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ABSTRAK 

Rofiqoh, Meningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Game Tournament: (Studi Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  Kelas XI 

Madrasah Aliyah Miftahul Jannah Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu). 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Penelitian tindakan ini menggunakan prosedur kerja Kemmis dan Taggart. 

Setiap siklus mempunyai langkah-langkah sebagai spiral yang meliputi perencanaan, 

tindakan, observasi, refleksi serta revisi. Siswa dikatakan tuntas belajar secara individu 

apabila telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 75, dan tuntas secara klasikal 

apabila siswa memperoleh nilai ≥75 telah 80%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Jannah Peninjauan 

Ogan Komering Ulu. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar 

siswa. Peningkatan rata-rata skor sebesar 68 pada prasiklus, menjadi 71,69 pada siklus I 

dan 77,85 pada siklus II dan rata-rata 79,4 pada siklus III.  

 

Kata Kunci: hasil belajar, Model pembelajaran kooperatif, Team Game Tournament 

 

ABSTRACT 

Rofiqoh, Improving Student Learning Outcomes Through Cooperative Learning Model 

Study Team Games Tournament: (Studies in Subjects Indonesian Madrasah Aliyah Xi 

Class Miftahul Jannah directions Ogan Komering Ulu). 

 

The purpose of this study is to improve student learning outcomes through cooperative 

learning type Team Game Tournament in Indonesian Language. This action research 

using work procedures Kemmis and Taggart. Each cycle has a spiral steps that include 

planning, action, observation, reflection and revision. Students are said to be thoroughly 

studied if the individual has reached the minimum completeness criteria (KKM) 75, and 

finished in the classical style when students get value ≥ 75 was 80%. The results showed 

that application of the type of cooperative learning Team Game Tournament (TGT) may 

increase students' class XI A review of Madrasah Aliyah Miftahul Ogan Komering Ulu 

Jannah. It is characterized by the increasing value of the average student learning 

outcomes. Increase in the average score was 68 on prasiklus, to 71.69 in 77.85 in cycle I 

and cycle II and averaged 79.4 on the third cycle.  

 

Keywords: Results of Learning, Cooperative Learning Model, Team Game Tournament 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai tugas 

menyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan, karena pendidikan 

merupakan indikator kemajuan bangsa 

dipandang sangat penting dalam proses 

pembangunan tersebut. Oleh karena itu, 

perlu adanya penyempurnaan terus menerus 

dan berkesinambungan agar kualitas 

pendidikan semakin meningkat. Peran serta 

pemerintah selama ini terhadap pendidikan 

cukup besar, karena pendidikan dianggap 

sangat penting untuk mencetak sumber daya 

manusia Indonesia yang unggul dan 

berkualitas. Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 mendefinisikan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. Sementara menurut Pidarta 

(2009: 11), bahwa pendidikan itu bukanlah 

sekedar membuat peserta didik menjadi 

sopan, taat, jujur, hormat, setia, sosial dan 

sebagainya. Tidak juga bermaksud hanya 

membuat mereka tahu ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni serta mampu 

mengembangkannya. 

 Oleh karena itu, peran guru di sini sangatlah 

menentukan dalam proses membuat 

manajemen yang efektif dan relevan. Di 

antaranya menyangkut manajemen kelas 

sangat menentukan berhasil atau tidaknya 

siswa dalam mendapatkan hasil belajar yang 

diharapkan. Tujuannya tidak lain adalah 

upaya dalam memberdayakan potensi kelas 

yang ada seoptimal mungkin untuk 

mendukung proses interaksi edukatif 

mencapai tujuan pembelajaran. Maka agar 

memberikan dorongan dan rangsangan 

terhadap anak didik untuk belajar, kelas harus 

dikelola sebaik-baiknya oleh guru. Tidak 

hanya menyangkut bagaimana penataan kelas, 

pemahaman karakteristik siswa, media 

pembelajaran tetapi juga menyangkut 

pemilihan metode yang tepat dan sesuai 

dengan materi pembelajaran. Seorang guru 

juga harus bisa memilih metode yang 

berpedoman pada tujuan, dasar pertimbangan 

kemampuan guru, sifat pelajaran, kelengkapan 

fasilitas, perbedaan individual anak didik, 

situasi kelas dan tidak ketinggalan kelebihan 

dan kelemahan metode yang akan diterapkan. 

 Di sisi lain, Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) mengarahkan 

agar guru dan siswa sama-sama aktif dalam 

belajar dan pembelajaran, dan bila mungkin 

diharapkan siswa yang lebih aktif belajar 

dengan arahan dan bimbingan dari guru. 

Permasalahan di sini yaitu menyangkut 

strategi atau metode apa yang sebaiknya 

digunakan guru dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia agar siswa aktif belajar, tidak 

hanya menerima dari guru saja. 

 Atas dasar kenyataan tersebut maka 

pembelajaran Bahasa Indonesia perlu 

menggunakan metode yang inovatif, yakni 

metode pembelajaran yang mampu 

menempatkan siswa sebagai subyek belajar, 

sedangkan guru bertindak sebagai director 

of learning, yakni pihak yang 

mengkondisikan dan memotivasi siswa 

untuk belajar sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar khususnya pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dikatakan 

demikian karena dalam pembelajaran tidak 

hanya menekankan hasil, tetapi juga 

menekankan pada keaktifan (keterampilan 

sosial) siswa dalam belajar. Melalui metode 

ini, yang dijadikan sumber belajar adalah 

lingkungan belajar. Bila dibandingkan 

dengan metode konvensional yang 

diterapkan hanya menekankan pada 

penanaman konsep dan teori, siswa hanya 

ditempatkan sebagai obyek. Oleh sebab itu, 

metode pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) lebih efektif diterapkan 

dalam pembelajaran daripada metode 

konvensional. Untuk itu, pada penelitian ini 

peneliti mencoba menggunakan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Games Tournament  (TGT)  dalam Upaya 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 



pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas XI Madrasah Aliyah (MA) 

Peninjauan Ogan Komering Ulu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumuskan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: “Bagaimanakah 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Team Games Tournament (TGT) pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI 

Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Jannah 

Peninjauan Ogan Komering Ulu”?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan 

sosial siswa melalui pembelajaran kooperatif 

tipe team games tournament (TGT) pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI 

Madrasah Aliyah (MA) Peninjauan Ogan 

Komering Ulu.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

guru pada proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya, perbaikan mutu 

pembelajaran dan pendidikan umumnya. Hal 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru, sebagai salah satu upaya 

untuk dapat menyampaikan materi 

pembelajaran dengan mudah melalui 

pembelajaran kooperatif tipe team 

games tournament (TGT). 

2. Siswa, sebagai salah satu upaya 

untuk memahami pelajaran dan belajar 

lebih aktif dengan menggunakan 

metode pembelajaran tipe team games 

tournament (TGT) agar dapat 

meningkatkan hasil belajar yang 

dimilikinya. 

3. Bagi peneliti berikutnya, dapat 

dipergunakan sebagai bahan informasi 

dan referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai penggunaan metode 

pembelajaran. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi 

ruang lingkup atau fokusnya adalah 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas XI pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di Madrasah Aliyah Miftahul 

Jannah Peninjauan Ogan Komering Ulu 

dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe team games tournament 

(TGT) sebagai sub fokusnya. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan fokus 

penelitiannya, tempat atau lokasi yang 

tepat adalah di MA Miftahul Jannah 

Peninjauan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Induk, Sumatera Selatan. Peneliti 

memilih lokasi di sini Karena 

pertimbangan-pertimbangan tentang 

kenyataan yang ada dan sesuai di 

lapangan dan juga harus diperhitungkan 

keterbatasan geografis dan praktis. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun pelajaran 2011/2012 dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

siswa kelas XI MA Miftahul Jannah 

Peninjauan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

 

2.2 Kerangka Penelitian 

Hasil akhir atau target yang ingin 

dicapai dan dikatakan lulus belajarnya secara 

individual apabila mencapai Kriteria 

Ketuntasan Materi (KKM) 75, dan tuntas 

secara klasikal apabila siswa memperoleh nilai 

≥75  telah 80%. 

Berdasarkan model spiral penelitian 

tindakan di atas, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan terlebih dahulu diawali 

dengan perencanaan, tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection) yang disebut siklus I, selanjutnya 

siklus II ditemukan oleh hasil refleksi siklus I 

dengan memperbaiki perencanaan dan 

pemecahan berdasarkan masalah yang ada pada 

siklus I, demikian seterusnya sampai pada 



terjadinya peningkatan hasil belajar. Pada 

penelitian ini rencananya akan dilakukan 

sampai siklus ke III, namun setelah 

dilaksanakan ternyata pada siklus III target 

yang ditentukan telah tercapai, maka tindakan 

diberhentikan. 

 

2.3 Desain Penelitian 
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Peningkatan Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus 

Berikutnya…. 

 
2.4 Desain Proses Analisis 

Hasil orientasi awal yang peneliti 

lakukan dengan cara melihat langsung proses 

pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan 

guru bersama siswa di dalam kelas dan 

mengamati daftar hasil belajar yang 

diinformasikan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia akan menggambarkan permasalahan 

yang timbul dalam kelas. Selanjutnya, peneliti 

dimaksud ingin membantu guru mata pelajaran 

yang bersangkutan memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan hasil belajar siswa. Untuk 

itu disusun, maka tahap berikutnya adalah 

menerapkan rencana dalam bentuk tindakan 

yang dilakukan oleh guru. Selama tindakan 

berlangsung peneliti mengadakan pengamatan 

atau observasi terhadap kegiatan yang sedang 

berjalan. Hasil dari observasi, kemudian 

direfleksikan, apakah masalah terpecahkan atau 

timbul masalah baru, dan apakah hasil belajar 

kembalil rencana untuk diterapkan pada siklus 

berikutnya. 

 

2.5 Operasionalisasi  Variabel 

(Pembelajaran, Tipe Team Game 

Tournament, Hasil Belajar) 

 

2.5.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk 

membelajarkan siswa, upaya menciptakan 

kondisi dengan sengaja, membentuk tingkah 

laku, kesempatan, kebebasan kepada siswa 

sesuai dengan minat dan kemampuannya 

sehingga lebih mudah mengorganisir, 

mengenal dan mempelajari apa yang sedang 

dipelajari dan perlu dibuat suatu rancangan 

pembelajaran yang matang serta dipilih strategi 

yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai (terjadinya perubahan yang relatif 

menetapkan pada diri orang lain). Dengan 

indikator sebagai berikut: jelas, sistematis, 

berperan serta dalam pengambilan keputusan, 

bekerja sama, menilai kebutuhan tujuan, 

memilih kegiatan belajar dan menentukan bukti 

untuk menilai pembelajaran. 

Sebagai suatu proses pengaturan, 

kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari ciri-

ciri tertentu, yang menurut Edi Suardi dalam 

Djamarah dan Aswan Zain (2002: 46-47) 

sebagai berikut: 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

akan bermutu apabila menerapkan ciri-ciri 

pembelajaran yang sebenarnya yaitu (1) 

memiliki tujuan, (2) ada suatu prosedur, (3) 

ditandai dengan suatu penggarapan materi yang 

khusus, (4) terdapat aktivitas anak didik, (5) 

guru berperan sebagai pembimbing, (6) 

kegiatan pembelajaran memiliki disiplin, (7) 

ada batas waktu dan (8) terdapat evaluasi. 

Pembelajaran dilakukan secara sadar dan 

direncanakan Secara sistematis dengan 

menggunakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang dengan menggunakan alat bantu 

ORIENTASI 

RENCANA 

Pembelajaran Tipe TGT 

REFLEKSI 

Hasil Tindakan TGT Hasil Belajar dan Sosial 

OBSERVASI 

OBSERVASI 

TINDAKAN 



belajar yang tepat guna, menarik dan 

menantang dalam suasana belajar yang aman 

dan menyenangkan sehingga dapat 

menumbuhkan perhatian dan motivasi dalam 

belajar. 

 

5.1.2 Pembelajaran Tipe Team Game 

Tournament  

Pembelajaran kooperatif adalah suatu 

strategi pembelajaran yang mendorong siswa 

bekerja aktif menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui keterampilan proses, 

belajar dalam kelompok kecil yang 

kemampuannya heterogen, menyelesaikan 

sebuah masalah, tugas atau mencapai tujuan 

bersama. Dengan indikator sebagai berikut: 

kerja sama, aktif, kreatif, keterampilan proses, 

menemukan sendiri, partisipasi, motivasi, 

percaya diri, senang, penguatan sosial, tujuan 

bersama. 

Slavin (2009: 13−14), metode pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Games Tournament 

yaitu siswa memainkan game akademik dengan 

anggota tim lain untuk menyumbangkan point 

bagi skor timnya.  Metode pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Games Tournament 

digunakan dalam berbagai macam mata 

pelajaran dari matematika, bahasa, ilmu 

pengetahuan sosial, yang telah digunakan dari 

kelas dua sekolah dasar sampai pergurun 

tinggi. Pembelajaran kooperatif model TGT 

adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan status, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar 

dengan pemainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model TGT 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

di samping menumbuhkan tanggung jawab, 

kerja sama, persaingan sehat, dan keterlibatan 

belajar Asakaks dalam (http://id.shvoong.com/ 

social-sciences/.education/ 2190316- 

pengertian-pembelajaranteam-games- 

tournament-tgt/). 

 

5.1.3 Hasil Belajar 

 Hasil belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai pengertian 

yang luas mencakup bidang kognitif, afektif 

dan psikomotor (Sudjana, 2010: 49−55). 

Perubahan sebagai hasil proses dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, keterampilan, 

kecakapan, serta perubahan aspek-aspek lain 

yang ada pada individu yang belajar. 

 Hasil belajar tampak sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang 

dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan (Oemar Hamalik, 2008). 

 Evaluasi dapat memberikan gambaran 

keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasarannya atau suatu tingkat tujuan-tujuan 

yang akan dicapai atau tingkat pencapaian 

tujuan. Selain itu keberhasilan dalam belajar 

dapat pula dari perubahan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan dalam hubungan dengan 

sasaran khusus yang berkaitan dengan pola 

berperilaku. 

 Dengan demikian, hasil belajar siswa 

adalah tingkat pencapaian tujuan Undang-

undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pendidikan. Pencapaian tujuan tersebut 

berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat yang 

dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan 

hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

pada diri seseorang yang bersifat relatif 

permanen baik dalam hal pengetahuan 

(kognitif), aspek kepribadian atau sikap 

(afektif), dan aspek penampilan atau 

keterampilan (psikomotorik) yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf, atau kata-kata.  

 

2.6 Sumber dan Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

 

 

1. Observasi  

Secara umum pengertian observasi 

adalah suatu teknik yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara teliti 

http://id.shvoong.com/%20social-sciences/.education/%202190316-%20pengertian-pembelajaranteam-games-%20tournament-tgt/
http://id.shvoong.com/%20social-sciences/.education/%202190316-%20pengertian-pembelajaranteam-games-%20tournament-tgt/
http://id.shvoong.com/%20social-sciences/.education/%202190316-%20pengertian-pembelajaranteam-games-%20tournament-tgt/
http://id.shvoong.com/%20social-sciences/.education/%202190316-%20pengertian-pembelajaranteam-games-%20tournament-tgt/
http://id.shvoong.com/%20social-sciences/.education/%202190316-%20pengertian-pembelajaranteam-games-%20tournament-tgt/


serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 

2005: 30). Sementara menurut Hamzah, dkk. 

(2011: 90), “observasi atau pengamatan 

adalah proses pengambilan data dalam 

penelitian ketika peneliti atau pengamat 

melihat situasi penelitian”. Pada penelitian 

ini, observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai informasi 

kegiatan belajar dan mengajar yang 

dilakukan siswa dan guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI 

MA Miftahul Jannah, dan informasi tentang 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Observasi langsung, 

dilakukan selama proses pembelajaran pada 

siklus I, II, dan III. 

2. Tes Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dapat diketahui 

dengan melakukan penilaian kepada 

sampel penelitian melalui tes. Secara 

umum tes diartikan sebagai alat atau 

prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana, dengan cara dan aturan-aturan 

yang sudah ditentukan (Arikunto, 2005: 

53). Tes dapat digunakan untuk mengukur 

banyaknya pengetahuan yang diperoleh 

individu dari suatu bahan pelajaran yang 

terbatas pada tingkat tertentu. 

 Pada penelitian ini, data diperoleh 

dari tes yang diberikan pada awal 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil 

belajar pada tahap prasiklus dan selanjutnya 

dari tes yang diberikan setelah tindakan pada 

setiap siklus penelitian melalui TGT yang 

dimainkan, kemudian diambil persentase 

peningkatan hasil belajar. Tes yang 

dilakukan untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakan tindakan. 

 

 

 

3. Wawancara  

 Merupakan bentuk komunikasi 

verbal antara peneliti dengan guru bidang 

studi yang sama dengan peneliti (guru) 

semacam percakapan untuk memperoleh 

informasi. Pada penelitian ini dilakukan 

secara bebas tanpa terikat oleh pertanyaan 

tertulis agar dapat berlangsung luwes dengan 

arah yang terbuka. 

4. Refleksi dan Revisi 

 Hasil observasi dibicarakan secara 

kolaboratif antara mitra kerja. Guru 

pelaksana tindakan dan peneliti 

memberitahukan hal-hal yang belum 

tercapai dalam proses pembelajaran atau 

TGT pada setiap siklus. Kelemahan-

kelemahan itu dibahas bersama, kemudian 

peneliti merencanakan tindakan yang akan 

dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Demikian seterusnya hingga apa yang 

direncanakan dalam scenario akan 

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 

1. Evaluasi Refleksi Tindakan (Penjelasan 

Kegagalan dan Keberhasilan) 

Hasil observasi yang telah direkam 

dalam lembar observasi dianalisis lagi dan 

dipertimbangkan lagi. Hasil dari intervensi 

tindakan ini diharapkan dapat menjadi acuan 

terhadap pemecahan masalah siswa kelas 

XI, dalam hal ini siswa melalu aktivitas 

team game tournament (TGT) yang 

dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana kita 

ketahui hasil belajar yang dimiliki anak saat 

pre-test adalah rendah. Diduga bahwa 

pembelajaran yang dilaksanakan selama ini 

kurang memperhatikan metode 

pembelajaran dan sikap siswa. 

Setelah diberikan materi 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar dan keterampilan sosial diadakan 

penilaian. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan harapan untuk mencapai 

peningkatan. 

 

2.7 Metode Analisis 

Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif karena analisis ini 

bertalian dengan uraian deskriptif tentang 

perkembangan proses pembelajaran. Teknik 

tersebut mencakup kegiatan mengungkap 

kelebihan dan kelemahan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung baik itu siswa 

maupun guru. Hasil analisis tersebut 

nantinya akan digunakan sebagai dasar 



untuk menyusun perencanaan tindakan 

untuk tahap berikutnya.  

Tahap yang dilakukan dalam 

menganalisis data adalah (1) reduksi data, 

(2) beberan (display) data, dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data merupakan proses 

penyeleksian, menentukan fokus, 

menyederhanakan, meringkas, dan 

mengubah bentuk data mentah yang ada 

dalam catatan lapangan. Dengan proses ini 

dilakukan penajaman, pemilihan, 

pemfokusan, penyisihan data yang kurang 

bermakna, dan menatanya sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat ditentukan. 

Data yang diambil, yang masih berupa data 

mentah dari hasil turnamen, kemudian 

ditabulasikan dan dibandingkan dengan hasil 

sebelum siklus dilakukan, kemudian 

dipersentasikan. Dari data ini muncul hasil 

peningkatan atau penurunan, yang kemudian 

disimpulkan untuk perencanaan langkah 

pada siklus selanjutnya selama belum 

mencapai nilai KKM. 

Setelah direduksi, data siap 

dipaparkan artinya tahap analisis sampai 

pada pemaparan data dalam bentuk narasi, 

grafik dan diagram. Pemaparan data yang 

sistematik, interaktif dan inventif serta 

mantap akan memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang telah terjadi sehingga 

memudahkan penarikan kesimpulan atau 

menentukan tindakan yang akan dilakukan 

secara bertahap mulai dari kesimpulan 

sementara, yang ditarik pada akhir siklus I, 

kesimpulan terevisi pada siklus II, dan siklus 

III, dan kesimpulan terakhir pada siklus 

terakhir. 

Berdasarkan data yang diperoleh 

melalui pengamtan selama proses 

pembelajaran berlangsung, maka dilakukan 

analisis dengan cara sebagai berikut: 

1. Dianalisis dengan statistic deskriptif 

kualitatif  terhadap data, tes hasil belajar 

siswa kemudian dibandingkan dengan 

hasil belajar yang telah menggunakan 

TGT dengan maksud untuk melihat 

persentase seluruh siswa. Untuk meliihat 

peningkatan persentase belajar tiap 

siswa digunakan rumus: 

   

   ∆X= skor akhir-skor awal x 100% 

                      Skor awal  

Keterangan: 

∆X = persentase 

Sudijono (2005:40) 

2. Data yang berasal dari tes hasil belajar 

siswa, digunakan rumus panduan 

perolehan belajar untuk melihat 

peningkatan hasil belajar tiap siswa pada 

setiap siklus. Maka siswa mencapai 

perolehan belajar, bila telah mencapai 

angka minimal 75 (Standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditentukan untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia di Madrasah Miftahul Jannah 

Peninjauan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar pada siklus I dan II serta 

perbedaan presentase ketuntasan belajar 

yaitu dengan cara membandingkan nilai 

masing-masing aspek.  

Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

  

 

Keterangan: 

Mx = nilai rata-rata 

∑x = jumlah nilai 

N = jumlah siswa (Sudjana, 2001: 35) 

4. Pesentase ketuntasan belajar secara 

klasikal menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

   

Keterangan: 

P= persentase ketuntasan belajar klasikal 

F= jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 75 

N= jumlah sampel penelitian  

Pembahasan 

Meningkatnya nilai rata-rata siswa dan 

ketuntasan belajar secara klasikal tersebut 



berarti menunjukkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari meningkat. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas karena 

siswa terlibat langsung secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Keterlibatan siswa 

tersebut terlihat dalam aktivitas belajar siswa 

pada saat penyajian materi dari guru, pada 

saat dalam kelompok dan pada saat 

melakukan Team Game Tournament (TGT).  

 

 

 

 

Gambar 5 

Persentase Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Madrasah Miftahul Jannah 

Peninjauan Tiap Siklus 

 

 
 

 

Keterangan:  

Prasiklus: 40%  

Siklus I:  54,26%, 

Siklus II : 88,57% 

Siklus III : 97,14%  

 Dari gambar 5 di atas, dapat dilihat 

bahwa persentase peningkatan hasil belajar 

siswa menunjukkan hasil yang baik atau 

peningkatan, dari prasiklus 40%, siklus I 

54,26%, siklus II yaitu 88,57%, dan siklus 

III 97,14%. Jadi, antara prasiklus ke siklus I 

mengalami peningkatan sebanyak 14,26%, 

peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 

34,31%, dari siklus II ke siklus III 

mengalami peningkatan sebesar 8,57%. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Game Tournamanet (TGT) pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

Madrasah Aliyah Miftahul Jannah 

Peninjauan.  

a. Prasiklus, pada tahap ini rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 68 secara 

keseluruhan nilai yang dicapai oleh 

siswa masih berada di bawah nilai 

standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Meskipun ada 14 orang siswa 

(40%) yang memperoleh nilai ≥ 75. 

b. Siklus I, rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa secara keseluruhan sebesar 71,69 

ada 19 orang siswa yang telah 

mencapai KKM berarti 54,26% dari 

jumlah siswa yang telah mencapai 

KKM. Perolehan nilai ini 

mencerminkan telah telah ada 

peningkatan pada siklus I. 

c. Siklus II, rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa secara keseluruhan sebesar 77,85 

ada 31 orang siswa yang telah 

mencapai KKM berarti   88,57% dari 

jumlah siswa telah mencapai nilai 

standar KKM. Perolehan nilai ini 

mencerminkan telah adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari 

prasiklus ke siklus II. 

d. Siklus III, pada siklus ini keadaan rata-

rata nilai siswa lebih meningkat dari 

siklus II yaitu sebesar 79,4, jumlah 

siswa telah mencapai standar 

ketuntasan. Di akhir siklus diperoleh 

data 34 orang siswa (97,14%) yang 

sudah mencapai ketuntasan minimal. 

Dengan demikian, terbukti bahwa 

model pembelajaran tipe Team Game 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas XI Madrasah Aliyah 

Miftahul Jannah Peninjauan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 
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