
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL KOOPERATIF
TEAM GAMES TOURNAMENT PADA MATERI NAMA-NAMA NABI

DAN RASUL PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR
NEGERI 034 BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi
Gelar Sarjana Pendidikan Islam

(S.Pd.I)

OLEH:

E R I F A
NIM. 10911009170

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU
1433 H/ 2012 M



PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL KOOPERATIF
TEAM GAMES TOURNAMENT PADA MATERI NAMA-NAMA NABI

DAN RASUL PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR
NEGERI 034 BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

OLEH:

E R I F A
NIM. 10911009170

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU
1433 H/ 2012 M



vii

ERIFA (2012) : PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE TEAM
GAME TOURNAMENT PADA MATERI NAMA-
NAMA NABI DAN RASUL PADA SISWA KELAS V
SEKOLAH DASAR NEGERI 034 BUKIT RAYA
KOTA PEKANBARU

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dimana guru berperan
langsung dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang
dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktek
pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengetahui
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament dapat
meningkatkan hasil belajar pada materi pembelajaran nama-nama Nabi dan Rasul
pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif team games tournament dapat
meningkatkan hasil belajar pada materi pembelajaran nama-nama Nabi dan Rasul
pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit
Raya Kota Pekanbaru yang berjumlah 38 orang siswa. Objek dalam penelitian ini
adalah peningkatan hasil belajar siswa kelas V melalui model kooperatif tipe
game tournament pada materi nama-nama Nabi dan Rasul Sekolah Dasar Negeri
034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data diperoleh dari nilai ulangan
harian siswa sebelum tindakan, dan nilai ulangan harian siswa setelah tindakan
setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi pembahasan Nama-
Nama Nabi dan Rasul. Sedangkan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan
guru dan aktivitas siswa selama tindakan berlangsung diperoleh dari observasi
(pengamatan).

Setelah data diperoleh dan dianalis maka dapat diketahui hasil belajar
Pendidikan Agama Islam siswa dengan materi Nama-Nama Nabi dan Rasul pada
siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebelum
dan sesudah tindakan adalah sebagai berikut: (1) Hasil belajar siswa sebelum
tindakan yaitu rata-rata 48,59 dan ketuntasan klasikal  52,63%, (2) Hasil belajar
siswa siklus I sesudah tindakan yaitu rata-rata 57,37, dan ketuntasan klasikal
65,79%, (3) Hasil belajar siswa siklus II sesudah tindakan yaitu rata-rata 62,11,
dan ketuntasan klasikal 81,58%.dan (4) Hasil belajar siswa siklus III sesudah
tindakan yaitu rata-rata 80,53, dan ketuntasan klasikal 92,11%. Dari perbandingan
hasil belajar siswa di atas, maka hasil belajar siswa pada siklus III merupakan
hasil belajar yang tertinggi.
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ABSTRACT

ERIFA (2012): IMPROVEMENT OF STUDENT LEARNING THROUGH
COOPERATIVE MODEL TYPE GAME TOURNAMENT
TEAM IN THE MATERIALS NAMES THE PROPHET
AND APOSTLES OF STUDENT CLASS V PRIMARY
COUNTRY SCHOOL 034 BUKIT RAYA PEKANBARU
CITY

This research is a class act, in which teachers play a direct role in learning.
Classroom action research is research conducted in the classroom with the
purpose of improving or enhancing the quality of classroom practice. The research
objective is to use the model to determine the type of cooperative learning team
tournament games can improve learning outcomes in the learning materials the
names of the prophets and messengers to the students' class V 034 State Primary
School Bukit Raya Pekanbaru City. Formulation of the problem in this study are
as follows: whether to use a model of cooperative learning team tournament
games can improve learning outcomes in the learning materials the names of the
prophets and messengers to the students' class V 034 State Primary School Bukit
Raya Pekanbaru City. Subjects in this study were students in grade V 034 State
Primary School Bukit Raya Pekanbaru, amounting to 38 students. Objects in this
study is improvement of student learning through cooperative model type game
tournament team in the materials names the prophet and apostles of student class v
primary country school 034 Bukit Raya Pekanbaru city.

In a study of this class action, the data obtained from the daily tests
students before action, and the daily tests of students after the action after the
applied model of cooperative learning type games team tournament on Islamic
Education subject matter discussions with the Names of the Prophet and Apostle.
As for knowing the actions of teacher and student activities during these
procedures is obtained from observation (observation).

After the data obtained and analyzed, it can be known Islamic Religious
Education learning outcomes of students with the material of the Names of the
Prophet and Apostles on V graders Elementary School 034 Bukit Raya
Pekanbaru, before and after the action is as follows: (1) The results of student
learning before action which is an average 48.59 and 52.63% exhaustiveness
classical, (2) The results of student learning after the action which I cycle an
average of 57.37, and 65.79% classical completeness, (3) The results of student
learning cycles II after the action which is an average 62.11, and 81.58%
exhaustiveness classical. and (4) The results of student learning after the third
cycle of action that is an average of 80.53, and 92.11% classical exhaustiveness.
From the comparison of student learning outcomes above, then the learning
outcomes of students in cycle III is the highest learning outcomes.
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ـــص الملخ

ـــــا :(٢٠١١)اریف تحســــین تعلــــم الطــــالب مــــن خــــالل لعبــــة التعــــاوني
ــــة المــــواد ــــل فــــریق البطول المودی ـــي الطـــالب ـــبي و الرســـل ف أســـماء ن

ــــالد ــــة الب ــــة  اإلبتدءی ــــامس مدرس الفصــــل الخ ٠٣٤ بوكیــــــت ــا رای ـــة مدین
ـــــــــار .بیكانب

ـــة ـــي عملی ـــرا ف ـــب دورا مباش ـــتي تلع ـــن ال ـــة المعلمی ـــل فئ ـــو عم ـــذا البحـــث ھ ھ
التعلــــم. الفصــــول الدراســــیة بحــــوث العمــــل ھــــو األبحــــاث الــــتي أجریــــت
فـــــي الفصـــــول الدراســـــیة بھـــــدف تحســـــین أو تعـــــزیز ـــة الممارســـة نوعی

الصـــفیة. ھـــدف البحــــث إلــــى اســــتخدام نمــــوذج لتحدیــــد النــــوع مــــن التعلــــم
التعـــــاوني مباریـــــات البطولـــــة الفـــــریق یمكنـــــھ تحســـــین مخرجـــــات

ــــف ــــالب الص ــــل لط ــــاء والرس ــــماء األنبی ــــة أس ــــواد التعلیمی ــــي الم ــــم ف التعل
سة خامس مدر ال االبتــــدائي دولــــة دولــــة ٠٣٤ ــــا ــــت رای بوكی ـــة مدین

ــــــارو. صــــــیاغة بیكانب ـــالي ـــى النحـــو الت : المشـــكلة فـــي ھـــذه الدراســـة ھـــي عل
ــــة ــــم البطول ــــاب التعل ــــاون ألع ــــوذج للتع ــــتخدام نم ــــد اس ــــت تری إذا كن

ـــــة أســـــماء ـــــواد التعلیمی ـــــي الم ـــــم ف ـــــائج التعل ـــــھ تحســـــین نت ـــــریق یمكن الف
ــــة ــــة االبتدائی ــــامس المدرس ــــف الخ ــــالب الص ــــل لط ــــاء والرس األنبی دولـة

٠٣٤ بوكیــــــت ــا رای ـــــت ا ـــــارو. وكان ـــــة بیكانب لمواضـــیع فـــي ھـــذهمدین
ــــدائي الدراســــة للطــــالب فــــي الصــــف الخــــامس االبت لة سة دو مدر ٠٣٤

ــــا ــــت رای بوكی ـــــــغ بیكانبـــــــارو ، الـــــــتي تبل ٣٨ ـــذه ـــي ھ ـــات ف ـــا. الكائن طالب
ھو سة  الدرا تحســــین تعلــــم الطــــالب مــــن خــــالل لعبــــة التعــــاوني المودیــــل

فــــریق البطولــــة المــــواد أســــماء نــــبي و الرســــل فــــي الطــــالب الفصــــل
مدر ســــة  اإلبتدءیــــة البــــالدالخامس  ٠٣٤ ـــــار ـــــة بیكانب ـــــا  مدین ـــــت رای بوكی

ـــم الحصـــول علیھـــا ـــتي ت ـــات ال فـــي دراســـة لھـــذا العمـــل مـــن الدرجـــة ، والبیان
مــــن الطــــالب االختبــــارات یومیــــا قبــــل العمــــل ، والتجــــارب الیومیــــة

ـــــة ـــــة البطول ـــــي للتعاونی ـــــوذج التطبیق ـــــد النم ـــــد اإلجـــــراء بع للطـــــالب بع
ــــــمنـــوع التعلـــم فـــریق األلعـــاب عـــل ــــــات التعلی ــــــالمیة المناقش ى اإلس

ـــة اإلجـــراءات لألنشـــطة ـــا لمعرف ـــبي والرســـول كم ـــع أســـماء الن بموضـــوع م
المعلــم والطالــب خــالل ھــذه اإلجــراءات تــم الحصــول علیھــا مــن المراقبــة

.(مراقبــــة)

ــــون ــــن أن یك ــــا ، یمك ــــا وتحلیلھ ــــول علیھ ــــم الحص ــــتي ت ــــات ال ــــد البیان بع
ـــــائج ـــــدیني االســـــالمي نت ـــــم ال ـــــا التعلی معلوم ــواد ــع الم ــالب م ــن الط ــم م التعل

مـــن أســـماء النـــبي والرســـل فـــي االبتـــدائي الخـــامس الصـــف المدرســـي
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(١) : بیكانبـــارو رایـــة بوكیـــت ، قبـــل وبعـــد اإلجـــراء ھـــو كمـــا یلـــي٠٣٤
ـــل وھـــو ـــل عم ـــم الطـــالب قب ـــائج تعل نت ومتوســــط ٤٨٫٥٩ ـــــــــیكیة الكالس
شــــمولیة ٥٢٫٦٣٪ ، (٢) نتــــائج تعلــــم الطــــالب دورة بعـــد ــت ــل ال يالعم

كنــــت فــــي المتوســــط ٥٧٫٣٧، ــــــیكیة ــــــال الكالس واكتم ٦٥٫٧٩٪ ، (٣)
نتـــــائج تعلـــــم الطالـــــب دورات الثـــاني بعـــد العمـــل الـــذي ھـــو المتوســـــط

٦٢٫١، و شـــــــمولیة الكالســـــــیكیة ٨١٫٥٨٪. (٤) و نتــــائج تعلــــم الطــــالب من
ـــــة ـــــة الثالث المرحل بعـــد العمــل الـــذي ھـــو فـــي المتوســـط ٨٠٫٥٣، وشــــمولیة

ـــــــــیكیة الكالس ٩٢٫١١٪. ـــن المقارنـــة بیـــن نتـــائج تعلـــم الطـــالب أعـــاله ، م
ثـــم نتـــائج التعلـــم مـــن الطـــالب فـــي دورة الثالـــث ھـــو أعلـــى نتـــائج

التعلــــــم
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menjadikan

manusia yang berilmu, berbudaya, bertakwa serta mampu menghadapi

tantangan masa datang. Dengan pendidikan tersebut juga akan melahirkan

peserta didik yang cerdas serta mempunyai kompetensi dan skill untuk

dikembangankan ditengah-tengah masyarakat.Untuk mewujudkan hal

demikian tidak terlepas dari faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik

dalam pendidikan. Salah satu faktor utamanya adalah kemampuan guru

mengunakan metode  dalam proses belajar mengajar.

Pada setiap pengajaran, tentunya ada tujuan yang harus dicapai. Dalam

mencapai tujuan tersebut, perlunya menyampaikan topik–topik yang  di

dalamnya ada konsep–konsep yang harus disampaikan kepada siswa. Untuk

itu, diperlukan suatu model pembelajaran tertentu dalam memecahkan setiap

permasalahan yang ditemukan. Metode yang dapat dikembangkan dari

pembelajaran aktif juga harus mempertimbangkan keadaan siswa dan

kemampuan siswa.

Di samping itu, pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit

Raya Kota Pekanbaru, terdapat heterogen kemampuan akademik, ada yang

tinggi, sedang, rendah dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu,

diharapkan guru dapat memilih dan menggunakan suatu model pembelajaran

1
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yang tepat dan benar, sehingga siswa saling berinteraksi dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu model

pembelajaran yang dapat menjadikan siswa saling berinteraksi dan

mengkomunikasikan pengetahuan adalah model pembelajaran kooperatif.

Model kooperatif dikenal juga dengan istilah “Cooperative Leaening”.

Dan model ini juga dikenal dengan model kelompok. Meskipun terdapat

beberapa istilah yang dikenal dari model pembelajaran kooperatif,  peneliti

berpandangan bahwa hal ini tidaklah menjadi persoalan. Hanya saja, yang

perlu diperhatikan makna utuh dari model pembelajaran kooperatif tersebut.

Model pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan

partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi.1

Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar bekerja sama dengan

anggota yang lain. Dalam model ini siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu

mereka belajar untuk dirinya sendiri, dan membantu sesama anggota

kelompok untuk belajar.

Dengan demikian, pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan

cara menempatkan para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Dengan

pembelajaran kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling

berdiskusi dan berargumentasi untuk mengasah khasanah ilmu pengetahuan

yang mereka kuasai dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-

masing.2

1 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru,
(Jakarta: Rajawali Pers 2010), hlm. 201

2 Anita Lie, Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-
Ruang Kelas, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 27.
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Sementara Teams-Games-Tournament (TGT) merupakan salah satu

tipe model pembelajaran kooperatif. TGT adalah pembelajaran kooperatif

yang melibatkan kelompok, di dalamnya terdapat diskusi kelompok dan

diakhiri suatu game/turnamen. Dalam TGT, siswa dibagi menjadi beberapa

tim belajar yang terdiri atas empat sampai enam orang yang berbeda-beda

tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya3.

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments atau

yang lebih dikenal dengan singkatan TGT merupakan salah satu tipe model

pembelajaran kooperatif yang menarik dan unik. TGT memiliki aspek-aspek

pendukung yang menunjang kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek tersebut

yaitu terdapatnya aspek permainan, turnamen, dan kerja sama tim. Keberadaan

tim mampu menambah semangat siswa untuk selalu menjadi yang terbaik dan

tidak ingin dikalahkan. Tentunya semua itu dilandasi dengan persaingan yang

sehat dan menghindari kecurangan4.

Ada beberapa usaha yang dilakukan guru dalam penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe team games tournament, sebagai berikut:

1. Guru memberikan motivasi kepada siswa

2. Guru menjelaskan materi secara tuntas kepada siswa di kelas

3. Guru mengulangi materi-materi yang kurang dipahami siswa.

4. Guru memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa pada jam akhir

pelajaran secara acak.

3 Ibid, hlm. 28.
4 Ibid, hlm. 29.
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5. Guru memberikan ujian baik itu yang dikerjakan di sekolah maupun di

rumah pada setiap materi yang telah tuntas disajikan.

6. Guru membuat kelompok-kelompok belajar, sebagai wadah latihan bagi

siswa mampu mendiskusikan masalah pelajaran yang dihadapi dengan

temannya.

7. Guru menjelaskan tentang pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap

masalah bersama.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan di lapangan penulis menemukan

beberapa gejala/permasalahan dalam meningkatkan hasil belajar siswa di

Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Sedikitnya siswa yang mau dengan teman-temannya dalam mencari solusi

dari permasalahan pembelajaran yang ditemukan.

2. Sedikitnya siswa yang ingin berkerjasama dalam kelompok-kelompok

belajar

3. Banyaknya siswa yang memperhatikan materi pembelajaran saat guru

menerangkan

4. Sedikitnya siswa yang mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru

5. Sedikitnya siswa yang memiliki nilai memenuhi standar KKM, hanya 38%

yang memiliki nilai ≥ 60

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik melakukan

penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEAM GAMES TOURNAMENT

(TGT) PADA MATERI PEMBELAJARAN NAMA-NAMA NABI DAN

RASUL PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 034

BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”
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B. Penegasan Istilah

1. Model pembelajaran kooperatif, adalah strategi pembelajaran yang

melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling

berinteraksi.5

2. Teams-Games-Tournament (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 dan suku kata atau ras yang berbeda.6

3. Hasil belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah pengalaman belajar.7

4. Nama-Nama Nabi dan Rasul adalah pokok bahasan pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan kepada siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sampai pada

maksud yang diinginkan, maka penelitian ini dibatasi tentang peningkatkan

hasil belajar pada materi pembelajaran Nama-Nama Nabi dan Rasul pada

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan

model pembelajaran kooperatif team games tournament.

5 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru,
(Jakarta: Rajawali Pers 2010), hlm. 201

6 M. Ibrahim, & M. Nur, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: University Press,
2000), hlm. 13.

7 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1995), hlm. 22.
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D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah

peningkatan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya

Kota Pekanbaru materi pembelajaran nama-nama Nabi dan Rasul setelah

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan masalah dalam peneltiian ini adalah untuk mengetahui

penggunaan model pembelajaran kooperatif team games tournament dapat

meningkatkan hasil belajar pada materi pembelajaran nama-nama Nabi dan

Rasul pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru

Sementara manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah; diharapkan dengan penelitian dapat bermanfaat dan

menjadi informasi sehingga kepala sekolah dapat memberikan dukungan

dan perhatian lebih terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri

034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.

2. Guru; diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi

informasi bagi guru sehingga guru dapat mencari, menemukan dan

menggunakan metode pembelajaran yang baru sehingga setiap mata

pelajaran yang diajarkan menjadi menarik dan menyenangkan.
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3. Siswa; diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan

motivasi kepada siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam

mengikuti setiap mata pelajaran di kelas agar hasil belajar yang diperoleh

sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

4. Orang tua; diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi

orang tua untuk senantiasa selalu memotivasi putra-putri mereka agar

semangat dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti

pembelajaran.
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BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT)

1. Pengertian

Model pembelajaran kooperatif juga dikenal dengan istilah

“Cooperative Learning”. Menurut Slavin di dalam Tukiran, model

pembelajaran kooperatif adalah:

“Ini cooperative learning methods, studen work together in four member

teams to master material initialy present by the teacher” 10.

Dari uraian tersebut, maka dapat dikemukakan pengertian model

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran, dimana dalam

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-

6 orang secara kolaboratif, sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah

dalam belajar11. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa model pembelajaran

kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa lainnya dalam tugas-

tugas yang terstruktur.

Model pembelajaran kooperatif dikenal juga dengan model

pembelajaran kelompok. Sehingga, banyak guru mengatakan bahwa tidak ada

sesuatu yang aneh dalam model pembelajaran kooperatif, karena mereka

sudah biasa melakukan model pembelajaran kooperatif tersebut. Meskipun

10 Tukiran Taniradja, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Bandung: Alfabeta,
2011), Cet. Ke-1, hlm. 55.

11 Ibid

8
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sebenarnya terdapat perbedaan antara kooperatif learning dengan belajar

kelompok. Karena tidak semua belajar kelompok dapat dapat dikatakan

dengan kooperatif learning, sebagaimana dikatakan oleh Abdulhak dalam

Rusman, yaitu “Pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses

antara peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di

antara peserta belajar itu sendiri”12.

Di sisi lain, model pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar

kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam pembelajaran kooperatif ada

struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif (kelompok) sehingga

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat

interdepedensi efektif, di antara anggota kelompok.13 Selanjutnya, dalam

model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

didasarkan pada teori konstruktivisme, yaitu suatu pendekatan, dimana siswa

secara individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang

kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya bila

diperlukan14

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman

bahwa antara model pembelajaran kooperatif memiliki perbedaan

mendasarkan dengan model belajar kelompok, baik dari pembagian kelompok,

jumlah, struktur-struktur, tugas yang berikan dan lain sebagainya. Meskipun

dalam pelaksanaannya ditemukan unsur kesamaan antara model kooperatif

dengan belajar kelompok. Maka, tidak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

kooperatif learning sama dengan belajar kelompok itu sendiri.

12 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru,
(Jakarta: Rajawali Pers 2010), hlm. 201.

13 Tukiran Taniradja, Op. Cit, hlm. 55-56.
14 Rusman, Op. Cit, hlm. 201.
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Dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif, maka terdapat

empat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Adanya siswa dalam

kelompok, (2) Adanya aturan main (game role) dalam kelompok, (3) Adanya

upaya belajar dalam kelompok, dan (4) Adanya kompetensi yang harus

dicapai oleh kelompok.15 Selanjutnya, dalam membahas tentang model

pembelajaran kooperatif, maka model tersebut dapat dikembangkan menjadi

beberapa variasi, di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe team

games tournament.

Model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament adalah

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam

kelompok-kelompok belajar yang masing-masing kelompok beranggotakan 5

sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku

bangsa atau ras yang berbeda16.

Menurut Tukiran, secara umum model kooperatif tipe team games

tournament adalah salah satu model pembelajaran kooperatif menggunakan

turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan

individu. Dalam hal ini siswa berlomba-lomba sebagai wakil tim mereka

dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara satu sama

lain17.

15 Ibid, hlm. 204.
16 M. Ibrahim, & M. Nur, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: University Press,

2000), hlm. 13. Lihat Juga dalam Rusman, Ibid, hlm. 224
17 Tukiran Taniradja, Op. Cit, hlm. 66
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Selanjutnya, dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

TGT, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Guru menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok mereka

masing-masing

b. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok

c. Tugas diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompok

d. Ketika ada di antara anggota kelompok tidak mengerti dengan tugas yang

diberikan, maka anggota kelompok yang lain bertanggung jawab

memberikan jawaban atau menjelaskannya, sebelum mengajukan

pertanyaan tersebut dipertanyakan kepada guru

Dengan demikian, dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe TGT menekankan pada pencapaian tujuan dan kesuksesan kelompok

dengan berdasarkan kinerja dari anggota kelompok. Adapun tujuan dan

kesuksesan anggota kelompok tidak hanya dalam hal memahami suatu

pelajaran yang disampaikan; atau tidak hanya bekerja dalam menyelesaikan

masalah dalam pelajaran tersebut; akan tetapi juga mempelajari sesuatu segala

kelompok.

Dalam hal ini, bila kembali kita perbandingkan antara model

pembelajaran kooperatif secara umum dengan model belajar secara kelompok,

maka banyak sekali hal-hal yang membedakan dari kedua model pembelajaran

tersebut.
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Di samping itu, dijelaskan kembali oleh Tukiran, bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe TGT, dimana dalam model ini siswa setelah

belajar dalam kelompoknya masing-masing anggota kelompok yang setingkat

kemampuannya akan dipertemukan dalam suatu pertandingan (turnamen)

yang dikenal dengan “tournament table” yang diadakan tiap akhir unit pokok

bahasan atau akhir pekan. Skor yang diperoleh dari pertandingan tersebut akan

memberi kontribusi rata-rata skor dari kelompoknya18.

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament

Adapun komponen dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah

sebagai berikut19:

a. Penyajian kelas (class precentation)

Penyajian kelas dalam model kooperatif tipe TGT tidak berbeda dengan
pengajaran biasa. Hanya saja, dalam model model pembelajaran ini
pengajaran lebih difokuskan pada materi yang akan dibahas saja. Ketika
penyajian kelas berlangsung, siswa sudah berada dalam kelompoknya
masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memperhatikan materi
dengan serius selama pengajaran berlangsung. Karena, setelah pengajaran
selesai mereka harus mengerjakan games akademik dengan sebaik-
baiknya. Dan skor yang diperoleh dari games tersebut akan menentukan
skor dari kelompoknya.

b. Belajar dalam kelompok (teams)

Dalam hal ini kelompok disusun dengan beranggotakan 4-5 orang, yang
mewakili percampuran dari berbagai keragaman dalam kelas, ras, kelamin,
dan sebagainya. Fungsi kelompok dalam penggunaan model pembelajaran
ini adalah anggota-anggota kelompok saling meyakinkan bahwa mereka
dapat bekerja sama dalam belajar dan mengerjakan games atau lembar
kerja dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan semua anggota dalam
menghadapi pertandingan (tournament)

18 Ibid, hlm. 67
19 Rusman, Op. Cit, hlm. 225.
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c. Permainan (games)

Pertanyaan dalam games disusun dan dirancang dari materi yang relevan
dengan materi yang telah disajikan. Hal ini dilakukan untuk menguji
pengetahuan yang diperoleh mewakili masing-masing kelompok.
Pertanyaan yang disusun dalam kuis adalah pertanyaan dalam bentuk
sederhana. Setiap siswa mengambil sebuah kartu yang diberi nomor dan
menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor kartu tersebut

d. Kompetisi atau Pertandingan (tournament), dan

Turnamen adalah susunan dari beberapa game yang dipertandingkan.
Biasanya dilaksanakan pada akhir pekan atau akhir unit pokok bahasan,
setelah guru memberikan penyajian materi pembelajaran di kelas dan
kelompok mengerjakan lembar kerjanya.

e. Pengakuan kelompok (team recognition)

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa
hadiah atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama
belajar sehingga mencapai kriteria yang telah disepakati bersama.

3. Teknis dan Aktivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games

Tournament (TGT)

Dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT), maka terdapat lima langka yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran ini harus mengikuti
urutan yang ditentukan. Urutan tersebut adalah klasikal, belajar kelompok.

b. Pembelajaran di awal dengan memberikan pengajar kepada semua siswa
bahwa akan melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams
Games Tournament (TGT) dan siswa diminta memindahkan bangku untuk
membentuk meja tim. Kepada siswa disampaikan bahwa mereka akan
bekerjasama dengan kelompok belajar selama beberapa pertemuan,
mengikuti turnamen akademik untuk memperoleh poin bagi nilai tim
mereka serta diberitahukan tim yang mendapatkan nilai tinggi akan
mendapatkan penghargaan.

c. Kegiatan dalam turnamen adalah persaingan pada meja turnamen dari 3-4
siswa dari tim yang berbeda dengan kemampuan setara. Pada permulaan
turnamen diumumkan penetapan meja bagi siswa. Siswa diminta mengatur
meja turnamen yang ditetapkan. Nomor meja turnamen bisa diacak.
Setelah kelengkapan dibagi, dapat dimulai kegiatan turnamen.
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d. Pada akhir putaran, pemenang mendapat satu kartu bernomor, penantang
yang kalah mengembalikan perolehan kartunya bila sudah ada. namun,
bila pembaca kalah tidak diberikan hukuman. Perskoran didasarkan pada
jumlah peroleh kartu

e. Dengan model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan
menyatukan inteligensi siswa yang berbeda-beda akan dapat membuat
siswa mempunyai nilai dalam segi kognitif, efektif dan psikomotor secara
merata satu siswa dengan siswa lainnya20

Berdasarkan teknis dan aktivitas dari penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), maka guru hanya sebagai

fasilitator, sementara siswa akan lebih berperan dalam proses belajar

mengajar. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat

meningkatkan hasil belajar siswa seperti mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) pada pokok bahasan Nama-nama Nabi dan Rasul di Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Teams

Games Tournament (TGT)

a. Kelebihan

1) Dalam kelas kooperatif, siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi

dan menggunakan pendapatnya

2) Rasa percaya diri siswa lebih tinggi

3) Sikap mengganggu terhadap siswa lain menjadi lebih kecil

4) Motivasi belajar siswa bertambah

5) Pemahaman yang lebih mendalam terhadap pokok bahasan

20 Tukiran Taniradja, Op. Cit, hlm. 71-72
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6) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa dengan

siswa, antara siswa dengan guru

7) Siswa dapat menelaah sebuah mata pelajaran atau pokok bahasan,

bebas mengaktualisasikan diri dengan seluruh potensi yang ada dalam

dirinya dapat keluar, dan

8) Kerjasama antar siswa dengan siswa, dan siswa denga guru akan

membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi lebih hidup dan tidak

membosankan21.

b. Kekurangan

1) Sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa ikut

serta dalam berkontribusi mengeluarkan pendapat

2) Kekurangan waktu untuk proses pembelajaran, dan

3) Kemungkinan terjadinya kegaduhan, ketika guru tidak dapat

mengelola kelas dengan baik22.

Setelah memperhatikan sisi kelebihan dan kekurangan dari

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament

(TGT), sehingga guru dan siswa harus menutup setiap peluang dan

kesempatan yang mengantarkan kepada kurang efektif dan efisiennya proses

belajar mengajar tersebut. Karena, segi kelemahan dari penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) disebabkan

oleh guru yang kurang cerdas dalam mengelola kelas dan siswa yang kurang

mengaktualisasikan diri serta mengelola waktu yang tersedia dengan sebaik

mungkin.

21 Tukiran Taniradja, Op. Cit,  hlm. 73.
22 Ibid



16

Di sisi lain, dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Teams Games Tournament (TGT) dimana terdapat ciri khas yang

membedakan antara model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) dengan model pembelajaran kooperatif yang lain yaitu

adanya turnamen yang dipertandingkan antar kelompok dalam proses belajar

mengajar berlangsung.

Selanjutnya, dalam penggunaan model pembelajaran ini, suasana

belajar akan lebih hidup dan siswa tidak mudah jenuh dalam belajar. Karena

adanya permainan (games) yang menjadikan salah satu metode yang

mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar, sehingga pesan-pesan yang

ingin disampaikan dalam pembelajaran tersebut dapat diterima oleh siswa.

B. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil belajar yang diwujudkan dalam bentuk

kognitif, afektif, dan psikomotor.23 Tujuan pendidikan adalah

mengembangkan dan meningkatkan kepribadian individu yang sedang

melakukan proses pendidikan. Perkembangan kepribadian erat hubungannya

dengan perubahan tingkah laku yang telah dihasilkan.

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam belajar, yang

menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti program belajar dalam

waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Hasil belajar

ini sering dicerminkan sebagai nilai (hasil belajar) yang menentukan berhasil

tidaknya siswa belajar. Hasil belajar merupakan terminal dari proses

pendidikan dan pengajaran.24

23 Sunaryo. E. Teori Perencanaan Pendidikan. (Jakarta: Adi Cita, 2000), hlm. 4.
24 Winarno Surahmad, loc.cit.
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa

tersebut mengalami aktivitas belajar. Gagne mengungkapkan ada lima

kategori hasil belajar, yakni: informasi verbal, kecakapan intelektul, strategi

kognitif, sikap dan keterampilan.

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama

yaitu :

a. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya,

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar,

ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis.

b. Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama

kualitas pengajaran.

Menurut Hilgard dan Bower, dalam bukunya Theories of Learning

yang dikutip oleh Purwanto mengemukakan: belajar berhubungan dengan

tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh

pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi ini, dimana perubahan

tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan, respon

pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang.25 Menurut

Caroll dalam R. Angkowo & A. Kosasih, bahwa hasil belajar siswa

dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (1) bakat belajar, (2) waktu yang tersedia

untuk belajar, (3) kemampuan individu, (4) kualitas pengajaran, (5)

lingkungan.26

25 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,
2002), hlm. 82.

26 R. Angkogo dan Kosasih, 2007, http://harminingsih.com, hlm. 51.
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Menurut Sardiman, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah

faktor intern (dari dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa.

Berkaitan dengan faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada

juga faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar,

ketekunan, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Kehadiran faktor

psikologis dalam belajar akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-

faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam

upaya mencapai tujuan belajar secara optimal.27

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal

siswa antara lain kemampuan yang dimiliki siswa tentang materi yang akan

disampaikan, sedangkan faktor eksternal antara lain strategi pembelajaran

yang digunakan guru di dalam proses belajar mengajar.

3. Komponen-Komponen Hasil Belajar

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai

tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Ada beberapa

pendapat para ahli tentang tipe hasil belajar, di antaranya sebagai berikut;

Howard Kingsley, membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan

atau kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita.

Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah

ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan menurut Gegne, membagi lima

kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual,

(c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris. 28

27 Sardiman, 2007, http://harminingsih.com, hlm. 39-47.
28 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, op..cit, hlm. 22.
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Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik

tujuan kuriuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil

belajar Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga

ranah, yakni (a) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan hafalan, pemahaman atau

komprehensif, penerapan aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi29. Kedua

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya

disebut kognitif tingkat tinggi; (b) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap

yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian,

organisasi, dan internalisasi; (c) Ranah Psikomotoris, berkenaan dengan hasil

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.30

Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang

merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan hasil

belajar yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik.

a. Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif

tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya disebut kognitif tingkat

tinggi.

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

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

c. Ranah Psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak. 31

29 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2010), Cet. Ke-16, hlm. 43.

30 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, op..cit, hlm. 22-23.
31 Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, op. .cit. hlm. 23.
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Menurut Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sementara

menurut Horward Kingsley dalam Sudjana, membagi tiga macam hasil

belajar, yaitu, (a) Keterampilan dan kebiasaan, (b) Pengetahuan dan

pengertian, (c) Sikap dan cita-cita.32 Hasil belajar yang dicapai siswa menurut

Sudjana, melalui proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan

ciri-ciri sebagai berikut.

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar

intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang

rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau

setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai.

b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak

kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya.

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama

diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain,

kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan

kreativitasnya.

d. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif),

yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif

(sikap) dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku.

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri

terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan

mengendalikan proses dan usaha belajarnya.33

32 Ibid, hlm. 24.
33 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Al-

gesindo, 2004), hlm. 56.
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4. Indikator Hasil Belajar

Menurut Isjoni Ishak, indikator keberhasilan sebagai patokan atau

ukuran bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dianggap berhasil, apabila:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran (materi) yang diajarkan mencapai

hasil belajar atau prestasi belajar tinggi, baik secara individual maupun

secara klasikal atau kelompok.

b. Perilaku yang menggariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional

khusus telah dicapai oleh para siswa baik secara individual maupun

kelompok.

c. Terjadinya perubahan terhadap perilaku siswa, sehingga terdapat motivasi

untuk memahami, menguasai, dan mencerna materi yang diajarkan pada

tingkat ketuntasan belajar.34

Dari beberapa indikator di atas dapat dipahami bahwa ketika indikator

di atas dimiliki siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka tujuan

dalam pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan yang

diharapkan. Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar.

Masalah yang dihadapi adalah sampai di tinggkat manakah hasil belajar yang

telah dicapai. sehubungan dengan hal ini keberhasilan proses belajar mengajar

itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf, yaitu:

a. Istimewa (maksimal), apabila seluruh bahan yang diajarkan itu dapat

dikuasai oleh siswa.

b. Baik sekali (optimal), apabila sebagian besar (76% sampai 99%) bahan

pelajaran yang diajarkan dapat dipahami siswa.

34 Isjoni Ishak, loc.cit.
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c. Baik (minimal), apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60%

sampai 75%) saja dikuasai siswa.

d. Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari (60%)

dikuasai siswa.35

Selanjutnya idikator yang menjadi petunjuk suatu proses belajar

mengajar dianggap berhasil adalah sebagai berikut:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi

tinggi, baik secara individual maupun secara kelompok.

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapi oleh

siswa baik secara individual maupun secara kelompok.36

C. Penelitian Relevan

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, penulis pedoman dalam

penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang dilakukan Restika

Parendrati tahun 2009, berjudul “Penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe team games tournament dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPA di Kelas VI Sekolah Dasar Negeri SD

Muhammadiyah Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui apakah

penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Kelas VI Sekolah Dasar

Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan terhadap 37 orang

siswa, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes,

dan dokumentasi.

35 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
Cet. Ke-1, 121.

36 Ibid, hlm. 120
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Setelah data terkumpul, dan selanjutnya diperoleh suatu hasil bahwa

model pembelajaran kooperatif team games tournament mampu meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Hal ini terlihat dari

sebagian besar siswa bersemangat mengikuti proses belajar mengajar,

bekerjasama dengan kelompok lain, dan siswa mampu menjawab kuis dan

berbagai pertanyaan yang diberikan. Kondisi ini berbeda dengan keadaan

siswa sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif team games

tournament.

D. Indikator Keberhasilan

1. Kinerja

a. Guru

1) Menyajikan materi yang akan dipelajari

2) Membentuk kelompok belajar siswa terdiri dari 6 kelompok belajar

dengan masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang siswa

3) Memotivasi siswa agar dapat bekerjasama dengan anggota kelompok

belajar masing-masing

4) Meminta perwakilan siswa untuk mengambil kartu soal sekaligus

lembar jawaban dan selanjutnya untuk didiskusikan

5) Memberikan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan lembar soal

dari kartu yang sudah diambil dari masing-masing kelompok

6) Mengadakan perlombaan antar kelompok belajar, untuk mengetahui

tingkat hasil belajar siswa

7) Meminta siswa menjawab lembar soal dalam bentuk permainan kartu

dan permainan tersebut akan dipertandingan dengan kelompok belajar

lainnya.
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8) Memberikan penghargaan (reword) kepada kelompok belajar yang

berhasil menjawab kartu soal yang telah diterima

9) Menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama siswa

10) Menginformasikan materi selanjutnya kepada siswa

b. Siswa

1) Siswa memperhatikan guru menyajikan materi pelajaran

2) Siswa bergabung dengan kelompok belajar yang telah diatur guru

3) Siswa termotivasi dan bekerjasama dengan anggota kelompok belajar

yang telah ditetapkan guru

4) Siswa menunjukkan salah seorang dari mereka sebagai perwakilan

untuk mengambil kartu soal yang telah disediakan guru

5) Siswa bersungguh-sungguh berdiskusi dengan anggota kelompok

masing-masing

6) Siswa mengikuti permainan yang difasilitasi guru dalam pembelajaran

7) Siswa menerima setiap keputusan (berupa penghargaan) yang telah

ditetapkan guru

8) Siswa memperhatikan guru menjelaskan jawaban dari soal yang telah

didiskusikan

9) Siswa memperhatikan dan mengambil kesimpulan dari materi

pembelajaran yang disampaikan guru

10) Siswa mendengar informasi yang disampaikan guru

2. Hasil Belajar

Selanjutnya, untuk mengetahui hasil belajar siswa mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada materi Nama-nama Nabi dan Rasul kelas

V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru setelah diterapkan

model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament (TGT), maka

dapat menggunakan rumus:
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a. Ketuntasan Individu:

Keterangan:

Sn = Persentase Ketuntasan Individu

S1 = Skor Yang Diperoleh Siswa

S2 = Skor Maksimum Tes

b. Ketuntasan Klasikal:

K = Presentase Ketuntasan Belajar

N1 = Jumlah Siswa Yang Tuntas Belajar

N2 = Jumlah Siswa Dalam Satu Kelas

Standar kelulusan dari pembelajaran Mengenal Nama-Nama Nabi dan

Rasul di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, dimana

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) adalah 60% (persen), sementara Klasikal

adalah 75%. Dengan demikian, dari standar KKM dan Klasikal yang telah

ditetapkan, bagi siswa yang mencapai rata-rata 60%, maka siswa dinyatakan

“lulus” dan begitu sebaliknya, bila nilai rata-rata yang diperoleh siswa di

bawah standar KKM yaitu 60%, maka siswa dinyatakan “tidak lulus”.

Selanjutnya, tingkat hasil belajar siswa dapat dilihat melalui persentase

berikut ini:

Tinggi = 76% - 100%

Cukup = 56% - 75%

Kurang = 40% - 55%

Rendah = 0% - 39%
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit

Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas

yang berdasarkan tiga siklus. Dari tiap-tiap siklus yang dilaksanakan sesuai

dengan perubahan yang ingin dicapai dalam penelitian.  Untuk dapat

mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi yang diajarkan, dilakukan tes

(pengujian). Sedangkan observasi dilakukan untuk dapat melihat tindakan

yang tepat untuk diberikan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa

pada pokok bahasan yang telah diajarkan.

Dari tes dan observasi yang dilakukan, selanjutnya tes dan observasi

tersebut dilakukan dalam refleksi yang ditetapkan, dimana tindakan yang

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran

nama-nama Nabi dan Rasul. Dengan berpedoman pada refleksi tersebut, maka

akan dilakukan tindakan kelas dengan empat tahapan dasar yang saling

berkaitan dan berkesinambungan, yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan

tindakan, (3) Observasi dan, (4) Refleksi.

B. Variabel Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru yang berjumlah 38 orang siswa terdiri

dari 13 orang siswa laki-laki dan 25 orang siswa perempuan.

26
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C. Rencana Tindakan

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan agar terjadi perubahan mengajar

ke arah yang lebih baik dan dapat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap

materi pembelajaran. Menurut Arikunto34, penelitian tindakan kelas adalah

penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau

meningkatkan mutu praktek pembelajaran di kelas.

Penelitian ini dilakukan bekerjasama dengan guru Kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mengamati aktivitas

peneliti dan siswa. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pelaksana dari

model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif

Team Games Tournament. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus yang

terdiri dari tiga kali (siklus) pertemuan. Menurut Arikunto, dkk35,

mengemukakan model siklus dalam tindakan kelas mempunyai empat

komponen, yaitu rencana, pelaksana tindakan, pengematan refleksi.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti melakukan tahapan-tahapan

rencana tindakan kelas, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Adapun rencana tindakan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini

adalah:

a. Menyusun rencana pembelajaran dengan standar kompetensi

memahami nama-nama Nabi dan Rasul. Standar kompetensi ini dapat

dicapai melalui kompetensi dasar.

34 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), hlm. 8.

35 Ibid, hlm. 40.
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b. Menyiapkan materi pembelajaran dan alat bantu yang digunakan

dalam mengajar seperti gambar, tape recorder, dan media bantu lain

yang dibutuhkan.

c. Membuat lembaran soal dan pertanyaan, dengan tujuan untuk

mengukur dan mengetahui hasil belajar siswa dari materi pembelajaran

yang diajarkan, yaitu nama-nama Nabi dan Rasul

d. Membuat dan melakukan evaluasi dari jawaban dari pertanyaan yang

diberikan, guna menilai hasil belajar siswa dan dapat dijadikan tolak

ukur peneliti untuk mengetahui tingkat tingkat hasil belajar siswa

terhadap materi nama-nama Nabi dan Rasul.

2. Penerapan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan implementasi tindakan adalah

melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah

direncanakan dengan menerapkan model pembelajaran langsung, adalah:

a. Guru mengemukakan cerita dalam bentuk visual yang menarik,seperti

mensajikan anekdok cerita fiksi dan lain sebagainya.

b. Guru mengemukakan suatu problem masalah yang ada disekitar yang

telah disusun dengan berhubungan dengan nama-nama Nabi dan

Rasul.

c. Guru memberikan siswa pertanyaan yang berhubung dengan nama-

nama Nabi dan Rasul yang secara mereka ketahui, sehingga mereka

memiliki motivasi untuk mendengar materi yang diajarkan dan tertarik

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan,baik dalam

bentuk lisan maupun tulisan.
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d. Memberikan poin-poin penting dari pokok bahasan nama-nama Nabi

dan Rasul yang akan berfungsi sebagai alat bantu dalam mengingat

pokok bahasan yang telah diajarkan.

e. Mengemukakan kepada siswa ilustrasi nyata mengenai pokok bahasan

nama-nama Nabi dan Rasul; dan dapat juga dilakukan perbandingan

antara materi nama-nama Nabi dan Rasul dengan pengalaman yang

dialami oleh siswa.

f. Menggunakan alat visual yang dibutuhkan dan mendukung pokok

bahasan yang diajarkan.

g. Dalam menyampaikan materi dilakukan secara periodik, selanjutnya

memberikan peluang kepada siswa untuk membuat contoh-contoh

yang berhubungan dengan pokok bahasan nama-nama Nabi dan Rasul

tersebut.

h. Setelah materi pembelajaran yang diajarkan selesai, dilakukan latihan-

latihan dan aktifitas singkat yang memperjelas poin-poin yang telah

dibuat.

i. Ajukan permasalahan kepada siswa yang berhubung dengan pokok

bahasan nama-nama Nabi dan Rasul dengan berdasarkan pada materi

pembelajaran nama-nama Nabi dan Rasul yang telah diajarkan, dan

j. Melakukan reviewe dari pokok bahasan nama-nama Nabi dan Rasul

yang telah disampaikan.
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3. Observasi dan Tindakan

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan

pengamatan terhadap hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran

nama-nama Nabi dan Rasul pada siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034

Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan selanjutnya mengisi lembaran observasi

yang telah dibuat. Diakhir pembelajaran peneliti mengadakan evaluasi

dengan memberikan tes kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa

secara kuantitatif.

4. Refleksi

Refleksi adalah merupakan tahap akhir kegiatan observasi, dengan

cara mengumpulkan berbagai hasil yang diperoleh guna melihat dan

menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar

mengajar di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi

pembelajaran nama-nama Nabi dan Rasul dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT).

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu data

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang

menyatakan bagaimana hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri

034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada pembelajaran nama-nama Nabi dan

Rasul dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Team Games

Tournament. Data yang terkumpul dari kesimpulan tingkat hasil belajar
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siswa dari materi yang diajarkan dalam bentuk angka-angka.  Sementara

data kualitatif adalah data yang diperoleh dari latar belakang atau

penyebab terjadinya hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034

Bukit Raya Kota Pekanbaru pada pokok bahasan nama-nama Nabi dan

Rasul melalui model pembelajaran kooperatif Team Games Tournament.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1) Tes, merupakan teknik pengumpulan yang digunakan untuk

mendapatkan data tentang hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada pokok bahasan nama-

nama Nabi dan Rasul dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif Team Games Tournament.

2) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data data tentang hasil belajar siswa Kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru ketika proses belajar

mengajar PAI dengan sub bahasan pembelajaran nama-nama Nabi dan

Rasul dan implementasi dari penerapan mdoel pembelajaran kooperatif

Team Games Tournament di kelas.

E. Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data merupakan suatu metode untuk melihat seberapa

besar perkembangan hasil belajar siswa setelah dilaksanakannya metode

pembelajaran yang  digunakan dalam penelitian ini. Data yang telah

dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis. Adapun analisis yang

diterapkan dalam penelitian ini  adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif

bertujuan, yaitu:
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1. Untuk mendeskripsikan data tentang aktivitas siswa.

2. Laporan hasil belajar pendidikan agama Islam (PAI) siswa, baik secara

individu maupun klasikal.  Untuk mengetahui hasil belajar siswa secara

individu dan klasikal dapat diketahui dengan rumus36:

a. Ketuntasan Individu

Keterangan:

Sn = Persentase Ketuntasan Individu

S1 = Skor Yang Diperoleh Siswa

S2 = Skor Maksimum

b. Ketuntasan Klasikal:

%100
2

1 x
N

N
K 

K = Presentase Ketuntasan Belajar

N1 = Jumlah Siswa Yang Tuntas Belajar

N2 = Jumlah Siswa Dalam Satu Kelas

36
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Setting Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Sekolah

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru merupakan

salah satu lembaga pendidikan resmi yang terletak di Kelurahan

Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sekolah ini

berdiri pada tahun 1978, dimana ketika itu masih terletak di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar. Namun, setelah tahun 1987 Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru termasuk salah satu sarana

pendidikan yang terletak di Kota Pekanbaru. Sekolah ini memiliki luas

lahan 1883 M2, dengan akreditasi B.

2. Visi dan Misi

Adapun visi Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru, adalah :

Menjadikan Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Sebagai Sekolah

Dasar yang setara dalam prestasi akademis dan ekstrakurikuler di Kota

Pekanbaru dengan siswa-siswi yang santun, menghormati perbedaan

dan menghargai lingkungan.

Sementara misi Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru, yaitu:

 Menciptakan suasana KBM terencana sebagai proses belajar yang

bermutu dan menyenangkan

 Mengembangkan prestasi individual dan berkelompok secara optimal
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 Mengembangkan program ekstrakurikuler sebagai upaya

meningkatkan prestasi akademis dan non akademis

 Mengembangkan kerjasama sekolah denga orang tua siswa, dan

 Mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang sehat

dan menyenangkan.

3. Keadaan Guru dan Pegawai

Guru-guru dan pegawai di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya

Kota Pekanbaru berjumlah 21 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan guru

dan pegawai di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Keadaan Guru dan Pegawai

Menurut Tingkat Pendidikan

Ijazah
Tertinggi

Guru Personil Lain
(Petugas

Kebersihan)PNS
Guru
Bantu

Guru
Honor

S1 5 1 1
D.3 1
D.2 10 1
SPG/PGA/SLTA 1
SD - 1
Jumlah 17 1 2 1

Sumber: Data Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya, 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 21 orang jumlah

guru dan pegawai yang ada di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru, terdiri dari 17 orang guru berstatus PNS, 1 orang guru

berstatus guru bantu, 2 orang guru berstatus guru honor, dan 1 orang

personil lain yaitu petugas kebersihan sekolah.
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Selanjutnya, dari tabel di atas dapat juga diketahui tingkat

pendidikan yang dimiliki guru dan personil lain di Sekolah Dasar Negeri

034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu 5 orang berpendidikan sarjana

(S.1), 1 orang berpendidikan D.3, 10 orang berpendidikan D.2, 1 orang

berpendidikan Sekolah Atas/Sederajat, dan 1 orang berpendidikan SD.

4. Keadaan Siswa

Siswa merupakan sarana utama sistem pendidikan, mereka

dibimbing dan didik agar mencapai kedewasaan dan memperoleh ilmu

pengetahuan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya keadaan siswa

di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru dari tahun

ketahun, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Keadaan Siswa

(TP. 2008/2009 s.d 2011/2012)

No Tahun
Pelajaran

Keadaan Siswa
Jumlah Jumlah

TotalKelas I
Kelas

II
Kelas

III
Kelas

IV
Kelas

V
Kelas

VI

L P L P L P L P L P L P L P

1 2008/2009 32 47 41 33 35 46 38 39 49 29 41 36 236 230 466

2 2009/2010 45 35 36 44 39 35 37 45 37 38 45 29 239 226 465

3 2010/2011 47 34 34 43 38 36 36 44 41 37 47 29 243 223 466

4 2011/2012 43 40 47 32 34 43 43 39 37 43 35 36 239 233 472
Sumber: Data Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya, 2011

Dari tabel di atas tentang keadaan siswa Sekolah Dasar Negeri 034

Bukit Raya Kota Pekanbaru dari Tahun Pelajaran 2008/2009 sampai

2011/2012, maka dapat dipahami bahwa keseluruhan dari jumlah siswa

mengalami fruktuatif (naik turun).
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B. Hasil Penelitian

1. Sebelum Tindakan

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe team

game tournament yang dilakukan terhadap siswa kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) dengan pokok bahasan Nama-Nama Nabi dan Rasul.

Penelitian ini menggunakan dua siklus dengan waktu selama 4 bulan.

Penelitian ini dibantu oleh observer yaitu Aidiah Ratna Juita, S.Pd. Observasi

dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses belajar mengajar

berlangsung.

Dalam penelitian ini guru menerapkan model pembelajaran kooperatif

tipe team game tournamet untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam dengan pokok bahasan Nama-Nama Nabi dan Rasul.

Di samping itu, proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam

kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru belum

memperoleh hasil yang optimal sebelum dilakukan tindakan, yaitu dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament.

Hal ini terlihat dari persentase hasil belajar siswa yang belum mencapai

ketuntasan klasikal.

Adapun daya serap hasil belajar siswa sebelum mengunakan model

kooperatif tipe team games tournament, dimana rata-rata hasil belajar siswa

hanya 48,95% dan ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal baru

mencapai 65,79%, sedangkan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah sebesar 75%.

Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel IV.3
Hasil Belajar Siswa

Sebelum Dilakukan Tindakan

No Siswa Nilai Keterangan
1 Sis-01 40 Tidak Tuntas
2 Sis-02 20 Tidak Tuntas
3 Sis-03 40 Tidak Tuntas
4 Sis-04 60 Tuntas
5 Sis-05 40 Tidak Tuntas
6 Sis-06 20 Tidak Tuntas
7 Sis-07 80 Tuntas
8 Sis-08 40 Tidak Tuntas
9 Sis-09 20 Tidak Tuntas
10 Sis-10 60 Tuntas
11 Sis-11 60 Tuntas
12 Sis-12 40 Tidak Tuntas
13 Sis-13 80 Tuntas
14 Sis-14 60 Tuntas
15 Sis-15 40 Tidak Tuntas
16 Sis-16 80 Tuntas
17 Sis-17 60 Tuntas
18 Sis-18 - Tidak Tuntas
19 Sis-19 80 Tuntas
20 Sis-20 20 Tidak Tuntas
21 Sis-21 80 Tuntas
22 Sis-22 60 Tuntas
23 Sis-23 - Tidak Tuntas
24 Sis-24 60 Tuntas
25 Sis-25 80 Tuntas
26 Sis-26 40 Tidak Tuntas
27 Sis-27 60 Tuntas
28 Sis-28 80 Tuntas
29 Sis-29 60 Tuntas
30 Sis-30 - Tidak Tuntas
31 Sis-31 20 Tidak Tuntas
32 Sis-32 40 Tidak Tuntas
33 Sis-33 40 Tidak Tuntas
34 Sis-34 60 Tuntas
35 Sis-35 60 Tuntas
36 Sis-36 60 Tuntas
37 Sis-37 80 Tuntas
38 Sis-38 40 Tidak Tuntas

Jumlah Siswa yang Tuntas 20
Persentase Ketuntasan 52,63%

Sumber: Data Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan, 2011
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Dari tabel di atas, dapat diketahui distribusi ketuntasan hasil belajar

siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru sebelum

dilaksanakan tindakan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4

Distribusi Hasil Belajar

No Klasifikasi Kriteria Frekuensi Persentase

1 Tinggi 76%-100% 8 21,05%

2 Cukup 56%-75% 10 26,32%

3 Kurang 40%-55% 12 31,58%

4 Rendah 0%-39% 8 21,05%

Jumlah 38 100,00%
Sumber: Data Distribusi Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan, 2011

Berdasarkan tabel distribusia hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru sebelum dilaksanakan tindakan,

sehingga dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki kriteria nilai 76%-100%

dengan klasifikasi tinggi berjumlah 8 orang siswa dengan persentase 21,05%,

sementara siswa yang memiliki kriteria nilai 56%-75% dengan klasifikasi

cukup berjumlah 10 orang siswa dengan persentase 26,32%, adapun siswa

yang memiliki kriteria nilai 40%-55% dengan klasifikasi kurang berjumlah 12

orang siswa dengan persentase 31,58%, dan siswa yang memiliki kriteria nilai

<40% dengan klasifikasi rendah berjumlah 8 orang siswa dengan persentase

21,05%.

Dari tabel disitribusi hasil belajar siswa sebelum tindakan, sehingga

dapat diketahui bahwa mayoritas distribusi hasil belajar siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru sebelum dilaksanakan tindakan

adalah dengan klasifikasi kurang (31,58%).
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2. Tindakan Kelas

Pelaksanaan proses pembelajaran melalui model pembelajaran

kooperatif tipe Team Games Tournament, dilaksanakan sebanyak dua siklus

dengan satu kali pertemuan dari masing-masing siklus yang dilaksanakan.

Pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Tindakan Siklus Pertama

Siklus pertama merupakan siklus awal yang dilakukan dalam PTK

terhadap siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournamet pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pokok bahasan

Nama-Nama Nabi dan Rasul. Tindakan pada siklus pertama dilaksanakan

hari selasa, tanggal 13 September 2011 dengan alokasi waktu 3 jam

pembelajaran 3x35 menit.

1) Perencanaan

Mengawali penelitian ini, guru terlebih dahulu guru

mengkondisikan kelas, kemudian guru membimbing siswa membaca

do’a sebelum belajar, selanjutnya mengabsen siswa untuk mengetahui

di antara siswa yang masuk dan tidak masuk, dan kemudian siswa

dituntun untuk melafalkan bacaan shalat, terdiri dari do’a iftitah, al-

Fatihah, surat pendek, ruku’, i’tidal, sujud, duduk antara dua sujud,

tasyahud awal dan akhir.
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Selanjutnya, guru menjelaskan materi pembelajaran dan

membagi siswa menjadi enam kelompok belajar secara heterogen.

Setelah kelompok belajar siswa dibentuk, guru meminta perwakilan

dari masing-masing kelompok untuk memilih kartu soal yang telah

dipersiapkan untuk dijawab dengan anggota kelompok masing-masing

melalui diskusi. Setelah semua kelompok memilih kartu soal, guru

menentukan dan membatasi waktu yang diperlukan dalam berdiskusi

dan meminta siswa menjawab setiap soal yang telah disediakan pada

kartu soal dengan cara berdiskusi.

Setelah waktu yang diberikan guru untuk mendiskusikan soal

berakhir, guru meminta masing-masing kelompok untuk

mempresentasikan hasil jawaban yang telah didiskusikan dan meminta

siswa yang tergabung dalam kelompok lain untuk menanggapi hasil

jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang mempersentasikan

hasil jawaban tersebut dan memberikan penghargaan kepada kelompok

belajar yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan.

Setelah kegiatan pembelajaran diskusi selesai, guru meminta

siswa kembali ke tempat duduk masing-masing, selanjutnya guru

membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah

dilaksanakan, memberi pekerjaan rumah kepada siswa dan menutup

pembelajaran dengan membaca hamdallah.

2) Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tindakan yang direncanakan pada siklus

pertama, dimana masih ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan,

sehingga prose pembelajaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

dengan baik. Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan, yaitu (a)
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Masih adanya siswa yang tidak dengan sungguh-sungguh dalam

berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing, (b) Masih

adanya siswa yang tidak mau mempresentasikan hasil jawaban soal

yang telah didiskusikan, (c) Masih adanya siswa yang tidak mau

mengeluarkan pendapat dari pokok bahasan yang telah disampaikan,

(d) Masih adanya siswa yang tidak mau bergabung dengan anggota

kelompok yang telah ditetapkan, dan (e) Masih adanya siswa yang

tidak mau menanggapi hasil jawaban yang disampaikan dalam

berdiskusi.

Untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ditemukan pada

siklus pertama, sehingga peneliti (guru) melakukan langkah-langkah,

yaitu memotivasi siswa untuk senantiasa selalu menjalin dan

menunmbuhkan kerjasama dengan anggota kelompok yang telah

ditetapkan dan mengulang kembali menjelaskan model pembelajaran

kooperatif tipe team game tournament.

Setelah itu, guru mempersilahkan siswa untuk memulaikan

diskusi dengan anggota kelompoknya. Setelah siswa selesai siswa

diminta untuk mempersentasekan hasil kerja kelompoknya secara

bersama-sama dan guru menunjuk satu persatu siswa kelompok yang

mempersentasikan untuk memberikan jawaban hasil diskusi

kelompoknya. Dengan demikian diharapkan berbagai kelemahan yang

ditemukan pada siklus pertama dapat diatasi.

Selanjutnya, guru memberikan soal ulangan dengan tujuan

untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri

034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada siklus pertama. Sehingga

diperoleh hasil belajar siswa, sebagai berikut:
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Tabel IV.5
Hasil Belajar Siswa Pada Siklus Pertama

No Siswa Nilai Keterangan

1 Sis-01 40 Tidak Tuntas
2 Sis-02 60 Tuntas
3 Sis-03 40 Tidak Tuntas
4 Sis-04 60 Tuntas
5 Sis-05 40 Tidak Tuntas
6 Sis-06 20 Tidak Tuntas
7 Sis-07 80 Tuntas
8 Sis-08 40 Tidak Tuntas
9 Sis-09 20 Tidak Tuntas
10 Sis-10 60 Tuntas
11 Sis-11 60 Tuntas
12 Sis-12 40 Tidak Tuntas
13 Sis-13 80 Tuntas
14 Sis-14 60 Tuntas
15 Sis-15 60 Tuntas
16 Sis-16 80 Tuntas
17 Sis-17 80 Tuntas
18 Sis-18 80 Tuntas
19 Sis-19 80 Tuntas
20 Sis-20 20 Tidak Tuntas
21 Sis-21 80 Tuntas
22 Sis-22 60 Tuntas
23 Sis-23 80 Tuntas
24 Sis-24 60 Tuntas
25 Sis-25 80 Tuntas
26 Sis-26 40 Tidak Tuntas
27 Sis-27 60 Tuntas
28 Sis-28 80 Tuntas
29 Sis-29 60 Tuntas
30 Sis-30 40 Tidak Tuntas
31 Sis-31 60 Tuntas
32 Sis-32 40 Tidak Tuntas
33 Sis-33 40 Tidak Tuntas
34 Sis-34 60 Tuntas
35 Sis-35 60 Tuntas
36 Sis-36 60 Tuntas
37 Sis-37 80 Tuntas
38 Sis-38 40 Tidak Tuntas

Jumlah 2,180
Rata-Rata 57.37%

Sumber: Data Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I, 2011
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Berdasarkan hasil ulangan harian pada siklus pertama, maka

dapat disimpulkan bahwa dengan mengunakan model pembelajaran

kooperatif tipe team game tournament hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru mengalami

peningkatan. Hal ini bila dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan

tindakan, di mana, pada ulangan harian sebelum tindakan nilai rata-rata

yang diperoleh siswa hanya 18,60 dengan siswa yang tuntas hanya 20

orang, sementara pada siklus pertama rata-rata siswa meningkat

menjadi 57,37 dengan siswa yang tuntas berjumlah 25 orang.

Selanjutnya, berdasarkan tabel IV.5 di atas, juga dapat

diketahui distribusi hasil belajar siswa setelah dilaksanakan tindakan,

yaitu siklus pertama, sebagai berikut:

Tabel IV.6
Distribusi Hasil Belajar

No Klasifikasi Kriteria Frekuensi Persentase

1 Tinggi 76%-100% 11 28.95

2 Cukup 56%-75% 14 36.84

3 Kurang 40%-55% 10 26.32

4 Rendah 0%-39% 3 7.89

Jumlah 38 100.00

Sumber: Distibusia Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I, 2011

Berdasarkan tabel distribusia hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, di mana

terlihat bahwa terjadinya peningkatan dari distribusi hasil belajar siswa

dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan tindakan yaitu siswa yang
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memiliki kriteria nilai 76%-100% dengan klasifikasi tinggi berjumlah

11 orang siswa dengan persentase 28,95%, sementara siswa yang

memiliki kriteria nilai 56%-75% dengan klasifikasi cukup berjumlah

14 orang siswa dengan persentase 26,84%, adapun siswa yang

memiliki kriteria nilai 40%-55% dengan klasifikasi kurang berjumlah

10 orang siswa dengan persentase 26,32%, dan siswa yang memiliki

kriteria nilai <40% dengan klasifikasi rendah berjumlah 3 orang siswa

dengan persentase 7,82%.

Dari tabel disitribusi hasil belajar siswa sebelum tindakan,

sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas distribusi hasil belajar siswa

kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru setelah

dilaksanakan tindakan pada siklus pertama adalah dengan klasifikasi

kurang (36,84%).

3) Observasi

Observesi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

tindakan yang dilakukan guru dan aktivitas siswa pada saat proses

belajar mengajar berlangsung. Dalam penelitian ini yang bertindak

sebagai observer adalah Aidiah Ratna Juita, S.Pd selaku tenaga

pengajar di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui secara rinci hasil observasi tindakan  yang

dilakukan guru dan aktivitas belajar siswa pada saat proses belajar

mengajar berlangsung, hal ini dapat dilhat pada tabel berikut:
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Tabel IV.7
Observasi Aktivitas Guru

No Aktivitas Yang Diamati Dilaksanakan
Tidak

Dilaksanakan

1 Mengabsensi siswa √ -

2
Menyajikan materi yang akan
dipelajari

√ -

3
Memperkenalkan nama Rasul-
Rasul Allah

√ -

4
Melafalkan nama-nama Rasul
Allah

√ -

5
Melafalkan nama-nama Rasul
Allah secara terperinci

√ -

6
Memberikan kesempatan kepada
siswa melafalkan nama-nama
Rasul Allah

√ -

7
Membedakan antara Nabi dan
Rasul

√ -

8
Menanyakan kepada siswa tentang
materi pelajaran

√ -

9
Mengajak siswa menyimpulkan
materi pelajaran

√ -

10
Menginformasikan materi
selanjutnya kepada siswa

√ -

Jumlah 10 -

Persentase 100,00% -
Sumber: Data Hasil Observasi Aktivitas Guru, 2011.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa, guru menetapkan beberapa indikator

yang harus dilakuan, di mana dari 10 indikator yang ada ternyata

keseluruhannya telah dilaksanakan berjumlah 10 indikator dengan

persentase 100,00%.

Selanjutnya, untuk mengetahui aktivitas siwa dalam proses

belajar mengajar dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah

dilakukan observasi pada siklus pertama adalah sebagai berikut:
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Tabel IV.8
Observasi Aktivitas Siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kode
Siswa

Aktivitas Siswa
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIS 01 - - - - - - - - - - -
SIS 02 √ - √ √ - √ - √ √ √ 7
SIS 03 √ - √ √ - √ - √ - √ 6
SIS 04 √ √ - √ - - - √ - √ 5
SIS 05 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 9
SIS 06 √ - √ √ √ - √ √ √ √ 8
SIS 07 - √ √ √ √ - √ √ - √ 7
SIS 08 √ √ √ - - √ - √ √ √ 7
SIS 09 √ - √ - √ √ √ √ √ √ 8
SIS 10 √ √ √ - √ √ √ √ - √ 8
SIS 11 √ √ √ √ √ - - √ √ √ 8
SIS 12 - - - - - - - - - - -
SIS 13 √ √ √ √ √ √ - √ - √ 8
SIS 14 - - - - - - - - - - -
SIS 15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 16 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 17 - - √ √ - - - √ - √ 4
SIS 18 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 19 √ √ √ - - √ √ √ √ √ 8
SIS 20 - - - - - - - - - - -
SIS 21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 22 √ √ √ √ - √ √ √ - √ 8
SIS 23 √ √ √ √ √ - - √ √ √ 8
SIS 24 √ √ √ - √ - √ - √ √ 7
SIS 25 √ √ - - - √ √ √ - √ 6
SIS 26 - - √ √ - √ √ √ √ √ 7
SIS 27 √ - √ √ - - √ √ √ √ 7
SIS 28 √ - √ √ √ - - √ - √ 6
SIS 29 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 8
SIS 30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 31 - √ √ - - √ √ √ √ √ 7
SIS 32 √ - √ √ √ - √ √ √ √ 8
SIS 33 √ - √ √ √ - √ √ - √ 7
SIS 34 - √ √ √ √ - √ √ √ - 7
SIS 35 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 9
SIS 36 √ √ √ - √ - √ √ √ - 7
SIS 37 √ √ √ √ √ - √ √ - √ 8
SIS 38 √ - √ - - √ √ √ - √ 6
Jumlah
Total

27 23 31 25 22 19 24 33 21 32 257

Persentase 71 61 82 66 58 50 63 87 55 84 68
Sumber: Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus I, 2001
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4) Refleksi

Pada siklus pertama hasil belajar siswa mengalami peningkatan

dari sebelum dilaksanakan tindakan, yaitu dari 38 orang siswa, di mana

siswa yang mengalami ketuntasan secara individu hanya berjumlah 20

orang siswa, dan 18 orang siswa yang tidak mengalami ketuntasan. Hal

ini berbeda setelah dilaksanakan tindakan pada siklus pertama, di mana

siswa yang mengalami ketuntasan dalam belajar secara individu adalah

berjumlah 25 orang siswa, dan 13 orang siswa yang tidak mengalami

ketuntasan secara individu.

Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru secara  klasikal pada

tindakan siklus pertama, dapat diketahui dengan menggunakan rumus

berikut:

%79,65

%10066,0

%100
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Dari hasil ketuntasan belajar siswa secara klasikal di Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah ≥ 75%, maka

dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada siklus pertama dengan

mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe team game

tournament belum mencapai ketuntasan secara klasikal. Dengan

demikian, karena hasil belajar siswa pada siklus pertama belum

mencapai standar/target yang telah diinginkan, sehingga peneliti (guru)

akan melanjutkan tindakan kelas pada siklus kedua.
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b. Tindakan Siklus Kedua

Siklus siklus kedua merupakan siklus lanjutan yang dilakukan

dalam PTK terhadap siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya

Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui tingkat hasil belajar

siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Games

Tournamet pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan

pokok bahasan Nama-Nama Nabi dan Rasul. Tindakan pada siklus

pertama dilaksanakan hari selasa, tanggal 20 September 2011 dengan

alokasi waktu 3 jam pembelajaran 3x35 menit.

1) Perencanaan

Mengawali penelitian ini, guru terlebih dahulu guru

mengkondisikan kelas, kemudian guru membimbing siswa membaca

do’a sebelum belajar, selanjutnya mengabsen siswa untuk mengetahui

di antara siswa yang masuk dan tidak masuk, dan kemudian siswa

dituntun untuk melafalkan bacaan shalat, terdiri dari do’a iftitah, al-

Fatihah, surat pendek, ruku’, i’tidal, sujud, duduk antara dua sujud,

tasyahud awal dan akhir.

Selanjutnya, guru menjelaskan materi pembelajaran dan

membagi siswa menjadi enam kelompok belajar secara heterogen.

Setelah kelompok belajar siswa dibentuk, guru meminta perwakilan

dari masing-masing kelompok untuk memilih kartu soal yang telah

dipersiapkan untuk dijawab dengan anggota kelompok masing-masing

melalui diskusi. Setelah semua kelompok memilih kartu soal, guru

menentukan dan membatasi waktu yang diperlukan dalam berdiskusi

dan meminta siswa menjawab setiap soal yang telah disediakan pada

kartu soal dengan cara berdiskusi.
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Setelah waktu yang diberikan guru untuk mendiskusikan soal

berakhir, guru meminta masing-masing kelompok untuk

mempresentasikan hasil jawaban yang telah didiskusikan dan meminta

siswa yang tergabung dalam kelompok lain untuk menanggapi hasil

jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang mempersentasikan

hasil jawaban tersebut dan memberikan penghargaan kepada kelompok

belajar yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan.

Setelah kegiatan pembelajaran diskusi selesai, guru meminta

siswa kembali ke tempat duduk masing-masing, selanjutnya guru

membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah

dilaksanakan, memberi pekerjaan rumah kepada siswa dan menutup

pembelajaran dengan membaca hamdallah.

2) Pelaksanaan

Proses pembelajaran pada siklus kedua, pertama-tama guru

mengumumkan hasil ulangan harian pada siklus pertama. Selanjutnya

guru memberikan penghargaan (reward) kepada siswa yang berhasil

memperoleh nilai yang memenuhi standar ketuntatasan secara individu

(baik) dan memberikan motivasi kepada siswa yang memperoleh nilai

yang belum mencapai standar ketuntasan secara individu.

Pelaksanaan tindakan yang direncanakan pada siklus kedua, di

mana masih juga ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan, sehingga

prose pembelajaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan

baik. Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan, yaitu (a) Masih
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adanya siswa yang tidak mau mempresentasikan hasil jawaban soal

yang telah didiskusikan, baik secara individu maupun berkelompok,

(b) Masih adanya siswa yang tidak sungguh-sungguh dalam

berdiskusi.

Untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ditemukan pada

siklus II, sehingga peneliti (guru) melakukan langkah-langkah, yaitu

kembali memotivasi siswa terlibat dalam untuk senantiasa selalu

menjalin dan menunmbuhkan kerjasama dengan anggota kelompok

yang telah ditetapkan dan mengulang kembali menjelaskan model

pembelajaran kooperatif tipe team game tournament.

Setelah itu, guru mempersilahkan siswa untuk memulaikan

diskusi dengan anggota kelompoknya. Setelah siswa selesai siswa

diminta untuk mempersentasekan hasil kerja kelompoknya secara

bersama-sama dan guru menunjuk satu persatu siswa kelompok yang

mempersentasikan untuk memberikan jawaban hasil diskusi

kelompoknya. Dengan demikian diharapkan berbagai kelemahan yang

ditemukan pada siklus pertama dapat di atasi.

Selanjutnya, guru memberikan soal ulangan pada siklus kedua

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, sehingga diperoleh

hasil belajar siswa, sebagai berikut:
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Tabel IV.9
Hasil Belajar Siswa Pada Siklus Kedua

No Siswa Nilai Keterangan
1 Sis-01 40 Tidak Tuntas
2 Sis-02 60 Tuntas
3 Sis-03 40 Tidak Tuntas
4 Sis-04 80 Tuntas
5 Sis-05 60 Tuntas
6 Sis-06 60 Tuntas
7 Sis-07 100 Tuntas
8 Sis-08 60 Tuntas
9 Sis-09 60 Tuntas
10 Sis-10 80 Tuntas
11 Sis-11 100 Tuntas
12 Sis-12 - Tidak Tuntas
13 Sis-13 100 Tuntas
14 Sis-14 - Tidak Tuntas
15 Sis-15 60 Tuntas
16 Sis-16 80 Tuntas
17 Sis-17 60 Tuntas
18 Sis-18 100 Tuntas
19 Sis-19 60 Tuntas
20 Sis-20 40 Tidak Tuntas
21 Sis-21 80 Tuntas
22 Sis-22 60 Tuntas
23 Sis-23 60 Tuntas
24 Sis-24 80 Tuntas
25 Sis-25 80 Tuntas
26 Sis-26 60 Tuntas
27 Sis-27 60 Tuntas
28 Sis-28 80 Tuntas
29 Sis-29 80 Tuntas
30 Sis-30 20 Tidak Tuntas
31 Sis-31 - Tidak Tuntas
32 Sis-32 80 Tuntas
33 Sis-33 60 Tuntas
34 Sis-34 60 Tuntas
35 Sis-35 60 Tuntas
36 Sis-36 80 Tuntas
37 Sis-37 60 Tuntas
38 Sis-38 60 Tuntas

Jumlah 2360
Rata-Rata 62.11

Sumber: Data Hasil Belajar Siswa Pada Siklus Kedua, 2011
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Berdasarkan hasil ulangan harian pada siklus kedua, maka

dapat disimpulkan bahwa dengan mengunakan model pembelajaran

kooperatif tipe team game tournament hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru mengalami

peningkatan. Hal ini bila dibandingkan dengan tindakan yang

dilakukan peneliti pada pada siklus pertama dengan rata-rata hasil

belajar siswa adalah 57,37 dengan siswa yang tuntas berjumlah 25

orang, dan hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan, di mana

nilai rata-rata adalah 18,60 dengan siswa yang tuntas hanya 20 orang.

Sementara, rata-rata hasil belajar siswa pada siklus kedua ini adalah

62,11, dengan siswa yang tuntas secara individu meningkat menjadi 31

orang siswa.

Selanjutnya, berdasarkan tabel IV.5 di atas, juga dapat

diketahui distribusi hasil belajar siswa setelah dilaksanakan tindakan,

yaitu siklus kedua, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.10
Distribusi Hasil Belajar

No Klasifikasi Kriteria Frekuensi Persentase

1 Tinggi 76%-100% 14 36.84

2 Cukup 56%-75% 17 44.74

3 Kurang 40%-55% 3 7.89

4 Rendah 0%-39% 4 10.53

Jumlah 38 100.00
Sumber: Data Distribusi Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II, 2011
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Berdasarkan tabel distribusia hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, di mana

terlihat bahwa terjadinya peningkatan dari distribusi hasil belajar siswa

dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan tindakan yaitu siswa yang

memiliki kriteria nilai 76%-100% dengan klasifikasi tinggi berjumlah

14 orang siswa dengan persentase 36,84%, sementara siswa yang

memiliki kriteria nilai 56%-75% dengan klasifikasi cukup berjumlah

17 orang siswa dengan persentase 44,74%, adapun siswa yang

memiliki kriteria nilai 40%-55% dengan klasifikasi kurang berjumlah

3 orang siswa dengan persentase 7,89%, dan siswa yang memiliki

kriteria nilai <40% dengan klasifikasi rendah berjumlah 4 orang siswa

dengan persentase 10,53%.

Dari tabel disitribusi hasil belajar siswa sebelum tindakan,

sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas distribusi hasil belajar siswa

kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru setelah

dilaksanakan tindakan pada siklus kedua adalah dengan klasifikasi

cukup (44,74%).

3) Observasi

Adapun observesi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

untuk mengetahui tindakan yang dilakukan guru dan aktivitas siswa

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dalam penelitian ini

yang bertindak sebagai observer adalah Aidiah Ratna Juita, S.Pd

selaku tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru. Untuk mengetahui secara rinci hasil observasi tindakan

yang dilakukan guru dan aktivitas belajar siswa pada saat proses

belajar mengajar berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel IV.11
Observasi Aktivitas Guru

No Aktivitas Yang Diamati Dilaksanakan Tidak
Dilaksanakan

1 Mengabsensi siswa √ -

2
Menyajikan materi yang
akan dipelajari

√ -

3
Memperkenalkan nama
Rasul-Rasul Allah

√ -

4
Melafalkan nama-nama
Rasul Allah

√ -

5
Melafalkan nama-nama
Rasul Allah secara terperinci

√ -

6
Memberikan kesempatan
kepada siswa melafalkan
nama-nama Rasul Allah

√ -

7
Membedakan antara Nabi
dan Rasul

√ -

8
Menanyakan kepada siswa
tentang materi pelajaran

√ -

9
Mengajak siswa
menyimpulkan materi
pelajaran

√ -

10
Menginformasikan materi
selanjutnya kepada siswa

√ -

Jumlah 100 -

Persentase 100,00% -
Sumber: Data Hasil Observasi Aktivitas Guru, 2011

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa, guru menetapkan beberapa indikator

yang harus dilakuan, di mana dari 10 indikator yang ada ternyata

keseluruhannya telah dilaksanakan berjumlah 10 indikator dengan

persentase 100,00%. Selanjutnya, untuk mengetahui aktivitas siwa

dalam proses belajar mengajar pada siklus kedua, dapat dilihat dari

beberapa indikator yang telah dilakukan, sebagai berikut:
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Tabel IV.12
Observasi Aktivitas Siswa Kelas V Siklus Kedua

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kode Siswa
Aktivitas Siswa

JLH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIS 01 √ √ √ √ - - - √ √ √ 7
SIS 02 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 03 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 04 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 05 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 06 √ - √ √ √ - √ √ √ √ 8
SIS 07 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 8
SIS 08 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 09 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 10 √ √ √ - √ √ √ √ - √ 8
SIS 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 12 √ √ - √ √ √ √ - - √ 7
SIS 13 √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 8
SIS 14 - - - - √ - √ √ - √ 4
SIS 15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 17 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 19 √ √ √ - - √ - √ √ √ 8
SIS 20 - - - - - - - - - - -
SIS 21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 22 √ √ √ √ - √ - √ √ √ 9
SIS 23 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 24 √ √ √ √ √ - √ - √ √ 8
SIS 25 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 9
SIS 26 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 27 √ - √ √ √ - √ √ √ √ 8
SIS 28 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 9
SIS 29 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 8
SIS 30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 31 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 32 √ - √ √ √ - √ √ √ √ 8
SIS 33 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 34 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 35 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 36 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 37 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 38 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 9

Jumlah Total 33 31 35 32 34 30 34 35 31 37 332
Persentase 87 82 92 84 89 79 89 92 82 97 87

Sumber: Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II, 2001
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4) Refleksi

Pada siklus kedua ini, di mana hasil belajar siswa mengalami

peningkatan dari sebelum dilaksanakan tindakan, yaitu dari 38 orang

siswa, di mana siswa yang mengalami ketuntasan secara individu

hanya berjumlah 20 orang siswa, dan 18 orang siswa yang tidak

mengalami ketuntasan; dan tindakan yang dilakukan pada siklus

pertama adalah berjumlah 25 orang siswa, dan 13 orang siswa yang

tidak mengalami ketuntasan secara individu. Sementara, ketuntasan

hasil belajar siswa pada siklus kedua adalah 31 orang siswa, dan hanya

7 orang siswa yang tidak mengalami ketuntasan secara individu.

Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru secara  klasikal pada

tindakan siklus kedua, dapat diketahui dengan menggunakan rumus

berikut:
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Berdasarkan hasil ketuntasan belajar siswa secara klasikal di

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah ≥ 75%,

maka dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada kedua dengan

mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe team game
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tournament sudah mencapai ketuntasan secara klasikal. Meskipun,

standar ketuntasan yang diharapkan tercapai, akan tetapi peneliti tetap

melanjutkan pertemuan tindakan kelas pada siklus yang ketiga, hal ini

berdasarkan perencanaan waktu penelitian yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, dilanjutkan siklus ketiga dalam penelitian,

disebabkan peneliti ingin mengetahui apakah pada pelaksanaan siklus

ketiga, ketuntasan hasil belajar siswa tetap mengalami peningkatan,

atau sebaliknya.

c. Tindakan Siklus Ketiga

Siklus siklus ketiga merupakan siklus lanjutan dari siklus kedua

dan merupakan siklus terakhir yang dilakukan dalam PTK terhadap siswa

kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan

tujuan untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa melalui model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournamet pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pokok bahasan Nama-Nama Nabi

dan Rasul. Tindakan pada siklus pertama dilaksanakan hari selasa, tanggal

27 September 2011 dengan alokasi waktu 3 jam pembelajaran 3x35 menit.

1) Perencanaan

Mengawali penelitian ini pada siklus ketiga, guru terlebih

dahulu guru mengkondisikan kelas, kemudian guru membimbing siswa

membaca do’a sebelum belajar, selanjutnya mengabsen siswa untuk

mengetahui di antara siswa yang masuk dan tidak masuk, dan

kemudian siswa dituntun untuk melafalkan bacaan shalat, terdiri dari

do’a iftitah, al-Fatihah, surat pendek, ruku’, i’tidal, sujud, duduk

antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir.
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Selanjutnya, guru menjelaskan materi pembelajaran dan

membagi siswa menjadi enam kelompok belajar secara heterogen.

Setelah kelompok belajar siswa dibentuk, guru meminta perwakilan

dari masing-masing kelompok untuk memilih kartu soal yang telah

dipersiapkan untuk dijawab dengan anggota kelompok masing-masing

melalui diskusi. Setelah semua kelompok memilih kartu soal, guru

menentukan dan membatasi waktu yang diperlukan dalam berdiskusi

dan meminta siswa menjawab setiap soal yang telah disediakan pada

kartu soal dengan cara berdiskusi.

Setelah waktu yang diberikan guru untuk mendiskusikan soal

berakhir, guru meminta masing-masing kelompok untuk

mempresentasikan hasil jawaban yang telah didiskusikan dan meminta

siswa yang tergabung dalam kelompok lain untuk menanggapi hasil

jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang mempersentasikan

hasil jawaban tersebut dan memberikan penghargaan kepada kelompok

belajar yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan.

Setelah kegiatan pembelajaran diskusi selesai, guru meminta

siswa kembali ke tempat duduk masing-masing, selanjutnya guru

membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah

dilaksanakan, memberi pekerjaan rumah kepada siswa dan menutup

pembelajaran dengan membaca hamdallah.
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2) Pelaksanaan

Proses pembelajaran pada siklus ketiga, pertama-tama guru

mengumumkan hasil ulangan harian pada siklus pertama. Selanjutnya

guru memberikan penghargaan (reward) kepada siswa yang berhasil

memperoleh nilai yang memenuhi standar ketuntatasan secara individu

(baik) dan memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan

dan mempertahankan hasil belajar yang telah dimiliki setelah

dilakukan tindakan kelas yaitu pada siklus pertama dan siklus kedua.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tindakan pada siklus ketiga

guru mempersilahkan siswa untuk memulaikan diskusi dengan anggota

kelompoknya. Setelah siswa selesai siswa diminta untuk

mempersentasekan hasil kerja kelompoknya secara bersama-sama dan

guru menunjuk satu persatu siswa kelompok yang mempersentasikan

untuk memberikan jawaban hasil diskusi kelompoknya. Dengan

demikian diharapkan peningkatan hasil belajar dapat diraih oleh

masing-masing siswa.

Setelah itu, guru memberikan soal ulangan pada siklus ketiga

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, sehingga diperoleh

hasil belajar siswa, sebagai berikut:
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Tabel IV.13
Hasil Belajar Siswa Pada Siklus Ketiga

No Siswa Nilai Keterangan

1 Sis-01 80 Tuntas
2 Sis-02 80 Tuntas
3 Sis-03 60 Tuntas
4 Sis-04 100 Tuntas
5 Sis-05 80 Tuntas
6 Sis-06 80 Tuntas
7 Sis-07 100 Tuntas
8 Sis-08 100 Tuntas
9 Sis-09 80 Tuntas
10 Sis-10 80 Tuntas
11 Sis-11 100 Tuntas
12 Sis-12 40 Tidak Tuntas
13 Sis-13 100 Tuntas
14 Sis-14 80 Tuntas
15 Sis-15 80 Tuntas
16 Sis-16 100 Tuntas
17 Sis-17 60 Tuntas
18 Sis-18 100 Tuntas
19 Sis-19 100 Tuntas
20 Sis-20 - Tidak Tuntas
21 Sis-21 100 Tuntas
22 Sis-22 80 Tuntas
23 Sis-23 100 Tuntas
24 Sis-24 100 Tuntas
25 Sis-25 100 Tuntas
26 Sis-26 80 Tuntas
27 Sis-27 80 Tuntas
28 Sis-28 60 Tuntas
29 Sis-29 100 Tuntas
30 Sis-30 60 Tuntas
31 Sis-31 - Tidak Tuntas
32 Sis-32 100 Tuntas
33 Sis-33 80 Tuntas
34 Sis-34 60 Tuntas
35 Sis-35 80 Tuntas
36 Sis-36 100 Tuntas
37 Sis-37 80 Tuntas
38 Sis-38 100 Tuntas

Jumlah 3060
Rata-Rata 80.53

Sumber: Data Hasil Belajar Siswa Pada Siklus III, 2011
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Berdasarkan hasil ulangan harian pada siklus ketiga, maka

dapat disimpulkan bahwa dengan mengunakan model pembelajaran

kooperatif tipe team game tournament hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru akan tetap

mengalami peningkatan. Hal ini bila dibandingkan dengan tindakan

yang dilakukan peneliti pada siklus kedua dengan rata-rata hasil belajar

siswa adalah 62,11, dengan siswa yang tuntas secara individu

meningkat menjadi 31 orang siswa, siklus pertama dengan rata-rata

hasil belajar siswa adalah 57,37 dengan siswa yang tuntas berjumlah

25 orang, dan hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan, di

mana nilai rata-rata adalah 18,60 dengan siswa yang tuntas hanya 20

orang. Sementara, rata-rata hasil belajar siswa pada siklus ketiga rata

hasul belajar siswa adalah 80,53, denagan siswa yang tuntas secara

individu berjumlah 35 orang siswa.

Selanjutnya, berdasarkan tabel IV.5 di atas, juga dapat

diketahui distribusi hasil belajar siswa setelah dilaksanakan tindakan,

yaitu siklus ketiga, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.14
Distribusi Hasil Belajar

No Klasifikasi Kriteria Frekuensi Persentase

1 Tinggi 76%-100% 30 78.95

2 Cukup 56%-75% 5 13.16

3 Kurang 40%-55% 1 2.63

4 Rendah 0%-39% 2 5.26

Jumlah 38 100.00
Sumber: Data Distribusi Hasil Belajar Siswa Pada Siklus III, 2011
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Berdasarkan tabel distribusia hasil belajar siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru, di mana

terlihat bahwa terjadinya peningkatan dari distribusi hasil belajar siswa

dibandingkan dengan siklus kedua, siklus pertama dan sebelum

dilaksanakan tindakan yaitu pada siklus ketiga, siswa yang memiliki

kriteria nilai 76%-100% dengan klasifikasi tinggi berjumlah 30 orang

siswa dengan persentase 78,95%, sementara siswa yang memiliki

kriteria nilai 56%-75% dengan klasifikasi cukup berjumlah 5 orang

siswa dengan persentase 13,16%, adapun siswa yang memiliki kriteria

nilai 40%-55% dengan klasifikasi kurang berjumlah 1 orang siswa

dengan persentase 2,63%, dan siswa yang memiliki kriteria nilai <40%

dengan klasifikasi rendah berjumlah 2 orang siswa dengan persentase

5,26%.

Dari tabel disitribusi hasil belajar siswa sebelum tindakan,

sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas distribusi hasil belajar siswa

kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru setelah

dilaksanakan tindakan pada siklus ketiga adalah dengan klasifikasi

tinggi (78,95%).

3) Observasi

Adapun observesi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

untuk mengetahui tindakan yang dilakukan guru dan aktivitas siswa

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dalam penelitian ini

yang bertindak sebagai observer adalah Aidiah Ratna Juita, S.Pd
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selaku tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota

Pekanbaru. Untuk mengetahui secara rinci hasil observasi tindakan

yang dilakukan guru dan aktivitas belajar siswa pada saat proses

belajar mengajar berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.15
Observasi Aktivitas Guru

No Aktivitas Yang Diamati Dilaksanakan Tidak
Dilaksanakan

1 Mengabsensi siswa √ -

2 Menyajikan materi yang akan
dipelajari √ -

3 Memperkenalkan nama Rasul-
Rasul Allah √ -

4 Melafalkan nama-nama Rasul
Allah √ -

5 Melafalkan nama-nama Rasul
Allah secara terperinci √ -

6
Memberikan kesempatan
kepada siswa melafalkan nama-
nama Rasul Allah

√ -

7 Membedakan antara Nabi dan
Rasul √ -

8 Menanyakan kepada siswa
tentang materi pelajaran √ -

9 Mengajak siswa menyimpulkan
materi pelajaran √ -

10 Menginformasikan materi
selanjutnya kepada siswa √ -

Jumlah 10 -
Persentase 100,00% -

Sumber: Data Hasil Observasi Aktivitas Guru, 2011

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa, guru menetapkan beberapa indikator

yang harus dilakuan, di mana dari 10 indikator yang ada ternyata

keseluruhannya telah dilaksanakan berjumlah 10 indikator dengan

persentase 100,00%. Selanjutnya, untuk mengetahui aktivitas siwa

dalam proses belajar mengajar pada siklus ketiga, dapat dilihat dari

beberapa indikator yang telah dilakukan, sebagai berikut:
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Tabel IV.16
Observasi Aktivitas Siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kode Siswa
Aktivitas Siswa

JLH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIS 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 02 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 03 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 04 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 05 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 06 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 07 √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 9
SIS 08 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 09 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 10 √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 9
SIS 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 13 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 9
SIS 14 √ - √ - √ √ √ √ - √ 7
SIS 15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 19 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 9
SIS 20 √ - √ √ √ √ √ √ - - 7
SIS 21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 22 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 9
SIS 23 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 25 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 26 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 27 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 29 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9
SIS 30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 31 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 33 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 34 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 35 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 9
SIS 36 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 37 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
SIS 38 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 9
Jumlah 37 35 38 36 36 38 36 38 34 37 365

Persentase 97 92 100 95 95 100 95 100 89 97 96
Sumber: Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II, 2001
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4) Refleksi

Pada siklus ketiga ini, di mana hasil belajar siswa juga tetap

mengalami peningkatan yaitu siswa yang mengalami ketuntasan secara

individu berjumlah 35 orang siswa, dan 3 orang siswa yang tidak

mengalami ketuntasan. Hal ini tentunya bila dibandingkan dengan

sebelum dilaksanakan tindakan, yaitu dari 38 orang siswa, di mana

siswa yang mengalami ketuntasan secara individu hanya berjumlah 20

orang siswa, dan 18 orang siswa yang tidak mengalami ketuntasan.

Adapun tindakan yang dilakukan pada siklus pertama diperoleh hasil

belajar siswa adalah berjumlah 25 orang siswa yang mengalami

ketuntasan, dan 13 orang siswa yang tidak mengalami ketuntasan

secara individu. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus kedua

adalah 31 orang siswa, dan hanya 7 orang siswa yang tidak mengalami

ketuntasan secara individu.

Berdasarkan ketuntasan hasil belajar siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru secara  klasikal pada

tindakan siklus ketiga, dapat diketahui dengan menggunakan rumus

berikut:
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Dari persentase hasil ketuntasan belajar siswa secara klasikal di

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah ≥ 75%,

maka dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar

Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru pada siklus ketiga dengan

mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe team game

tournament sudah mencapai ketuntasan secara klasikal. Dengan

demikian, penelitian tindakan kelas (siklus) dihentikan. Dengan

demikian, dari hasil analisis dan pengamatan peneliti, maka dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar  siswa dapat meningkat dengan

menggunakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe team

game tournament, hal ini bila dibandingkan dengan sebelum

menggunakan model pembelajaran tersebut.

C. Pembahasan

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), di mana

kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sebagai guru dan

berkolaborasi dengan teman sejawat, guna memperoleh data-data yang

dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data aktivitas guru, siswa yang diperoleh

melalui lember observasi (pengamatan).

Berdasarkan tes hasil belajar siswa setelah menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe team game tournament pada materi Nama-Nama

Nabi dan Rasul, di mana rata-rata skor hasil belajar Pendidikan Agama Islam

(PAI) siswa sesudah tindakan (siklus I, siklus II, dan siklus III) pada hasil



67

ulangan harian I, II dan III mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan

hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan. Untuk mengetahui lebih

jelas rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan, siklus I, siklus II, dan

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.17
Rata-Rata Hasil Belajar Siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

No Ulangan Harian Rata-Rata

1 Sebelum tindakan 48.95

2 Siklus I 57.37

3 Siklus II 62.11

4 Siklusi III 80.53

Sumber: Data Rata-Rata Hasil Belajar Ulangan Siswa Kelas V, tahun 2011.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil belajar siswa sebelum

tindakan masih rendah yaitu 48,95, pada siklus I (pertama) rata-rata hasil

belajar siswa meningkat menjadi 57,37, siklus II (kedua) rata-rata hasil belajar

siswa juga mengalami peningkatan menjadi 62,11, dan pada siklus III rata-rata

hasil belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 80,53

Selain, rata-rata hasil belajar siswa meningkat bila dibandingkan

sebelum tindakan, siklus I, siklus II dan siklus III. Ketuntasan klasikal siswa

juga meningkat. Untuk mengetahui peningkatan ketuntasan klasiklal siswa

sebelum tindakan, siklus I, siklus II, dan siklus III dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
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Tabel IV.18
Analisis Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

No Ulangan Harian Jumlah
Siswa

Ketuntasan Hasil
Belajar

Keterangan
Jumlah
Siswa

Persentase

1 Sebelum Tindakan 20 38 52.63% Tidak Tuntas

2 Siklus I 25 38 65.79% Tidak Tuntas

3 Siklus II 31 38 81.58% Tuntas

4 Siklus III 35 38 92.11% Tuntas

Sumbe: Data Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ulangan Siswa Kelas V,

tahun 2011.

Berdasarkan tabel analisis ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dapat

diketahui bahwa sebelum tindakan ketuntasan klasikal siswa hanya 52,63%,

pada siklus I (pertama) meningkat menjadi, 65,79%, pada siklus II (kedua)

81,58%, dan pada siklus III ketuntasan klasikal hasil belajar siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru memperoleh hasil yang

memuaskan, dimana hanya 3 orang siswa yang beluim mengalami ketuntasan

secara individu, sementara 35 orang siswa mengalami ketuntasan individu dan

ketuntasan klasikal siswa pada siklus ketiga adalah 92,11%.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam penelitian ini

baik sebelum dilaksanakan tindakan maupun setelah dilaksanakan tindakan

kelas (siklus I, II, dan III), maka dapat diketahui dari diagram, berikut:
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Gambar IV.1
Grafik Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui  bahwa persentase hasil

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada materi

Nama-Nama Nabi dan Rasul pada siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034

Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Games Tournament, di mana sebelum tindakan

persentase hasil belajar siswa hanya 52,63%, pada siklus pertama persentase

hasil belajar siswa meningkat menjadi 65,79%, pada siklus kedua persentase

hasil belajar siswa mencapai angka 81,58%, dan pada siklus ketiga hasil

belajar belajar siswa meningkat mencapai angka 92,11%. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam pada materi Nama-Nama Nabi dan Rasul melalui model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament pada siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru meningkat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe team game tournament dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) dengan pokok bahasan Nama-Nama Nabi dan Rasul pada siswa

Kelas V Sekolah Dasar Negeri 034 Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat perbandingan

antara hasil belajar siswa sebelum tindakan, siklus I, siklus II dan siklus III,

yaitu:

1. Hasil belajar siswa sebelum tindakan yaitu rata-rata 48,95, dan ketuntasan

klasikal  52,63%.

2. Hasil belajar siswa siklus I sesudah tindakan yaitu rata-rata 57,37, dan

ketuntasan klasikal 65,79%

3. Hasil belajar siswa siklus II sesudah tindakan yaitu rata-rata 62,11, dan

ketuntasan klasikal 81,58%.

4. Hasil belajar siswa siklus III sesudah tindakan yaitu rata-rata 80,53, dan

ketuntasan klasikal 92,11%.

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai rata-rata hasil belajar siswa

selalu mengalami peningkatan pada setiap siklus (siklus I, II, dan III). Tingkat

keberhasilan tertinggi dalam penelitian yang penulis lakukan dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe team game tournament yaitu

pada siklus ketiga dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 80,53,

dengan ketuntasan klasikal adalah 92,11%.

70
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B. Saran

Dari pembahasan hasil penelitian penulis mengajukan beberapa saran

yang berhubungan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team game

tournament dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), adalah

sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya

mempertimbangkan model pembelajaran yang akan diterapkan.

2. Guru hendaknya memperhatikan dan memahami setiap kesulitan-kesulitan

yang dialami siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Sebelum menyajikan materi yang akan dibahas hendaknya guru

memotivasi siswa terlebih dahulu agar siswa belajar dengan sungguh-

sungguh.

4. Guru diharapkan berani menerapkan model-model pembelajaran yang

berpariasi agar siswa tidak bosan dalam belajar.
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