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Dalam proses pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Magelang, banyak 
siswa yang tidak tertarik dan cenderung bersifat pasif dalam mengikuti pelajaran tersebut. Hal ini 
berdampak pada hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe teams games tournament (TGT) dengan permainan destiny board dalam 
pembelajaran sejarah diharapkan siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
dengan permainan destiny board dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS 3 
SMA Negeri 2 Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan permainan destiny board dapat meningkatkan 
hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Magelang. 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dua 
siklus. Setiap siklus terdiri empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Magelang yang berjumlah 32 
siswa. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumen, dan tes. Analisis 
data dilaksanakan secara statistik deskriptif. Siswa dinyatakan tuntas belajar apabila nilai tes 
mata pelajaran sejarah ≥73, dengan persentase ketuntasan belajar ≥ 80%. 

Hasil belajar siswa sebelum penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas 75,09 dengan 
persentase ketuntasan klasikal sebesar 62,5%. Pada siklus I setelah diadakan penelitian diperoleh 
nilai rata-rata kelas 76,72 dengan persentase ketuntasan klasikal 71,88%. Pada siklus I nilai rata-
rata dan ketuntasan belajar klasikal sudah meningkat, tetapi ketuntasan belajar klasikal belum 
mencapai indikator. Selanjutnya, hasil belajar yang diperoleh pada siklus II mengalami 
peningkatan yang signifikan yaitu nilai rata-rata kelas siklus II sebesar 79,84 dengan ketuntasan 
klasikal mencapai 87,5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan permainan destiny board dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 
Magelang. Saran yang diajukan adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 
permainan destiny board perlu dilaksanakan dalam pembelajaran sejarah karena model tersebut 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
 


