pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran TGT. 

C. Data Hasil Penelitian 

Data yang digunakan untuk melakukan analisis data penelitian adalah 

hasil belajar siswa SMP Islam Sudirman Ambarawa tahun pelajaran 

2015/2016 sebelum dan setelah diberi pembelajaran dengan model 

Pembelajaran Team Game Tournament (TGT) pada kelas eksperimen. 

Gambaran umum hasil data penelitian kelompok Eksperimen disajikan pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3. hasil Pre-test Post-test 

Komponen  Pre-test Post-test 

Jumlah siswa 36,00 36,00 

Nilai rata-rata 67,16 72,50 

Varians 185,45 174,48 

Nilai tertinggi 92,00 96,00 

Nilai terendah 32,00 48,00 

Sumber: Data Primer Penelitian 2015 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan rata-rata hasil belajar siswa 

kelompok Eksperimen sebelum diberi pembelajaran model TGT adalah 67,17 

dengan nilai maksimum 92 nilai minimum 32. Rata-rata hasil belajar siswa 

kelompok Eksperimen setelah diberi pembelajaran model TGT adalah 72,50 

dengan nilai maksimum 96 nilai minimum 48. 

1. Uji Normalitas data Pretest dan Postest 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan uji statistik apa yang 

sesuai digunakan dalam menjawab hipotesis penelitian. Hasil perhitungan 

uji normalitas disajikan pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data penelitian 

Kelas χ
2

hitung Dk χ
2

tabel Kriteria 

Pretest 8,14 5 
11,07 

Normal 

Postest 4,63 5 Normal 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2015 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai χ
2
hitung data pretest kelompok 

Eksperimen adalah 8,14 < 11,07 jadi dapat disimpulkan data pretest 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Nilai χ
2

hitung untuk data posttest 

kelompok Eksperimen adalah 4,63 < 11,07  jadi dapat disimpulkan data 

posttest kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

2.  Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogeny. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunya varians 

yang sama atau tidak (Sudjana, 2005:263). 

Homogenitas merupakan kesamaan variansi antar kelompok yang 

ingin dibandingkan, sehingga kita akan berhadapan dengan kelompok yang 

dari awalnya dalam kondisi yang sama. Uji homogenitas dua rata-rata 

kelompok Eksperimen antara data pretest dan data posttest dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan 

setelah diberi pembelajaran model TGT pada siswa SMP Islam Sudirman 

Ambarawa tahun pelajaran 2015/2016. Hasil perhitungan uji perbedaan dua 

rata-rata paired sampel t-test disajikan pada tabel 4.5. 
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Table 4.5. Uji Homogenitas 

Data Varians Dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Pre-test 185,46 35 
1,06 1,96 

Mempunyai varians 

yang sama 
Post-test 174,49 35 

 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2015 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung= 1,06 ≤ 1,96 jadi 

H0 diterima, Karena F berada pada daerah penerimaan H0, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang tidak 

berbeda. Perhitungan lebih jelasnya terdapat pada lampiran. 

3. Uji-t 

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan hasil belajar 

(aspek kognitif) ips materi Negara maju Negara berkembang kelas IX SMP 

Islam Sudirman Ambarawa. Analisis data dengan t-tes digunakan untuk 

mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. 

Adapun untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan statistik 

parametris. Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis dua 

sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio dengan menggunakan t-

test (Sugiyono, 2010: 121). Teknik t-test adalah teknik statistik yang 

dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan 2 buah mean yang 

berasal dari dua buah distribusi. Data yang akan dianalisis diperoleh dari 

nilai hasil belajar pada Pre-test dan Post-test disajikan pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Uji perbedaan Pre-test dan Post- test 

Data Rata-rata Dk thitung ttabel Kriteria 

Pretest 67,17 35,00 
2,49 1,99 

Ada 

perbedaan Postest 72,50 35,00 

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2015 

Analisis data hasil Output : 

Uji perbedaan dua rata – rata data Eksperimen antara data pretest dan 

data posttest menggunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 :Tidak terdapat perbedaaan hasil belajar pada kelompok Eksperimen 

antara sebelum dan setelah diberikan pembelajaran TGT. 

H1 :Terdapat perbedaaan hasil belajar pada kelompok Eksperimen antara 

sebelum dan setelah diberikan pembelajaran TGT. 

 Hasil dari uji hipotesis didapatkan angka 2,49 dengan α= 5% dan dk= 

36-1= 35 maka diperoleh t(0,95)(35)= 1,99. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

H0 berada pada daerah penolakan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan nilai pre test dan post test siswa setelah memperoleh 

pembelajaran TGT. Dan hasil post test lebih baik dibandingkan hasil pre 

test atau H1 diterima. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan pada lampiran. 

4. Tingkat Keterlaksanaan pada Implementasi Model Pembelajaran 

(TGT) pada Mata Pelajaran IPS 

 Tingkat keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Team Games Tournament pada mata pelajaran IPS diukur 

menggunakan angket dan dianalisis secara kuantitatif. Peneliti melihat guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil analisis angket 

keterlaksanaan pembelajaran disajikan pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran menggunakan TGT. 

Pertemua 
Skor yang 

diperoleh 

Skor 

ideal 

Indeks 

persentase 

% 

Kriteria 

Pertama (1) 5 6 83,30 Baik 

Kedua (2) 6 7 85,70 Sangat Baik 

Ketiga (3) 8 9 88,90 Sangat Baik 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa tingkat keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament 

pada mata pelajaran IPS pada kelas pemberlakuan berada pada kategori 

sangat baik dengan rentang presentase 86%. 

5. Analisis Respon Siswa pada Implementasi Model Pembelajaran TGT 

pada Mata Pelajaran IPS 

Peneliti meminta siswa untuk mengisi angket yang berisi tanggapan 

terhadap pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran TGT. Angket 

tanggapan siswa terhadap implementasi model pembelajaran Team Games 

Tournament disajikan pada lampiran.  

Hal ini bertujuan sebagai masukan bagi peneliti terhadap 

pembelajaran IPS untuk kedepannya. Menambahkan hal-hal yang kurang 

dan membenarkan hal-hal yang salah dalam pembelajaran berdasarkan 

tanggapan dari siswa. Data tanggapan siswa terhadap terhadap implementasi 

model pembelajaran Team Games Tournament disajikan pada Tabel 4.8 

 

 

 



76 
 

 
 

Tabel 4.8 Tanggapan Siswa terhadap pembelajaran TGT 

No. Skor dalam 

Persentase 

(%) 

Keterangan  

(Kriteria Skor) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

25-43 

44-62 

63-81 

82-100 

Kurang Baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

0 

2 

33 

1 

0,00 

5,55 

91,67 

2,78 

Jumlah 36 100,00 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.8 siswa memberi tanggapan positif terhadap 

pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Team Games 

Tournament. Siswa kelas pemberlakuan memberi tanggapan “Baik” 

terhadap pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Team Games 

Tournament dengan presentase sebesar 91,67% sebanyak 33 siswa. 

Sedangkan 1 siswa yang memberi tanggapan “sangat Baik” terhadap 

pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Team Games 

Tournament dengan rentang presentase 2,78%, sisanya hanya 2 siswa yang 

memberi tanggapan “Cukup” dengan rentang presentase 5,56%. 

D. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran TGT dan efektivitas pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TGT pada mata pelajaran IPS kelas IX SMP Islam Sudirman 

Ambarawa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Islam 

Sudirman Ambarawa. Sampel dalam penelitian ini adalah kela IX A. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik random smpling yaitu yaitu 

pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
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dalam populasi. Cara ini dilakukan karena populasi dianggap homogeny (Sugiyono, 

2009: 82). Didasarkan pada ciri-ciri relative sama yag dimiliki oleh populasi yaitu, 

Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang menjadi 

obyek penelitian duduk pada kelas yang sama, siswa mendapat waktu pelajaran 

yang sama, nilai rata-rata tiap kelas hampir sama. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah materi negara maju 

negara berkembang, peneliti memilih materi ini dikarenakan pada materi 

negara maju negara berkembang mempunyai cakupan materi yang cukup 

luas dan cocok sekali bila digunakan suatu games dengan berkelompok. 

Jadi, diharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana ciri- ciri, kharakteristik 

dan contoh dari negara- negara maju dan berkembang yang ada di benua 

Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Peneliti melakukan penelitian 

dengan tiga kali tatap muka dengan siswa. Peran guru pada penelitian ini 

adalah sebagai pelaksanaan pembelajaran dan fasilitator, sedangkan peran 

peneliti adalah sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses 

pembelajaran. 

1. Pelaksanaan Implementasi model pembelajaran TGT pada mata 

pelajaran IPS kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa 

Pada pelaksanaannya peneliti mengamati proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan model TGT yang diterapkan oleh guru IPS kelas IX 

SMP Islam Sudirman Ambarawa.Aspek- aspek yang diamati yaitu dilihat 

dari komponen pembelajaran TGT antara lain: penyajian kelas, 

kelompok, game, tournament, dan penghargaan kelompok. 
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2. Hasil Belajar IPS siswa dengan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TGT 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, bahwa ada perbedaan 

nilai pre test dan post test siswa setelah memperoleh pembelajaran TGT. 

Sehingga hasil post test lebih baik dibandingkan hasil pre tes. Dalam 

penghitunganya, dengan uji t diperoleh t = 2,49 pada α = 5% dengan dk = 

36-1 = 35 diperoleh t(0,95)(58) = 1,99. Karena t hitung  >  t (0,95)(58), maka 

dapat disimpulkan bahwa post test lebih baik daripada pre test artinya 

hasil belajar setelah diterapkanya model pembelajaran TGT meningkat. 

Jadi, penerapan model pembelajaran TGT berhasil meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil post-test memiliki nilai 

tertinggi 96,00 dan nilai terendah 48,0 dengan rata-rata nilai 72,50. Hasil 

pre test memiliki nilai tertinggi adalah 92,00 dan nilai terendah 32,00 

dengan rata-rata nilai 67,17. Ini menunjukan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa. 

Selanjutnya untuk data efektivitas pembelajaran didapatkan melalui 

angket respon  siswa dan peningkatan hasil belajar, yang bertujuan 

seperti yang dipaparkan di landasan teori yaitu (1) ketercapaian 

ketuntasan belajar (2) peningkatan hasil belajar (3) kemampuan guru 

dalam mengelola kelas dan (4) respon siswa dalam menerima 

pembelajaran. Dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa respon siswa dalam 

menerima pembelajaran dengan model TGT adalah baik dengan 
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persentasi 91,67%. Dalam tabel 4.7 menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam mengelola kelas sangat baik dengan persentase 86%. 

Dan tingkat keterlaksanaan model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) diukur dengan angket keterlaksanaan, angket tersebut 

digunakan untuk menilai bagaimana guru melaksanakan model 

pembelajaran TGT, angket tersebut dibuat sesuai dengan tahapan- 

tahapan pembelajaran TGT menurut Slavin (2010: 63) terdiri dari (1) 

penyajian kelas, (2) kelompok/ tim, (3) games, (4) turnamen, (5) 

penghargaan kelompok. Dalam tabel 4.7 menunjukkan tingkat 

keterlaksanaan implementasi model pembelajaran TGT sangat baik, 

dengan persentasi 86%. 

Penelitian ini Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penerapan 

model pembelajaran TGT, dan efektivitas model pembelajaran TGT yang 

meliputi: tingkat ketuntasan belajar, peningkatan hasil belajar, respon 

siswa terhadap penerapan model pembelajaran TGT dan kemampuan 

guru dalam mengolah kelas saat diterapkannya model pembelajaran 

TGT. 

Kendala guru ketika proses pembelajaran dengan model TGT 

berlangsung, diantaranya sulitnya guru mengendalikan suasana kelas saat 

pergantian tim atau perpindahan tim dari tim heterogen ke meja 

turnamen. Guru juga terlihat sekali kesulitan saat mengendalikan 

keramaian kelas, sehingga peneliti ikut andil ketika game tournament 

berlangsung. Dikarenakan jam pelajaran 2x45 menit saja, guru kurang 
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bisa memaksimalkan pelajaran karena pembelajaran TGT memerlukan 

waktu yang cukup lama, seperti saat penjelasan peraturan 

game,perpindahan kelompok, itu membutuhkan waktu sehingga 

pembelajaran kurang maksimal.Pembagian kelompok dalam model 

pembelajaran TGT secara jelas dapat diihat pada lampiran.  

Penerapan model pembelajaran TGT pada proses pembelajaran, 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa, karena hasil yang diperoleh 

melalui hasil diskusi kelompok dan permainan dalam bentuk turnamen 

akan lebih melekat kuat pada ingatan siswa. Setelah kegiatan 

pembelajaran TGT dilaksanakan siswa akan lebih ada pencurahan waktu 

untuk tugas, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu, 

dapat menguasai maeri secara mendalam, siswa lebih aktif dalam kelas, 

hasil belajar siswa meningkat lebih baik dari sebelumnya, meningkatkan 

kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Pada akhirnya pengalaman 

belajar yang didapat siswa melekat dalam memori, sehingga siswa akan 

lebih bias mengigat kembali apa yang dia dapat ketika mengerjakan soal 

tes. Di dalam kelas siswa berantusias untuk ikut serta dalam setiap aksi 

ketika permainan turnamen berlangsung. Sudah dijelaskan pada bagian 

awal skripsi bagaimana jalanya permainan dan pembagian kelompok 

dalam model pembelajaran TGT. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

model pembelajaran TGT pada mata pelajaran IPS kelas IX SMP Islam 

Sudirman Ambarawa, maka dapat disimpulkan:  

1. Implementasi TGT pada mata pelajaran IPS kelas IX SMP Islam 

Sudirman Ambarawa dilaksanakan tiga kali pertemuan terdiri dari satu 

kali pemberian materi dan dua kali evaluasi. Dapat disimpulkan  

implementasi pembelajaran TGT pada mata pelajaran IPS kelas IX SMP 

Islam Sudirman Ambarawa bisa dikatakan berjalan dengan baik. 

2. Efektivitas pembelajaran dengan implementasi model pembelajaran TGT 

pada mata pembelajaran IPS kelas IX 2015/2016 yaitu cukup efektif, 

karena kriteria pembelajaran efektif sudah terpenuhi, kriteria tersebut 

seperti (1) ketercapaian ketuntasan belajar, dari pengambilan data pre test 

dan post test dapat diketahu terjadi peningkatan tingkat ketercapaian 

ketuntasan belajar. (2) peningkatan hasil belajar, dari penghitungan rata- 

rata nilai pre test dan post test, terdapat peningkatan hasil belajar yang 

bisa dinyatakan normal, dengan nilai rata- rata pre test 67,17 dan nilai 

rata- rata post test 72,50 dengan peningkatan sebesar 5,33. (3) 

kemampuan guru dalam mengelola kelas, dari data yang diambil dari 

angket keterlaksanaan, tingkat kemampuan guru dalam mengelola kelas 

bisa dikatakan sangat baik, dengan persentase terakhir sebesar 88,90% 
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atau bisa dikategorikan sangat baik. (4) respon siswa dalam menerima 

pembelajaran, dari data yang diambil dalam angket respon siswa, respon 

siswa dalam menerima pembelajaran,siswa tampak memberikan 

tanggapan positif dengan persentasi 91,70% memberikan tanggapan baik. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut:  

1. Bagi guru diharapkan mampu mengendalikan suasana kelas, karena 

dalam penerapanya kelas cenderung tidak kondusif saat terjadi 

perpindahan kelompok. Tujuan pembelajaran TGT yaitu memberi 

inovasi pembelajaran bagi siswa, yaitu dengan penerapan model 

pembelajaran TGT, yang diharapkan supaya siswa tidak jenuh dengan 

pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menjadi pembelajaran yang efektif.  

2. Bagi pihak sekolah diharapkan mampu memfasilitasi sarana 

pendukung pembelajaran IPS, dalam penerapan model pembelajaran 

TGT ini, jumlah peta Negara bagian sangat sedikit dan bahkan kurang, 

dengan adanya penelitian ini bagi sekolah diharapkan menambah 

fasilitas dan sarana pembelajaran khususnya pelajaran IPS. 
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Lampiran 1 
 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 

KELAS IX A 

SMP ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

        

NO NIS NAMA L/P 

1 8765 Aan Arbianto L 

2 8602 Adika Chandra Dwiguna L 

3 8644 Aditya Rendra Pratama L 

4 8686 Anas Setyovani L 

5 8772 Anggun Delvia P 

6 8563 Anjas Widiyanto L 

7 8730 Anna Rafitasari  P 

8 8564 Ardiyan Puput Sinpanuntun P 

9 8554 Attariq  Resnu  Katon L 

10 8691 Bagas Angga Saputra L 

11 8736 Dias Kusumaningrum P 

12 8699 Ernawati P 

13 8740 Esa Bayu Saputra L 

14 8654 Febriyanti Wuwus Sayekti P 

15 8783 Havid Kukuh Wijayanto L 

16 8658 Hernan Regi Rechoba A P L 

17 8527 Imam Rahman Arrosyid  L 

18 8746 Kartika Umi Asih P 

19 8621 Leny Indri Nurmayani P 

20 8708 Maila Khanana P 

21 8625 Mohamat Fatoni L 

22 8711 Muhamad Ifan L 

23 8585 Nindi Ayu Wulandani P 

24 8666 Nogiya Cindy Andani P 

25 8589 Puguh Aji Setiarto L 

26 8717 Ramadhan Vaeza Syahputra L 

27 8590 Rina Wahyuningsih P 

28 8633 Rio Surya Pratama L 

29 8674 Septi Dwi Rahmawati P 

30 8635 Silvia Dewi Artika P 

31 8507 Tain L 

32 8726 Vania Natasa Putri P 

33 8597 Vila Gusta Viyanto P 

34 8598 Widi Bayu Prasetyo L 

35 8640 Wiwin Novita Sari P 

36 8799 Yuflaida P 

 



 
 

83 



86 
 

 

 
 

 

 
 

LAMPIRAN 2 
 

 

       

          

No. Nama Pegawai NIP/NIK NIY Pendidikan Tertinggi 
Diangkat sebagai 

Alamat Tempat tinggal 
(GTY/GTT,PT/PTT) 

1 Drs. Sutopo   06080396 S 1 Tarbiyah GTY Kupang Tegal RT3/4 Amb 

2 Edi cahyono 130927629   D 1 Ketr.Teknik DPK Kupangdukuh RT 4/2 Amb. 

3 Mastur , S.Pd 40.7 06250881 S 1 Matematika GTY Kupang Lor RT4/3 Amb. 

4 Zaenudin 40.15 06120983 D 1 Seni rupa GTY Jl.Jend.Sudirman Amb. 

5 Galuh Ariyanti , BA 40.22 06020183 D 3 Pensos GTY Kauman 50 Banyubiru 

6 Dra. St. Nurkhasanah 40.42 06180794 S 1 Tarbiyah GTY Kebumen RT 1/8 Banyubiru 

7 Dra. Tien sumiyartini 40.36 06260693 S 1 Geografi GTY Ngampin RT 6/1 Ambarawa 

8 Harno , S.Pd. 40.45 06010895 S1 B. Indonesia GTY Jl. Jend. Sud. 163 Langensari 

9 Puji Astuti , S.Pd. 40.52 06210796 S 1 P . P . B . GTY Asrm Garnisun No. C11 Sltg  

10 Tutik Irianingsih , S.Pd. 40.54 06260796 S 1 P . D . U. GTY Jl. Kauman No. 38 Sumowono 

11 Dawami , S.Pd. 40.49 06150796 S 1 B,. Inggris GTY Jambu Lor RT 5/1 No. 131 Jambu 

12 Dra. Kusnaeni 40.59 06180701 S 1 P.P.Kn GTY Kesongo RT 5/1 Tuntang 

13 Asnawi , S.Pd. 40.62 06210703 S 1 B. Inggris GTT Kebondalem RT 3/1 Jambu 

14 Nur Saidah , S.Pd. 40.64 06030204 S 1 Matematika GTT Kupang Kidul RT 6/8 No. 12 Amb. 

15 Andi Suprihanto , S.Pd. 40.66 06190704 S 1 Matematika GTT Pandansari RT1/2 Bergas Lor 

16 Adi Suwanto , S.Pd. 40.71 06210705 S 1 Matematika GTT Perum Ambarawa Asri 

17 Hanik Refiani , S.Pd. 40.72 06290705 S 1 Bhs & Sastra Ind. GTT Randu gunting RT 1/1 

18 Dewi Puspitasari K,S.Pd. 40.70 06260305 S 1 Biologi GTT Busungan RT 2/IV Tambakboyo 

Daftar Guru dan Karyawan SMP Islam Sudirman Ambarawa 
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19 Trisnawati , S.Pd. 40.75 06170706 S 1 B . K . GTT Patoman Ambarawa 

20 Alex Farianto , S. Kom 40.76 06230706 S 1 Sis Informs GTT Kupang Sewan RT3/7 Amb 

21 Edi Sasminto , S.Pd. 40.78 06210108 S 1 PKLO GTT Ds. Tengaran RT2/RW 7 Duren 

22 Dani Suprapti , SPd. 40.80 06230208 S 1 Pend. Kimia GTT Ngasem RT 9/II Jetis Bdng 

23 Jadi Mulyono, S.Pd. 40.81 06030308 S 1 TPBI GTT Kupang Kidul RT 04/VIII Amb. 

24 Yuliana Indah W S.Pd 40.83 06140708 S1 Biologi  GTT Soka, 101 B Rt.08/VII Sidorejo   

25 Drs. H. Ahmad Fayumi 40.84 06271008 S1 P A I GTT Pojoksari RT 05/RW 1 Amb. 

26 Samiyem , S.Pd. 40.85 06050109 S1 B. Jawa GTT Ds. Kemambang RT 01/01 

27 Ika Cahyaningtyas, S.Pd. 40.86 06010409 S1 Bhs & Sas Ind   Kupang Tegal RT 03/ IV amb 

28 Achmad Purwanto 40.12 06010169 SLTA SOS PT Kauman No.4 RT 2/5 Amb. 

29 Siti Rochimi 40.9 06020175 SLTA SOS PT Panjang Lor No. 9 RT 3/2 

30 Sunarsih 40.8 06050176 SLTA T.N. PT Jetis RT 2/6 Jetis Bandungan 

31 Tasyakur 40.46 06050795 SLTA SOS PT Jetak RT 4/2 Duren Bdng 

32 Anak Agung Budi W. 40.68 06050704 SLTA SOS PT Kupang Lor RT 4/3 Ambarawa 

33 Aang Budi Kurniawan 40.73 06290805 SLTA Mekanik Umum PT Kaliputih  RT 3/6 Ambarawa 

34 Yatiman 40.55 06010897 SD   PT Kupang Lor RT 4/3 Ambarawa 

35 Budiyono 40.61 06010499 SMP   PTT Kepatihan RT 3/1 Krgn Amb. 

36 Maryono 40.60 06181198 SMP   PTT Kemambang RT 01/01 Bnyb 

37 Asep Tri Wahyudi 40.82 06311207 SLTA Bang Gedung PTT Kupang Lor Ambarawa 

38 Safari 40.79 06210108 SLTA Mesin Tenaga PTT Baran kauman RT 02/RW 05 

          

         

Kepala Sekolah 

 

 

 

Drs. Sutopo 
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Lampiran 3 

SILABUS  
 

Sekolah : SMP Islam Sudirman Ambarawa 

Kelas : IX(sembilan) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial/Geografi 

Semester : 1(satu) 

Standar Kompetensi : 4.2 Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

1.1. Mengidentifikasi 
ciri-ciri negara 
berkembang dan 
negara maju 

 

 

Ciri-ciri negara 

berkembang 

dan negara 

maju 

 

Persebaran 

negara-negara 

berkembang 

dan negara-

negara  maju di 

dunia. 

 

Negara-negara 

yang 

 Diskusi tentang 
contoh  negara-
negara 
berkembang dan 
negara-negara 
maju di Asia, 
Eropa, Afrika, 
Amerika, dan . 

 

 Pembelajaran 
menggunakan 
TGT. 

 

 Pembelajaran 
menggunakan 
powerpoint. 

 Mengidentifikasi 
ciri-ciri negara 
berkembang dan 
negara maju 

 

 Memberi contoh 
negara-negara 
yang tergolong 
kedalam negara 
berkembang dan 
negara maju 
beserta 
alasannya. 

 

 Menunjukan 
peta persebaran 

 

 

Non test 

 

 

 Tes 

unjuk 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 
Lembar 

respon 

siswa 

terhadap 

model 

pembelajar

an TGT 

 

Soal tes  

 

 Sebutkan masing-masing 
dua ciri negara 
berkembang dan negara 
maju  

 Tunjukkan negara-negara 
berkembang di kawasan 
benua Amerika pada 
peta 

 

6 JP Buku sumber 

yang 

relevan, 

Atlas, Globe. 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 

digolongkan 

sebagai negara 

berkembang 

dan negara 

maju 

  

 

 

 

 

negara maju dan 
negara 
berkembang 

 

 

 

Test 

unjuk 

kerja 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP Islam Sudirman Ambarawa 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester   : IX / 1 (satu) 

Tahun Pelajaran  : 2015/2016 

Alokasi Waktu   : 6 X 40 menit (3x pertemuan) 

Standar Kompetensi  : 1.   Memahami kondisi perkembangan negara di dunia 

Kompetensi Dasar   : 1.1.Mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan 

negara maju 

Indikator  : 1. Mengidentifikasi ciri- ciri negara maju dan negara 

berkembang 

   2. Mengidentifikasi persebaran negara maju dan negara 

berkembang 

   3. Memberi contoh negara yang tergolong negara maju 

dan berkembang. 

A. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Mengidentifikasikan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang 

2. Mengetahui  peta persebaran  wilayah negara maju dan negara 

berkembang. 

3. Memberi contoh negara-negara yang tergolong kedalam negara maju dan 

negara berkembang beserta alasannya. 

B.  Materi Ajar 

Negara Maju dan Negara Berkembang 

1. Pengertian negara maju dan negara berkembang 

2. Ciri- ciri negara maju dan berkembang 
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3. Pembagian negara maju dan negara berkembang 

4. Peta persebaran wilayah negara maju dan negara berkembang 

5. Contoh  negara yang tergolong maju dan berkembang 

 

C. Model, Metode Dan Media Pembelajaran : 

1. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran Kooperatife Team Games Tournament (TGT) 

2. Metode Pembelajaran  

Diskusi Kelas 

Tanya Jawab 

3. Media Pembelajaran 

Papan tulis, spidol, penghapus, LCD, power point 

Kartu tournament 

 

D. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan ke- 1  

Pendahuluan: 

Orientasi/ 

motivasi 

Kegiatan Guru-Siswa Waktu 

- Guru membuka pelajaran dengan memberi 

salam  

- Guru memperkenalkan diri dan mengecek daftar 

hadir siswa 

- Guru menanyakan kesiapan siswa untuk belajar 

- Guru menjelaskan bahwa pelajaran kali ini akan 

menggunakan model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) 

5’ 

Isi : 

 

- Eksplorasi: 

 Dengan menggunakan media powerpoint, guru 

menjelaskan materi Negara maju dan Negara 

berkembang dan memberi contoh dari masing 

masing Negara maju dan Negara berkembang 

30’ 
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 Siswa mendengarkan dan memperhatikan apa 

yang sedang dijelaskan oleh guru 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. 

- Elaborasi: 

 Guru menggunakan metode Tanya jawab agar 

siswa cenderung aktif. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa bentuk 

team dengan meliat potensi siswa. 

 Siswa tergabung ke dalam tim yang anggotanya 

dipilih secara heterogen 

- Konfirmasi: 

 Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari. Guru bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan 

materi kepada siswa mengenai poin-poin 

penting dari materi yang telah diberikan. 

 

Penutup : 

Refleksi 

 

- Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya  

- Guru menutup pertemuan dan mengucapkan 

salam. 

5’ 

Total Waktu 40’ 

 

 

2. Pertemuan ke-2 

Pendahuluan: 

Orientasi/ 

motivasi 

Kegiatan Guru-Siswa Waktu 

- Guru membuka pelajaran dengan memberi salam  

- Guru mengecek daftar hadir siswa  

5’ 
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- Guru menanyakan kesiapan siswa untuk belajar, 

termasuk menyiapkan media yang digunakan 

dalam model pembelajaran TGT  

- Guru menjelaskan kembali  bagaimana cara 

bermain TGT   

- Guru meminta siswa untuk kembali berkumpul 

ke kelompok yang dibuat pada pertemuan yang 

lalu 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,yaitu 

siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri- 

ciri, peta persebaran, dan contoh dari Negara 

maju dan Negara berkembang. 

 

Isi : 

 

- Eksplorasi: 

 Dengan menggunakan media yang disiapkan 

yaitu kumpulan soal- soal kecil yang 

meliputi Negara  Belanda, Inggris, Amerika 

Serikat, Jepang, Singapore, Indonesia, India, 

Mesir, Brazil dan Cina. 

 Siswa beserta kelompoknya berdiskusi 

mencoba menjawab soal- soal  oleh guru. 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. 

- Elaborasi: 

 Guru menggunakan model pembelajaran 

TGT untuk membuat siswa lebih aktif 

 Siswa menjawab soal- soal yang diberikan 

oleh guru dengan cara berdiskusi 

 Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menjawab soal yang diberikan 

30’ 
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 Kelompok yang lain menanggapi apa yang 

disampaikan 

Konfirmasi: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diktahui siswa  

 Guru memberikan umpan balik dan 

penguatan materi kepada siswa mengenai 

poin-poin penting dari materi yang telah 

diberikan. 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

yang kurang berpartisipasi aktif dalam 

diskusi kelompok maupun presentasi 

kelompok. 

Penutup : 

Refleksi 

 

- Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari. 

- Guru menyampaikan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu 

games tournament. 

- Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

5’ 

Total Waktu 40’ 

 

3. Pertemuan ke-3 

Pendahuluan: 

Orientasi/ 

motivasi 

Kegiatan Guru-Siswa Waktu 

- Guru membuka pelajaran dengan memberi salam  

- Guru mengecek daftar hadir siswa  

- Guru menanyakan kesiapan siswa untuk 

melaksanakan games tournament 

- Guru meminta siswa untuk kembali ke 

kelompoknya, kemudian setiap kelompok diminta 

5’ 
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menyiapkan anggotanya untuk bermain d meja 

turnamen 

- Guru menjelaskan peraturan dalam pelaksanaan 

games tournament 

Isi : 

 

- Guru melakukan games tournament dengan 

membagikan kertas kecil bernomor sesuai dengan 

meja turnamen 

- Siswa disetiap meja turnamen berusaha menjawab 

untuk mendapatkan skor agar kelompoknya bisa 

memenangkan gamenya 

30’ 

Penutup : 

Refleksi 

 

- Guru meminta siswa untuk kembali ke meja 

kelompok untuk menghitung skor akhir 

- Guru memberi penghargaan kepada kelompok 

pemenang 

- Guru menutup pertemuan ulasan materi dan 

bersama siswa menyimpulkan materi yang baru 

saja dipelajari dan mengucapkan salam. 

5’ 

Total Waktu 40’ 

 

Mengetahui, 

 

 Peneliti 

 

 

 

 

(Maulana Yusuf) 

         NIM 3201411133 
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Lampiran 5 

Kisi- kisi Soal Pretest dan Posttest Negara Maju dan Negara Berkembang 

Kompetensi Dasar Indikator Kompetensi Tujuan Pembelajaran Tingkat Kriteria Kesukaran Soal Nomor Soal 

dan Jawaban 

1.1.Mengidentifikasi 

ciri-ciri negara 

berkembang dan negara 

maju 

 

 

 

 Sukar Sedang Mudah  

1. Mengidentifikasi ciri- ciri 

negara maju dan negara 

berkembang 

1.1. Siswa mampu 

mengidentifikasi ciri- ciri 

negara maju  

 

 V  1, 4, 6, 7, ,10, 

14, 22, 17 

 1.2.  Siswa mampu 

mengidentifikasi ciri- ciri 

negara berkembang 

 V  2, 5, 8, 9, 11, 

15, 19 

  2. Mengidentifikasi 

persebaran negara maju dan 

negara berkembang 

2.1. Siswa mengetahui  peta 

persebaran  wilayah negara maju  

 V 

 

 

 3, 13, 12, 16 

 2.2. Siswa mengetahui peta 

persebaran wilayah Negara 

berkembang 

 V  18 

  3. Memberi contoh negara 

yang tergolong negara maju 

dan berkembang 

 

3.1. Memberi contoh negara-

negara yang tergolong kedalam 

negara maju beserta alasanya 

 

  V 20, 21, 23 

 3.2. Memberi contoh 

negara berkembang beserta 

alasannya 

  V 

 

24, 25  
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Lampiran 6 

 

Soal Instrumen  

Bidang studi  : IPS Geografi 

Sub pokok bahasan  : Negara Maju Negara Berkembang 

Kelas/Semester : IX/ 1 

 

Petunjuk  

A. Tulislah identitas diri ( Nama, kelas, nomer absen) di sudut kanan 

atas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

B. Berilah Tanda Silang a, b, c atau d Pada Jawaban Yang Benar ! 

 

1. Yang tidak termasuk ciri-ciri negara maju adalah …. 

a. tergantung pada keadaan alam 

b. tingkat pendidikan tinggi 

c. tingkat pendapatan tinggi 

d. teknologinya modern 

2. Yang termasuk ciri-ciri sedang berkembang adalah …. 

a. Ketergantungan pada pihak lain tinggi 

b. tingkat pendidikan tinggi 

c. tingkat pendapatan tinggi 

d. teknologinya modern 

3. Mayoritas negara-negara maju berada di …. 

a. selatan 

b. utara 

c. timur 

d. tengah 

4. Berikut ini adalah ciri-ciri negara maju , kecuali …. 

a. pendapatan perkapita tinggi 

b. angka kematian ibu dan anak tinggi 

c. pendidikan dan keterampilan tinggi 
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d. tidak tergantung pada alam. 

5. Yang bukan ciri-ciri negara berkembang adalah 

a. pendapatan perkapita relatif rendah 

b. angka kematian ibu dan anak rendah 

c. pendidikan dan keterampilan rata-rata rendah 

d. sangat tergantung pada alam. 

6. Negara di asia yang termasuk kategaori negara maju adalah … 

a. Indonesia dan Malaysia 

b. Jepang dan Singapura 

c. Thailand dan Myanmar 

d. Philipina dan Laos 

7. Pendapatan perkapita adalah …. 

a. jumlah pendapatan negara dibagi jumlah import barang 

b  jumlah pendapatan pajak negara dibagi jumlah penduduk 

c. jumlah pendapatan negara dibagi jumlah penduduk 

d. jumlah penduduk dibagi jumlah pendapatan negara 

8. Berikut ini yang merupakan ciri negara berkembang adalah …. 

a. produksi berorientasi pada ekspor 

b. produksi tidak lagi didominasi oleh barang-barang primer 

c. sumber daya alam sudah habis dieksploitasi 

d. ketergantungan pada impor hasil industri 

9. Dalam hal penduduk, negara berkembang biasanya .... 

a. beban tanggungan tinggi 

b. produktivitas tinggi 

c. rendahnya pertumbuhan penduduk 

d. rendahnya tingkat pengangguran 

10. Negara maju selalu diidentikkan dengan negara .... 
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a. industri                           c. agraris 

b. kehutanan                     d. maritim 

11. Berikut ini yang merupakan ciri keadaan penduduk di negara berkembang 

adalah.... 

a. mata pencaharian utama adalah sektor industri 

b. beban tanggungan rendah 

c. sebagian besar bermukim di pedesaan 

d. angka harapan hidup tinggi 

12. Negara-negara maju antara lain berada di kawasan …. 

a. Asia Selatan                c. Afrika Tengah 

b. Amerika Selatan         d. Amerika Utara 

13. Perhatikan peta berikut ini!   

 

Negara industri di Asia ditunjukkan dalam peta dengan angka …. 

a. 1 dan 2                                             c. 4 dan 5 

b. 2 dan 3                                            d. 5 dan 6 

14. Negara yang pendapatan nasional perkapitanya tinggi dikategorikan sebagai 

Negara… 

a. Maju     c.  Berkembang  

b. Dunia ketiga    d.  Gagal  
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15. Negara-negara yang sedang berkembang sering disebut dengan istilah 

Negara… 

a. Maju 

b. Dunia ketiga 

c. Industri 

d. Gagal 

16.  Negara di Asia yang dikelompokan sebagai Negara Maju adalah… 

a. Jepang dan Indonesia 

b. Cina dan Malaysia 

c. India dan Pakistan 

d. Jepang dan Korea selatan 

17. Di bidang ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Negara maju memiliki 

tenaga kerja… 

a. Terdidik   c. Tidak terdidik 

b. Terlatih    d. Tidak terlatih  

18. Dari beberapa Negara yang tergolong maju dan berkembang. Contoh Negara 

yang tergolong maju dan berkembang di benua Asia yaitu… 

a. Jepang dan Malaysia 

b. Korea dan Australia 

c. Canada dan India 

d. Amerika dan Filipina 

19. Indonesia masih tergolong sebagai Negara berkembang , alasan yang tepat 

untuk mengaitkan dengan pernyataan tersebut adalah… 

a. Tingkat ketergantungan hidup penduduknya rendah 

b. Tingkat angka melek huruf rendah 

c. Tingkat penggangguran rendah 

d. Tingkat kesehatan penduduk rendah 

20. Perhatikan data berikut ! 

1) Belanda   4) Yunani 

2) Swiss   5) Norwegia 

3) Portugal   6) Monaco 

Dari data diatas yang merupakan kelompok Negara maju dan termasuk dalam 

uni Eropa adalah.. 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 3, dan 5 

c. 2, 5, dan 6 

d. 3, 4, dan 6  

21. Contoh Negara maju adalah… 

a. Maroko  c. Yunani 
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b. Brazil  d. Maroko 

22. Suatu negara yang menikmati standart hidup relatife tinggi dan ekonomi 

yang merata disebut… 

a. Negara berkembang  c. Negara maju 

b. Negara agraris   d. Negara miskin 

23. Negeri kincir adalah sebutan dari Negara… 

a. Spanyol    c. Belanda 

b. Inggris    d. Norwegia 

24. Bahasa resmi Negara Mesir adalah… 

a. Arab    c. Inggris 

b. Spanyol    d.Perancis 

25. Negara berkembang berikut yang berada di Benua Amerika adalah… 

a. Nigeria    c. Bolivia 

b. Ghana    d. Yaman 
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Kunci jawaban 

 

1 A B C D  11 A B C D  21 A B C D 

2 A B C D  12 A B C D  22 A B C D 

3 A B C D  13 A B C D  23 A B C D 

4 A B C D  14 A B C D  24 A B C D 

5 A B C D  15 A B C D  25 A B C D 

6 A B C D  16 A B C D  26 A B C D 

7 A B C D  17 A B C D  27 A B C D 

8 A B C D  18 A B C D  28 A B C D 

9 A B C D  19 A B C D  29 A B C D 

10 A B C D  20 A B C D  30 A B C D 
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Lampiran 7 

Daftar Nilai Pre-test dan Post-test Mata Pelajaran IPS 

Kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa 

 

NO NIS NAMA 
NILAI  

PRE-TEST 

NILAI  

POST-TEST 

1 8765 Aan Arbianto 76 60 

2 8602 Adika Chandra Dwiguna 56 76 

3 8644 Aditya Rendra Pratama 48 66 

4 8686 Anas Setyovani 76 76 

5 8772 Anggun Delvia 64 64 

6 8563 Anjas Widiyanto 80 88 

7 8730 Anna Rafitasari  92 96 

8 8564 Ardiyan Puput Sinpanuntun 44 80 

9 8554 Attariq  Resnu  Katon 48 48 

10 8691 Bagas Angga Saputra 88 88 

11 8736 Dias Kusumaningrum 68 76 

12 8699 Ernawati 68 76 

13 8740 Esa Bayu Saputra 72 72 

14 8654 Febriyanti Wuwus Sayekti 72 64 

15 8783 Havid Kukuh Wijayanto 44 60 

16 8658 Hernan Regi Rechoba A P 52 68 

17 8527 Imam Rahman Arrosyid  84 96 

18 8746 Kartika Umi Asih 72 68 

19 8621 Leny Indri Nurmayani 60 52 

20 8708 Maila Khanana 76 84 

21 8625 Mohamat Fatoni 52 56 

22 8711 Muhamad Ifan 74 88 

23 8585 Nindi Ayu Wulandani 72 76 

24 8666 Nogiya Cindy Andani 64 76 

25 8589 Puguh Aji Setiarto 64 84 

26 8717 Ramadhan Vaeza Syahputra 80 72 

27 8590 Rina Wahyuningsih 64 68 

28 8633 Rio Surya Pratama 80 88 

29 8674 Septi Dwi Rahmawati 72 48 

30 8635 Silvia Dewi Artika 64 56 

31 8507 Tain 32 72 

32 8726 Vania Natasa Putri 68 64 

33 8597 Vila Gusta Viyanto 88 88 

34 8598 Widi Bayu Prasetyo 76 92 

35 8640 Wiwin Novita Sari 64 60 

36 8799 Yuflaida 64 64 

Rata-rata 67.16 72.50 
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Lampiran 8 

ANGKET RESPON SISWA 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA 

TERHADAP  MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 

No Indikator 
Nomor 

pertanyaan 

1. Mengetahui ketertarikan dan kesan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran TGT. 

1 

2. Mengetahui apakah melalui model pembelajaran Team Game 

Tournament (TGT) dapat membantu siswa dalam pencurahan tugas. 

2 

3. Mengetahui peran model pembelajaran Team Game Tournament 

(TGT) dalam memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3 

4. Mengetahui peran model Team Game Tournament (TGT) dalam 

membantu siswa memahami materi. 

4 

5. Mengetahui peran Team Game Tournament (TGT) untuk membantu 

siswa dalam mengorganisir materi yang sedang dipelajarinya. 

5 

6. Mengetahui peran model pembelajaran kooperatif Team Game 

Tournament (TGT)  dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan 

aktivitas di kelas. 

6 

7. Mengetahui tingkat kerjasama antar siswa setelah menerapkan peran 

model pembelajaran kooperatif Team Game Tournament (TGT)  dalam 

pembelajaran. 

7 

8. Mengetahui apakah peran model pembelajaran kooperatif Team Game 

Tournament (TGT) melatih siswa untuk saling menghargai pendapat 

teman (siswa lain) 

8 

9. Mengetahui apakah peran model pembelajaran kooperatif Team Game 

Tournament (TGT) membuat siswa lebih berani dalam bertanya atau 

menjawab pertanyaan 

9 

10. Mengetahui peran metode diskusi dengan sebuah game dalam metode 

pembelajaran Team Game Tournament (TGT) untuk membuat siswa 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

10 
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ANGKET TANGGAPAN SISWA 

TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 

Nama/ No. Absen : 

Kelas   :  

Petunjuk pengisian : 

 Jawablah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Anda sendiri! 

 Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar Anda. 

 Baca dengan seksama petunjuk dan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebelum 
Anda mengisi. 

 Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda cek (√) pada kolom 
kategori “Ya” atau “Tidak” 

 Minta penjelasan guru apabila terdapat hal-hal yang belum jelas! 

No Indikator 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Pembelajaran menyenangkan karena menggunakan metode yang 

menyenangkan. 
  

2. Team Game Tournament (TGT) dapat membantu siswa dalam 

pencurahan tugas mata pelajaran IPS 

  

3. Menurut saya pembelajaran menggunakan Team Game 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran sangat merepotkan, 

sehingga justru membuat saya malas untuk mengikuti pelajaran. 

  

4. Kegiatan pembelajaran menggunakan Team Game Tournament 

(TGT) dalam pembelajaran membuat saya lebih paham terhadap 

materi yang dijelaskan oleh guru 

  

5. Penggunaan Team Game Tournament (TGT)  memudahkan saya 

dalam mengorganisir materi yang dijelaskan oleh guru. 

  

6. Kegiatan pembelajaran ini memotivasi saya untuk melakukan 

aktivitas dikelas. 

  

7. Kegiatan pembelajaran ini tidak membantu saya dalam 

bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain 

  

8. Kegiatan pembelajaran ini melatih saya untuk lebih menghargai 

pendapat teman  

  

9. Pembelajaran ini membuat saya lebih berani untuk menjawab   
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atau bertanya 

10. Pembelajaran ini tidak membuat saya lebih aktif dalam 

pembelajaran 

  

 Total Skor  

Persentase (%) =  x 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria: 

76% - 100% : Sangat baik 

51% - 75% : Baik 

26% - 50% : Kurang baik 

0% - 25% : Tidak baik 

Semarang, Agustus  2015 

Siswa, 

 

 

(.....................) 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 8765 Aan Arbianto 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

2 8602 Adika Chandra Dwiguna 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 80% B

3 8644 Aditya Rendra Pratama 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 80% B

4 8686 Anas Setyovani 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 70% B

5 8772 Anggun Delvia 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

6 8563 Anjas Widiyanto 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

7 8730 Anna Rafitasari 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

8 8564 Ardiyan Puput Sinpanuntun 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

9 8554 Attariq  Resnu  Katon 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

10 8691 Bagas Angga Saputra 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

11 8736 Dias Kusumaningrum 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

12 8699 Ernawati 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

13 8740 Esa Bayu Saputra 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

14 8654 Febriyanti Wuwus Sayekti 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 80% B

15 8783 Havid Kukuh Wijayanto 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 80% B

16 8658 Hernan Regi Rechoba A P 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

17 8527 Imam Rahman Arrosyid 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

18 8746 Kartika Umi Asih 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

19 8621 Leny Indri Nurmayani 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

20 8708 Maila Khanana 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

21 8625 Mohamat Fatoni 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

22 8711 Muhamad Ifan 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 80% B

23 8585 Nindi Ayu Wulandani 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

24 8666 Nogiya Cindy Andani 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 60% CB

25 8589 Puguh Aji Setiarto 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 80% B

26 8717 Ramadhan Vaeza Syahputra 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

27 8590 Rina Wahyuningsih 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

28 8633 Rio Surya Pratama 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

29 8674 Septi Dwi Rahmawati 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 90% SB

30 8635 Silvia Dewi Artika 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

31 8507 Tain 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

32 8726 Vania Natasa Putri 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

33 8597 Vila Gusta Viyanto 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 80% B

34 8598 Widi Bayu Prasetyo 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

35 8640 Wiwin Novita Sari 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 60% CB

36 8799 Yuflaida 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 70% B

36 36 0 36 36 33 5 36 36 5

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

100% 97.3% 0.0% 92.3% 90.0% 80.5% 11.9% 83.7% 81.8% 11.1%

SB SB STB SB SB B STB B B STB

Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Terhadap Implementasi Model Pembelajaran Team Games Tournament 

pada Mata Pelajaran IPS kelas IX SMP Islam Sudirman Ambarawa

Tahun Ajaran 2015/2016

NO NIS NAMA
BUTIR PERNYATAAN

% Skor Kriteria

Skor Empiris

72% B
Skor ideal

Indeks Persentase

Kritera
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LAMPIRAN 11 

KISI- KISI LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN  MODEL 

PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT DALAM MATA 

PELAJARAN IPS MATERI NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

 

2. Pertemuan ke- 1  

Pendahuluan: 

Orientasi/ motivasi 

Kegiatan Guru-Siswa Waktu 

- Guru membuka pelajaran dengan memberi salam  

- Guru memperkenalkan diri dan mengecek daftar hadir siswa 

- Guru menanyakan kesiapan siswa untuk belajar 

- Guru menjelaskan bahwa pelajaran kali ini akan menggunakan model 

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

5’ 

Isi : 

 

- Eksplorasi: 

 Dengan menggunakan media powerpoint, guru menjelaskan materi Negara maju 

dan Negara berkembang dan memberi contoh dari masing masing Negara maju 

dan Negara berkembang 

 Siswa mendengarkan dan memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh guru 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

- Elaborasi: 

 Guru menggunakan metode Tanya jawab agar siswa cenderung aktif. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa bentuk team dengan meliat potensi siswa. 

 Siswa tergabung ke dalam tim yang anggotanya dipilih secara heterogen 

- Konfirmasi: 

 Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Guru 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan materi kepada siswa mengenai 

poin-poin penting dari materi yang telah diberikan. 

 

30’ 

Penutup : 

Refleksi 

 

- Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya  

- Guru menutup pertemuan dan mengucapkan salam. 

5’ 

Total Waktu 40’ 
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4. Pertemuan ke-2 

Pendahuluan: 

Orientasi/ 

motivasi 

Kegiatan Guru-Siswa Waktu 

- Guru membuka pelajaran dengan memberi salam  

- Guru mengecek daftar hadir siswa  

- Guru menanyakan kesiapan siswa untuk belajar, termasuk menyiapkan media yang 

digunakan dalam model pembelajaran TGT  

- Guru menjelaskan kembali  bagaimana cara bermain TGT   

- Guru meminta siswa untuk kembali berkumpul ke kelompok yang dibuat pada 

pertemuan yang lalu 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,yaitu siswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi ciri- ciri, peta persebaran, dan contoh dari Negara maju dan Negara 

berkembang. 

 

5’ 

Isi : 

 

- Eksplorasi: 

 Dengan menggunakan media yang disiapkan yaitu kumpulan soal- soal kecil yang 

meliputi Negara  Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Singapore, Indonesia, 

India, Mesir, Brazil dan Cina. 

 Siswa beserta kelompoknya berdiskusi mencoba menjawab soal- soal  oleh guru. 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

- Elaborasi: 

 Guru menggunakan model pembelajaran TGT untuk membuat siswa lebih aktif 

 Siswa menjawab soal- soal yang diberikan oleh guru dengan cara berdiskusi 

 Guru meminta salah satu kelompok untuk menjawab soal yang diberikan 

 Kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan 

Konfirmasi: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan materi kepada siswa mengenai 

poin-poin penting dari materi yang telah diberikan. 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam 

diskusi kelompok maupun presentasi kelompok. 

30’ 

Penutup : 

Refleksi 

 

- Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. 

- Guru menyampaikan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya, 

yaitu games tournament. 

- Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

5’ 

Total Waktu 40’ 
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5. Pertemuan ke-3 

Pendahuluan: 

Orientasi/ 

motivasi 

Kegiatan Guru-Siswa Waktu 

- Guru membuka pelajaran dengan memberi salam  

- Guru mengecek daftar hadir siswa  

- Guru menanyakan kesiapan siswa untuk melaksanakan games 

tournament 

- Guru meminta siswa untuk kembali ke kelompoknya, kemudian setiap 

kelompok diminta menyiapkan anggotanya untuk bermain d meja 

turnamen 

- Guru menjelaskan peraturan dalam pelaksanaan games tournament 

5’ 

Isi : 

 

- Guru melakukan games tournament dengan membagikan kertas kecil 

bernomor sesuai dengan meja turnamen 

- Siswa disetiap meja turnamen berusaha menjawab untuk mendapatkan 

skor agar kelompoknya bisa memenangkan gamenya 

30’ 

Penutup : 

Refleksi 

 

- Guru meminta siswa untuk kembali ke meja kelompok untuk 

menghitung skor akhir 

- Guru memberi penghargaan kepada kelompok pemenang 

- Guru menutup pertemuan ulasan materi dan bersama siswa 

menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari dan mengucapkan 

salam. 

5’ 

Total Waktu 40’ 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN  MODEL 

PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT DALAM MATA 

PELAJARAN IPS MATERI NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

Pertemuan ke    : I 

Hari/Tanggal   : 

Waktu   : 

No Aspek yang diamati 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan Salam dan menanyakan daftar hadir 

siswa. 

  

2. Guru mempresentasikan materi tentang Negara maju dan Negara berkembang, dan 

ciri-ciri Negara maju dan Negara berkembang 

  

3. Guru memberikan contoh berkaitan dengan materi yang disampaikan.   

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang kuran 

paham tentang materi yang disampaikan. 

  

5. Guru membagi siswa kedalam sebuah kelompok heterogen yang dilihat dari nilai 

ulangan sebelumnya.  

  

6. Guru memberi ulasan materi dan bersama siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari (Refleksi). 

  

 

Saran- saran/Masukan : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Semarang, 

   

Observer, 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN  MODEL 

PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT DALAM MATA 

PELAJARAN IPS MATERI NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

Pertemuan ke    : II 

Hari/Tanggal   : 

Waktu   : 

No Aspek yang diamati 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan menanyakan daftar hadir 

siswa. 

  

2. Guru menyuruh siswa untuk kembali ke timnya seperti pertemuan sebelumnya.   

3. Guru memberikan lembar soal kuis untuk dikerjakan masing- masing tim.   

4. Guru mengamati kerja setiap tim.   

5. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan penyelesaian soal- soal kuis.   

6. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang kurang paham 

tentang materi yang disampaikan. 

  

7. Guru memberikan ulasan materi dan bersama siswa menyimpulkan materi yang baru 

saja dipelajari (Refleksi). 

  

 

Saran- saran/Masukan : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Semarang,   

Observer, 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN  MODEL 

PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT DALAM MATA 

PELAJARAN IPS MATERI NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 

Pertemuan ke    : III 

Hari/Tanggal   : 

Waktu   : 

No Aspek yang diamati 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan daftar hadir.   

2. Guru menginformasikan pembagian siswa pada meja turnamen   

3. Guru membagikan kartu bernomor, lembar soal, lembar jawaban, dan lembar skor 

untuk tiap meja turnamen. 

  

4. Guru menyuruh siswa untuk memulai turnamen dan guru mengontrol tiap meja 

turnamen selama turnamen berlangsung. 

  

5. Setelah eaktu habis, guru menghentikan turnamen dan meminta siswa untuk 

menghitung skor masing- masing kemudian kembali ke tim mereka. 

  

6. Guru meminta siswa untuk menghitung skor tim mereka.   

7. Guru memberi penghargaan kepada tim yang mendapat skor tertinggi.   

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang kurang 

paham teentang materi yang disampaikan. 

  

9. Guru memberikan ulasan materi dan bersama siswa menyimpulkan materi yang baru 

saja dipelajari (Refleksi). 

  

 

Saran- saran/Masukan : 

 

 

 

 

 

Semarang,   

observer, 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI ANGKET KETERLAKSANAAN GURU DALAM MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM 
GAMES TOURNAMENT  

PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IX SMP ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA  

TAHUN AJARAN 2015/2016 

NAMA GURU MATA 
PELAJARAN 

PERTEMUAN (TATAP 
MUKA) 

BUTIR SOAL 
Indeks 

Persentase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pertemuan 

Tien Sumiyartini S,pd Pertama (1) 
1 1 1 0 1 1       83.3% 

  Kedua (2) 
1 1 1 1 0 1 1     85.7% 

  Ketiga (3) 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9% 
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LAMPIRAN 14
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Lampiran 15 

Perhitungan Validitas Soal 

 

Rumus : 

 
Butir soal Valid jika rxy > rtabel 

Perhitungan:  

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no.1, selanjutnya untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

No Kode Responden X Y X2 Y2 XY 

1 UC-25 1 28 1 784 28 

2 UC-24 1 27 1 729 27 

3 UC-26 1 27 1 729 27 

4 UC-27 1 26 1 676 26 

5 UC-28 1 26 1 676 26 

6 UC-1 1 25 1 625 25 

7 UC-7 1 25 1 625 25 

8 UC-10 1 25 1 625 25 

9 UC-29 1 24 1 576 24 

10 UC-31 1 24 1 576 24 

11 UC-34 1 24 1 576 24 

12 UC-2 1 22 1 484 22 

13 UC-9 1 22 1 484 22 

14 UC-35 1 22 1 484 22 

15 UC-11 1 20 1 400 20 

16 UC-12 1 19 1 361 19 

17 UC-13 0 19 0 361 0 

18 UC-4 1 18 1 324 18 

19 UC-8 1 18 1 324 18 

20 UC-5 1 16 1 256 16 

21 UC-32 0 16 0 256 0 

22 UC-6 1 14 1 196 14 

23 UC-20 1 14 1 196 14 

24 UC-14 1 12 1 144 12 

25 UC-21 0 12 0 144 0 

26 UC-15 0 11 0 121 0 

27 UC-16 1 11 1 121 11 

28 UC-3 1 10 1 100 10 

29 UC-22 1 10 1 100 10 

30 UC-30 0 10 0 100 0 

31 UC-33 1 9 1 81 9 

32 UC-17 0 7 0 49 0 

33 UC-19 0 7 0 49 0 
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34 UC-18 1 5 1 25 5 

35 UC-23 0 5 0 25 0 

Ʃ 27 610 27 12382 523 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh: 

 

 

Pada  a = 5% dengan N = 35  diperoleh r tabel = 0,334.  Karena rxy > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa item soal no 1 Valid. Langkah- langkah perhitungan 

validitas soal yang lain sama dengan no. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 x - 27 x 610

(( 35 x 27 )   - 27 2
) x (( 35 x 12382 )   - 610 2

)

-

(    - 729 ) x ( 433370 - )372100

rxy    = 0.504

rxy    =
523

rxy    =
18305 16470

945
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Lampiran 16 

Perhitungan Reabilitas Instrument 

 

Rumus : 

 
Keterangan : 

n : Banyaknya butir soal 

 pq
 : jumlah hasil perkalian antara p dan q  

S
2
 : standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian) 

Kriteria : 

Jika harga rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa soal tersebut adalah soal 

yang reliabel.  

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba dieroleh : 

r11  = 
40 

x (  

51.5 - 7.249 
) 40 - 1 51.49 

             

r11  = 0.888           

          
 

Pada  a = 5% dengan N = 35  diperoleh r tabel = 0,334.  Karena r11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut reabel. 
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Lampiran 17 

Perhitungan Daya Beda Soal 

Rumus : 

    
  
  
   
  
  

 

Keterangan:  

DP  : Daya Pembeda  

BA  : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

BB : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB  : Banyaknya siswa pada kelompok bawah   

Kriteria : 

0,00 < D ≤ 0,20 maka daya pembedanya jelek. 

0,21 < D ≤ 0,40 maka daya pembedanya cukup. 

0,41 < D ≤ 0,70 maka daya pembedanya baik. 

0,71 < D ≤ 1,00 maka daya pembedanya baik sekali. 

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba dieroleh : 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no. 1, selanjutnya untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

    
  
  
   

  
  

 

= 17 - 10 

 18  17 

= 0.356   

Berdasarkan kriteria, maka butir soal no. 1 mempunyai daya beda cukup. 
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Lampiran 18 

Perhitungan Taraf Kesukaran 

 

Rumus : 

P =  
JS

B
 

Keterangan:  

P  : indeks kesukaran  

B  : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS  : jumlah seluruh siswa peserta tes   

Kriteria : 

0,00    <  P   ≤ 0,30 maka dikategorikan soal sukar 

0,31    <  P   ≤ 0,70 maka dikategorikan soal sedang 

0,71    <  P   ≤ 1,00 maka dikategorikan soal mudah 

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba dieroleh : 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no. 1, selanjutnya untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

 

 

 
 

    
      

 = 
17 + 10 

 
 

35 

 
      

 
 

= 0.771 

   

Berdasarkan kriteria, maka butir soal no. 1 mempunyai tingkat kesukaran yang 

mudah. 
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Lampiran 19 

 

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2 < c2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-



-

-

-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 

UJI  NORMALITAS  DATA  HASIL  PRE TEST

c
2
(a)(k-3)

96.00 8.0

48.00 72.5

3 0.094

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z

48.00 13.2

6.0 36

Ei Oi
(Oi-Ei)²

Ei

0.1488 5.356 5 0.024

48.00 55.00 47.50

56.00 63.00 55.50 -1.29 0.4009

-1.89 0.4708 0.0698 2.514

0.000

72.00 79.00 71.50 -0.08 0.0302 0.2321 8.355 9 0.050

64.00 71.00 63.50 -0.68 0.2522 0.2220 7.992 8

0.1700 6.120 3 1.591

88.00 96.00 87.50 1.14 0.3719 0.0935 3.364 8 6.387

80.00 87.00 79.50 0.53 0.2019

36

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

= 8.145

11.070

8.145 11.07  

96.50 1.82 0.4654

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

 





c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 20

 

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2 < c2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-



-

-

-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 

36

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

= 4.639

11.070

4.6393 11.07  

92.50 1.86 0.4686

2.750

82.00 92.00 81.50 1.05 0.3537 0.1149 4.135 4 0.004

72.00 81.00 71.50 0.32 0.1248

7.692 4

0.2289 8.240 13

1.772

62.00 71.00 61.50 -0.42 0.1613 0.2862 10.302 10 0.009

52.00 61.00 51.50 -1.15 0.3750 0.2137

0.0953 3.429 4 0.095

32.00 41.00 31.50

42.00 51.00 41.50 -1.88 0.4703

-2.62 0.4956 0.0253 0.912

60.00 13.6

6.0 36

Ei Oi
(Oi-Ei)²

Ei

1 0.009

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z

UJI  NORMALITAS  DATA  HASIL  POST TEST

c
2
(a)(k-3)

92.00 10.0

32.00 67.2

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

 





c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 21 

Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)

F 1/2a (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada a = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 36 - 1 = 35

dk penyebut = nk -1 = 36 - 1 = 35

F (0.025)(35:35) = 1.96

1.06 1.96

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa

kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

Standart deviasi (s) 13.62 13.21

F =
185.46

= 1.0629
174.49

x 67.17 72.50

Varians (s2) 185.46 174.49

Jumlah 2418 2610

n 36 36

Sumber variasi PRE TEST POST TEST

UJI KESAMAAN DUA VARIANS (HOMOGENITAS)  DATA PENELITIAN

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Daerah 
penerimaan 
Ho

Daerah 
penerimaan Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Lampiran 22 

 

 

 

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Dari data diperoleh:

-

=

Pada a = 5% dengan dk = 36 - 1 = 35 diperoleh t (0.95)(35) = 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada

perbedaan post test dan pre test hasil belajar siswa, hasil post test lebih baik

dibandingkan dengan hasil pre test

10.0 5.42

2.49271

1.99

-1.99 1.99 2.49

=
5.33

4.58

=
5.33

=
5.33

185.5
+

174.5
- 1.08 2.27 2.2

36 36

13.62 13.21

36 36 36 36

13.62
+

13.21
- 2 0.54

Standart deviasi (s) 13.62 13.21

t =
72.50 67.17

x 67.17 72.50

Varians (s2) 185.4571 174.4857

Jumlah 2418 2610

n 36 36

Sumber variasi PRE TEST POST TEST

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA HASIL  PRE TEST DAN  POST  TEST  

HASIL BELAJAR SISWA

m1 m2

m1 m2

Daerah 
penerimaan Ho

2 2
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Lampiran 23 

Soal- Soal pada Saat Game Tournament 

Soal Kelompok 1 

1. Sangat bergantung 

pada alam adalah 

ciri– ciri Negara… 

2. Mayoritas Negara 

maju berada di 

belahan Bumi 

sebelah… 

3. Pendapatan 

perkapita adalah… 

4. Pendapatan 

perkapita tinggi dan 

sebagian penduduk 

bekerja di sector 

industry adalah ciri-

ciri Negara… 

5. Asia Selatan, Afrika 

, dan Amerika Selatan 

adalah beberapa daerah  

yang sebagian besar 

negaranya termasuk 

Negara… 

6. Negara Uni Eropa 

Seperti Inggris, 

Spanyol dan 

Norwegia termasuk 

kedalam golongan 

Negara… 

7. Negara maju 

sering diidentikan 

dengan Negara … 

8. Bolivia adalah 

salah satu contoh 

negara berkembang 

di daerah… 

1. Negara Berkembang 2. Utara 3. Jumlah 

pendapatan negara 

dibagi dengan 

jumlah penduduk 

4. Negara maju 

5. Berkembang 6. Negara maju 7. Industri 8. Amerika selatan 
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Soal kelompok 2 

1. Ketergantungan pada 

hasil alam dan impor 

hasil industry adalah 

salah satu ciri 

Negara… 

2. Jepang dan Korea 

selatan adalah salah 

satu contoh Negara 

maju di benua… 

3. Canada dan 

Amerika Serikat 

adalah contoh 

Negara maju di 

kawasan … 

4. Inggris dan 

Spanyol adalah salah 

satu contoh Negara 

maju di benua… 

5. Indonesia adalah 

salah satu contoh 

Negara berkembang di 

kawasan Asia … 

6. Angka harapan 

hidup tinggi dan 

angka kematian 

rendah adalah ciri 

dari Negara … 

7. Jepang terkenal 

sebagai Negara 

industry di bidang 

… 

8. Brunei yang 

berpendapatan 

perkapita tinggi 

masih dikategorikan 

negara berkembang, 

kenapa demikian?  

1. Negara berkembang 2. Asia 3. Amerika utara 4. Eropa 

5. Tenggara 6. Negara maju 7. Otomotif 8. Karena brunei 

masih tergantung 

pada alam yang 

berupa minyak bumi 

dan gas alam 
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Soal kelompok 3 

1. Negara-negara 

penghasil minyak 

bergabung dalam… 

2. Tingkat 

pertumbuhan 

penduduk yang 

tinggi adalah salah 

satu ciri-ciri 

Negara… 

3. Negara di Asia 

yang paling tinggi 

angka bebas buta 

huruf adalah 

negara... 

4. pusat perdagangan 

terbesar di Amerika 

Serikat berada di 

kota... 

5. penduduk asli negara 

Australia adalah... 

6. Mata uang negara 

Inggris adalah.. 

7. Hong Kong dan 

Taiwan adalah salah 

satu negara maju 

yang berada di 

benua... 

8. Julukan dari 

negara China 

adalah... 

1. OPEC 2. Negara 

berkembang 

3. Singapura 4. New York 

5. Suku Aborigin 6. Poundsterling 7. Asia 8. Negeri Tirai 

Bambu 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

Soal kelompok 4 

1. ASEAN adalah 

singkatan dari… 

2. Negara di Asia 

yang telah 

melaksanakan wajib 

belajar 9 tahun sejak 

perang dunia ke II 

berakhir adalah 

negara... 

3. Aktivitas 

perekonomian 

menggunakan sarana 

dan prasarana modern 

adalah salah satu ciri-

ciri negara… 

4. Negara yang 

memiliki jumlah 

penduduk tertinggi di 

dunia adalah.. 

5. Cruzeiro adalah 

nama mata uang dari 

negara... 

6. Negeri Kincir 

Angin adalah julukan 

dari negara... 

7. penduduk asli 

negara Amerika 

Serikat adalah... 

8. Mesir dan 

Kamerun adalah 

salah satu negara 

berkembang yang 

berada di benua... 

1. Association of 

Southeast Asian 

Nations 

3. Jepang 3. Negara Maju 4. China 

5. Brazil 6. Belanda 7. Suku Indian 8. Afrika 
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Soal kelompok 5 

1. Ibukota Negara 

Jepang adalah… 

2. Mata uang 

Singapura adalah… 

3. Sungai Nil adalh 

salah satu sungai 

terbesar di dunia 

yang berada di 

Negara… 

4. Di Brazil terdapat 

salah satu sungai 

terpanjang di dunia 

yaitu sungai… 

5. Ibukota India 

adalah… 

6. Negara yg terkenal 

dengan bunga 

tulipnya yaitu 

Negara… 

7. Di India terdapat 

salah satu bangunan 

yang sangat terkenal 

dan pernah menjadi 

salah satu keajaiban 

dunia,bangunan 

tersebut bernama... 

8. Cina,yang kini 

bernama Tiongkok 

mempunyain mata 

uang resmi yaitu… 

1. Tokyo 2. Dollar Singapore 3. Mesir 4. Amazone 

5. Delhi 6. Belanda 7. Taj mahal 8. Yuan 
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Soal Kelompok 6 

1. Negara maju yang 

ada dikawan Asia 

Tenggara adalah… 

2. Yang terkenal 

sebagai penghasil 

kopi terbesar 

dikawasan Amerika 

Selatan adalah 

Negara… 

3. Negara di asia 

tenggara yang 

dulunya anggota 

OPEC namun 

sekarang sudah tidak 

menjadi anggota lagi 

adalah negara… 

4. Sungai gangga dan 

Sungai Indus adalah 

sungai yang sangat 

terkenal di negara … 

5. Julukan dari 

Negara Indonesia 

adalah… 

6. Bentuk 

pemerintahan Negara 

Inggris adalah… 

7. Bentuk 

Pemerintahan 

Amerika Serikat 

adalah… 

8. Negara Belanda 

bentuk 

pemerintahanya 

dipimpin oleh… 

1. Singapura 2. Brazil 3. Indonesia 4. India 

5. Zamrud 

Khatulistiwa 

6. Kerajaan 7. Federal 8. Ratu 
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Lampiran 24 

 

Meja Turnamen      Meja Kelompok Asal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian Siswa ke dalam meja turnamen ketika peelitian 

 

 

 

Kelompok AS : 

(AS1, AS2, AS3, 

AS4, AS5, AS6) 

 

Kelompok ENG 

: (ENG1, ENG2, 

ENG3, ENG4, 

ENG5, ENG6) 

Kelompok IND 

: (IND1, IND2, 

IND3, IND4, 

IND5, IND6) 

Kelompok BRA 

: (BRA1, BRA2, 

BRA3, BRA4, 

BRA5, BRA6) 

Kelompok EGP 

: (EGP1, EGP2, 

EGP3, EGP4, 

EGP5, EGP6) 

Kelompok NED 

: (NED1, NED2, 

NED3, NED4, 

NED5, NED6) 

Meja 1 : (AS1, 

ENG1, NED1, 

BRA1, EGP1, 

IND 1) 

Meja 2 : (AS2, 

ENG2, NED2, 

IND2, BRA2, 

EGP2) 

Meja 4 : (AS4, 

ENG4, NED4, 

IND4, BRA4, 

EGP4) 

Meja 5 : (AS5, 

ENG5, NED5, 

IND5, BRA5, 

EGP5) 

Meja 6 : (AS6, 

ENG6, NED6, 

IND6, BRA6, 

EGP6) 

Meja 3 : (AS3, 

ENG3, NED3, 

IND3, BRA3, 

EGP3) 

Perpindahan posisi dari kelompok asal ke meja tournament sesuai 

dengan aturan yang dijelaskan oleh guru 
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Lampiran 25 

Sampel Hasil dari salah satu meja tournament 
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Lampiran 26 
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Lampiran 27 

 

 

 


