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MENINGKATKAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR TEMA PERISTIWA 
ALAM MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT 

BERBANTU MULTIMEDIA PADA SISWA KELAS I SD NEGERI 009 KAMPUNG 
PULAU  TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Oleh:
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SDN 009 Kampung Pulau

ABSTRAK
 Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa 

Trianto (2010: 78) menyatakan bahwa pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang 
dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata 
pelajaran. Guru jarang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan 

Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam pembelajaran Tematik (2) menjelaskan model 
pembelajaran Teams Games Tournament berbantu Multimedia dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019. Metode pembelajarannya 
adalah Model pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantu Multimedia, yaitu 
pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk menemukan sendiri hasil belajarnya. Penelitian ini 
menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
 Teknik analisa data menggunakan deskripsi kuantitatif, yaitu dengan melihat hasil pengamatan 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada tahap pra siklus, siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada kelas I semester II SD Negeri 009 
Kampung Pulau yang berjumlah 25 siswa ternyata dari siklus ke siklus hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan. Dari 48% siswa yang tuntas menjadi 72% pada siklus I, kemudian pada siklus II 
meningkat menjadi 100%. Dengan penerapan teori dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas I semester II SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan 
prosentase ketuntasan 100%. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa implementasi model kooperatif 
tipe Teams Games Tournament berbantu multimedia dapat dikatakakan efektif dalam meningkatkan 
pemahaman pengetahuan siswa terhadap pembelajaran hasil belajar Tematik pada siswa kelas I 
Semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019 SD Negeri 009 Kampung Pulau.

PENDAHULUAN
Pendidikan yang berkualitas harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki prestasi 

akademik dan non-akademik yang nantinya dapat menjadi pelopor pembaruan dan perubahan 
sehingga mampu menghadapi dan menjawab segala tantangan dan permasalahan yang 
dihadapinya, baik di masa sekarang atau masa yang akan datang sesuai dengan harapan bangsa. 
Hal tersebut dipertegas oleh Sibarani (2014), bahwa peningkatan kualitas pendidikan juga 
merupaka faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan bangsa.
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Pembelajaran yang efektif merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam mengelola 

menggunakan pendekatan pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang 
masih konvensional pada tingkat ketuntasan tertentu (Susanto, 2013: 54). Pembelajaran 

samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan 
beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa 

sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dalam pembahasannya 
tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran.

Pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam pada intinya harus diajarkan tidak hanya 
mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi harus sampai pada tingkat operasional sesuai 
dengan peran siswa saat ini dan di masa mendatang. Pembelajaran Tematik Tema Peristiwa 
Alam bukan hanya dalam bentuk penanaman konsep yang hanya menyentuh aspek kognitif 
saja tetapi juga harus menyentuh aspek afektif serta psikomotor, sehingga fungsional atau 
memunculkan jati diri dan acuan prilaku. Dengan demikian, pembelajaran Tematik Tema 
Peristiwa Alam dikatakan berhasil apabila tujuan-tujuan dalam pembelajaran Tematik tersebut 
dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran Tematik, maka guru harus dapat 
menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif.

Selain itu peneliti juga akan menggunakan multimedia berupa ular tangga. Metode 
permainan ular tangga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah permainan yang terdiri 
dari papan bernomor berwarna-warni yang memiliki gambar tangga dan ular seperti papan 
permainan ular tangga pada umumnya. Namun jika permainan ular tangga biasanya terdiri dari 
papan bernomor dari 1 sampai 100, maka permainan ular tangga dalam pembelajaran ini hanya 
menggunakan penomoran dari 1 sampai 25. Hal ini disebabkan jika penomoran dilakukan 
seperti pada umumnya maka peserta didik akan kesulitan dan memerlukan waktu yang lama 
untuk dapat mencapai angka 100.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan melakukan 
penelitian tindakan kelas dengan judul “
Peristiwa Alam Melalui Model Pembelajaran Team Games Tournament Berbantu Multimedia 
Pada Siswa Kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019”.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apakah model pembelajaran Teams Games 

Tematik Tema Peristiwa Alam kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau? Apakah model 
pembelajaran Teams Games Tournament berbantu multimedia dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam kelas I SD Negeri 009 Kampung 
Pulau?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran Teams Games Tournament berbantu Multimedia dalam pembelajaran Tematik 
Tema Peristiwa Alam pada siswa kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau.
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KAJIAN PUSTAKA
Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 
kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan 
(Poerwadarminta, 1983).

Pada dasarnya pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran 
yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi 
oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan 
mediator pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu baik dalam 
intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan 
beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.

Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan terjadinya perubahan 
tingkah laku melalui proses pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran 
adalah proses interaksi antara guru dengan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas.

rohani yang saling berkaitan sehingga tercipta belajar yang optimal. Dalam aktivitas belajar ini 
peserta didik haruslah aktif mendominasi dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga 
mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan kata lain dalam beraktivitas peserta 
didik tidak hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang dijumpai di sekolah-sekolah yang 
melakukan pembelajaran secara konvensional.

Proses pembelajaran dikatakan efektif bila peserta didik secara aktif ikut terlibat langsung 
dalam pengorganisasian dan penemuan informasi (pengetahuan), sehingga mereka tidak hanya 
menerima secara pasif pengetahuan yang diberikan oleh guru. Dalam proses belajar mengajar 
tugas guru adalah mengembangkan dan menyediakan kondisi agar peserta didik dapat 
mengembangkan bakat dan potensinya. Menurut Nasution (2000: 89), aktivitas belajar adalah 
aktivitas yang bersifat jasmani ataupun rohani. Dalam proses pembelajaran, kedua aktivitas 
tersebut harus selalu terkait. Seorang peserta didik akan berpikir selama ia berbuat, tanpa 

maka peserta didik harus diberi kesempatan untuk berbuat atau beraktivitas.
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 
Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila indikator yang terdapat pada kompetensi 
dasarnya tercapai.

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pembelajaran yang berlangsung di dalam 
kelompokkelompok belajar baik kelompok kecil dan besar dimana siswa dalam kelompok 
tersebut saling bekerja sama untuk memperoleh hasil atau kesepakatan yang sama.

Teams Games Tournament merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang 
dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk membantu siswa me-review dan manguasai materi 
pelajaran. Slavin menemukan bahwa TGT berhasil meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, 
interaksi positif antarsiswa, harga diri dan sikap penerimaan pada siswasiswa lain yang berbeda 
(Huda, 2014: 197)
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Menurut Hamdani (2012, 9293) komponen-komponen Teams Games Tournament terdiri dari 
presentasi di kelas, tim, game, turnamen, dan rekognisi tim.

Kelebihan model Teams Games Tournament salah satunya yaitu: Model TGT tidak hanya 
membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan akademik tinggi) lebih menonjol dalam 
pembelajaran.

Sedangkan kelemahan dari model Teams Games Tournament salah satunya yaitu membutuhkan 
waktu yang lama.

Pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam yang dilaksanakan di kelas I SD Negeri 009 
Kampung Pulau selama ini masih belum optimal, yang menun jukkan bahwa pembelajaran lebih 
berpusat kepada guru karena didominasi dengan penjelasan dari guru, guru kurang terampil dalam 
memilih model pem belajaran, guru hanya memaksimalkan buku paket sebagai sumber belajar, 
dan terbatasnya penggunaan media. Guru juga belum optimal mengenalkan teknologi kepada siswa 
dalam pembelajaran, tetapi sudah memanfaatkan gambar gambar ketika menjelaskan suatu konsep.

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan 
dirumuskan hipotesis tindakan yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Alam pada siswa kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau tahun pelajaran 2018/2019.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Adapun subyek penelitian adalah siswa kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 
2018/2019, sebanyak 25 siswa. Latar belakang orang tua wali murid sebagian pedagang, 
sebagian lagi wiraswasta, dan sebagian besar petani.

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas 
dengan kegiatan berulang-ulang atau bersiklus, dalam rangka memecahkan masalah, sampai 
masalah itu dipecahkan.

Penelitian tindakan kelas lebih bertujuan untuk memperbaiki kinerja, sifatnya realistik dan 
hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Namun hasil penelitian dapat diterapkan oleh orang lain 
yang mempunyai konteks yang sama dengan peneliti.

Tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari 2 siklus yaitu: siklus I (perencanaan, tindakan/

perangkat penelitian yaitu: rencana pembelajaran dan media pembelajaran.
Indikator observasi ini meliputi; mencatat materi, kerjasama dengan kelompok, bertanya, 

menjawab pertanyaan, berpartisipasi dalam kelompok. 
 Data hasil tes adalah data yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan tes formatif 
terhadap siswa setelah pembelajaran. Tes belajar siswa dilakukan selama 2 (dua) kali, pada 
setiap siklus yang dilakukan. Dari hasil tes pada siklus satu dan dua nantinya akan dibandingkan 
sehingga dapat ditarik kesimpulan ada tidaknya peningkatan hasil tes yang dilaksanakan. Data 
yang diperoleh dari hasil ulangan siswa digunakan untuk mengetahui hasil ketuntasan klasikal 
maupun individual. 
 Ketuntasan belajar individu dinyatakan tuntas apabila mendapatkan nilai ketuntasan 

mencapai 85% (Depdikbud, 1994, dalam Kustantini: 10)
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 Kondisi awal pada pra siklus ketika guru menerapkan metode ceramah dan penggunaan alat 
peraga dalam kelompok kecil adalah siswa tidak terlibat secara aktif hanya guru saja yang aktif. Hal 
ini dapat ditunjukkan dengan adanya siswa yang bicara sendiri, suasana dalam kelas menjadi gaduh, 
siswa tidak konsentrasi jika diberi pertanyaan tentang materi yang disampaikan sehingga tidak bisa 
menjawab pertanyaan, bahkan ada siswa yang bermain sendiri. Setelah diadakan tes evaluasi ternyata 
hasil belajarnya rendah yaitu nilai rata-rata kelasnya 65,64 (di bawah KKM 70).
 Pembelajaran siklus I proses perbaikan pembelajaran dilaksanakan yang diawali dengan 
appersepsi, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yaitu dengan memberi tes formatif. Hasil tes formatif ini 
dianalisa untuk menentukan apakah upaya perbaikan pembelajaran tersebut berhasil atau tidak.
 Dari analisa data hasil belajar yang dicapaioleh siswa pada perbaikan pembelajaran siklus I, 
diketahui bahwa hasil nilai yang dicapai oleh siswa rata-rata kelas 73,84. Sedangkan presentase 

perbaikan pembelajaran siklus I yang menitik beratkan pada kegiatan guru dan siswa yaitu dengan 
penerapan model pembelajaran Team Game Tournament berbantu multimedia dalam perbaikan 
pembelajaran mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelum perbaikan 
dengan nilai rata-rata 73,84 dari jumlah siswa 25 siswa. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 18 
siswa (72%) dan yang belum tuntas sebanyak 7 siswa (28%). Sehingga dapat dikatakan perbaikan 
pembelajaran siklus I hasilnya lebih baik tetapi secara klasikal belum tuntas. Akan tetapi masih di 
bawah prosentase ketuntasan yang ditetapkan yakni sebesar 85%. Oleh karena itu direncanakan 
perbaikan pembelajaran siklus II.

I. Pada tahap perencanaan ini diperoleh data, peneliti merancang rencana perbaikan pembelajaran 
siklus II, menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi yang diajarkan, menerapkan model 
pembelajaran Team Game Tournament berbantu multimedia. Menyiapkan lembar observasi dan soal 
tes formatif. Data perencanaan terlampir. Perbaikan pembelajaran siklus II menggunakan Rencana 
Perbaikan Pembelajaran siklus II.
 Proses pembelajaran diawali dengan apersepsi. Guru menerapkan model pembelajaran Team 
Game Tournament berbantu multimedia dan diakhiri dengan tes formatif. Nilai tes formatif siswa 
dianalisa hasilnya. Dari analisa   hasil   belajar   yang   dicapai   siswa   pada   perbaikan pembelajaran 
siklus II adalah nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 100 dengan nilai rata-rata 83,32 dengan jumlah 
seluruh siswa mencapai ketuntasan belajar yakni sebanyak 25 siswa (100%). Sedangkan presentase 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran pada siklus II yang menitik 
beratkan pada kegiatan guru dan siswa yang perlu diperbaiki di siklus II dan kemampuan mengalami 
peningkatan jika dibandingkan dengan perbaikan pembelajaran siklus I.

Tabel Hasil Belajar Siswa Pra Siklus

No Nama Siswa Nilai Ketuntasan No Nama Siswa Nilai Ketuntasan
T BT T BT

1. Abil Abdi Pratama 45 14. Meisya Nayzila Jhoninda 65
2. Aisyah Auliah 72 15. Muhammad Qhiral Ikhsan 72
3. Chinta Nafa Rindiani 60 16. 60
4. 58 17. Nayla Hosyatillah 82
5. David Baidillah 70 18. Nur Alyah Rakhmadhani 55
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6. Er Pendi 60 19. R. Mikha Ramadani 64
7. 72 20. Reza 75
8. Fakhri Ahmad 60 21. Rivani Aulia 62
9. Fitria Ningsih 76 22. Rizky Julwiyah Syahputra 70

10. Haikal Faiz 48 23. Rozzadi Kodri 70
11. Laura Rahma Dini 50 24. Viona Okta Syahrini 65
12. M. Khairul Azam 80 25. Weni Nofrianti 72
13. Mareza Anugrah 78

Jumlah 1641 12 13
Rata-rata 65,64

Nilai Tertinggi 82
Nilai Terendah 48

 Berdasarkan rentang nilai diatas diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
perbaikan pembelajaran Tematik Pra siklus dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:
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 Berikut disajikan ketuntasan perolehan nilai dalam pembelanjaran tematik pra siklus 
sebelum perbaikan:

Tabel Ketuntasan Perolehan Nilai Pra Siklus
No. Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Prosentase (%)

1. Tuntas 12 48%

2. Belum Tuntas 13 52%

Jumlah 25 100%
 Nilai rata-rata kelas sebelum perbaikan yaitu 65,64.

Tabel Persentase Aktivitas Siswa Siklus I

Indikator Yang Diamati
Skor Kategori

A B C D E

Total Skor Indikator 33 39 27 27 48 174
Aktif

Presentase Indikator 66% 78% 54% 54% 96% 70%
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Keterangan: 

Mengeluarkan pendapat/ bertanya

Partisipasi dalam pembuatan laporan dan presentasi

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus I
No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa NilaiT BT T BT
1. Abil Abdi Pratama 53 14. Meisya Nayzila Jhoninda 74
2. Aisyah Auliah 80 15. Muhammad Qhiral Ikhsan 82
3. Chinta Nafa Rindiani 72 16. 64
4. 65 17. Nayla Hosyatillah 90
5. David Baidillah 80 18. Nur Alyah Rakhmadhani 62
6. Er Pendi 72 19. R. Mikha Ramadani 70
7. 80 20. Reza 84
8. Fakhri Ahmad 66 21. Rivani Aulia 75
9. Fitria Ningsih 82 22. Rizky Julwiyah Syahputra 75

10. Haikal Faiz 58 23. Rozzadi Kodri 78
11. Laura Rahma Dini 62 24. Viona Okta Syahrini 70
12. M. Khairul Azam 90 25. Weni Nofrianti 82
13. Mareza Anugrah 80

Jumlah 1846 18 7
Rata-rata 73,84

Nilai Tertinggi 90
Nilai Terendah 53

 Berdasarkan rentang nilai di atas diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
perbaikan pembelajaran Tematik siklus I dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:
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 Berikut disajikan ketuntasan perolehan nilai dalam pembelanjaran tematik siklus I sebelum 
perbaikan:
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Tabel Ketuntasan Perolehan Nilai Siklus I
No. Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Prosentase (%)

1. Tuntas 18 72%

2. Belum Tuntas 7 28%

Jumlah 25 100%
 Nilai rata-rata kelas perbaikan pembelajaran siklus I: 73,84

Table Persentase Aktivitas Siswa Siklus II
Indikator Yang Diamati

Skor KategoriA B C D E
Total Skor Indikator 42 47 33 37 48 207

Sangat Aktif
Presentase Indikator 84% 96% 66% 64% 96% 84%

Keterangan: 

Mengeluarkan pendapat/ bertanya

Partisipasi dalam pembuatan laporan dan presentasi

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus II

No Nama Siswa Nilai Ketuntasan No Nama Siswa Nilai Ketuntasan
T BT T BT

1. Abil Abdi Pratama 70 14. Meisya Nayzila Jhoninda 82
2. Aisyah Auliah 90 15. Muhammad Qhiral Ikhsan 90
3. Chinta Nafa Rindiani 80 16. 72
4. 82 17. Nayla Hosyatillah 94
5. David Baidillah 88 18. Nur Alyah Rakhmadhani 70
6. Er Pendi 84 19. R. Mikha Ramadani 82
7. 85 20. Reza 92
8. Fakhri Ahmad 75 21. Rivani Aulia 85
9. Fitria Ningsih 90 22. Rizky Julwiyah Syahputra 82
10. Haikal Faiz 70 23. Rozzadi Kodri 90
11. Laura Rahma Dini 75 24. Viona Okta Syahrini 75
12. M. Khairul Azam 100 25. Weni Nofrianti 90
13. Mareza Anugrah 90

Jumlah 2083 25 0
Rata-rata 83,32

Nilai Tertinggi 70
Nilai Terendah 100

 Berdasarkan rentang nilai di atas diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
perbaikan pembelajaran tematik siklus II dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:
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 Berikut disajikan ketuntasan perolehan nilai dalam pembelanjaran tematik siklus II sebelum 
perbaikan:

Tabel Ketuntasan Perolehan Nilai Siklus II
No. Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Prosentase (%)

1. Tuntas 25 100%

2. Belum Tuntas 0 0%

Jumlah 25 100%
 Nilai rata-rata kelas perbaikan pembelajaran siklus I: 83,32

 Kondisi awal ketika guru menerapkan metode ceramah dan penggunaan alat peraga dalam 
kelompok kecil adalah siswa tidak terlibat secara aktif hanya guru saja yang aktif. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan adanya siswa yang bicara sendiri, suasana dalam kelas menjadi gaduh, siswa 
tidak konsentrasi jika diberi pertanyaan tentang materi yang disampaikan sehingga tidak bisa 
menjawab pertanyaan, bahkan ada siswa yang bermain sendiri. Setelah diadakan tes evaluasi 
ternyata hasil belajarnya rendah yaitu nilai rata-rata kelasnya 65,64 (di bawah KKM 70).
 Pra siklus menggunakan data nilai dari pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam yang 
sudah ada tanpa melibatkan observer.
 Pada siklus I, dari data pengamatan yang dilakukan observer diketahui bahwa guru dalam 
kegiatan pembelajaran diawali dengan memberi apersepsi yang mangarah ke materi yang 
diajarkan, menggunakan beberapa metode yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Menggunakan 
alat peraga meskipun kecil dn menerapkan model pembelajaran Team Games Tournament 
berbantu multimedia dalam pembelajaran Tematik tapi guru kurang memberi latihan-latihan 
soal. 
 Dari data yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa perbaikan pembelajarnan 
siklus I belum menunjukkan hasil yang maksimal atau masih gagal. Dari 25 siswa, ada 18 siswa 
mendapat nilai di atas ketuntasan minimal atau 72%, sedangkan yang mendapat nilai di bawah 
ketuntasan minimal adalah 7 siswa atau 28%.
 Pada siklus II, dari data pengamatan yang dilakukan oleh pengamat diketahui bahwa guru 
telah melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana. Pada proses perbaikan 
pembelajaran siklus II ini guru sudah mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 
Team Game Tournament berbantu multimedia. Dari pengamatan tentang siswa sudah kelihatan 
antusisias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.
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hasil belajar siswa. Pada perbaikan pembelajaran siklus I nilai rata-rata 73,84 sedangkan pada perbaikan 
pembelajaran siklus II nilai rata-rata 83,32. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran 
siklus II dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap siswa terhadap materi yang diajarkan 
dengan penerapan model pembelajaran Team Game Tournament berbantu multimedia.
 Dalam perbaikan pembelajaran siklus II siswa lebih aktif, lebih bersemangat dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, sehingga suasana kelas lebih hidup. Dari analisa diatas dapat disimpulkan 
bahwa dari siklus I ke siklus II menunjukkan keberhasilan. 
 Pembahasan pada pra siklus, untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar tidak 
mudah, sebab banyak faktor yang menjadi penyebab berhasil tidaknya proses pembelajaran. Dari 
berbagai kajian teori, faktor yang paling menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar adalah 
kemampuan guru, terutama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, dan alat peraga yang 
sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada penelitian ini, peneliti menekankan pada kemampuan guru 
dalam memilih strategi pembelajaran.
 Pra siklus dilakukan untuk mendapatkan data awal, yang digunakan sebagai acuan keberhasilan 
siklus I dan siklus II yang akan dilakukan.
 Pembahasan pada siklus I, sebelum program perbaikan pembelajaran dilaksanakan, siswa kurang 
menguasai materi pada pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam. Hal ini disebabkan karena guru 
dalam kegiatan pembelajaran tidak menarik perhatian siswa karena menggunakan alat peraga yang 
terlalu kecil, sehingga siswa tidak begitu jelas. Guru juga kurang dalam memberi latihan-latihan 
soal. Dalam Penelitian Tindakan Kelasyang berawal dari kegiatan-kegiatan yang dialami guru dalam 
proses dan hasil belajar.
 Setelah peneliti berdiskusi dengan teman sejawat dan berkonsultasi dengan pembimbing, 
peneliti perlu mengadakan perbaikan siklus I ini peneliti merancang perbaikan pembelelajaran 
dengan menitikberatkan pada penggunaan metode, penggunaan alat peraga, dan penerapan model 
pembelajaran Team Games Tournament berbantu multimedia untuk menarik perhatian siswa dan 
meningkatkan hasil belajar siswa walaupun belum seluruhnya tuntas, siswa yang tuntas ada 18 dari 
25 siswa atau 72%. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I, dari 25 siswa hanya ada 7 siswa 
yang mendapat nilai di bawah nilai ketuntasan minimal atau 28% dengan keaktifan siswa mencapai 
kategori aktif (70%). Hal tersebut yangkemudian menjadi perhatian peneliti untuk melakukan 
perbaikan pembelajaran siklus II.
 Pembahasan pada siklus II, ketercapaian tujuan pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor. Di 
antaranya faktor yang paling menentukan adalah kemampuan guru dalam mengelola kelas, metode, 
penggunaan alat peraga, dan penggunaan strategi pembelajaran. Pemilihan metode, alat peraga, dan 
strategi pembelajaran besar pengaruhnya terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Penerapan 
strategi pembelajaran yang digunakan tentunya harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang 
diajarkan.
 Berdasarkan hasil dari perbaikan pembelajaran siklus I, peneliti berdiskusi dengan teman sejawat 
dan berkonsultasi dengan pembimbing perlu mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II ini peneliti 
merancang pembelajaran dengan menitik beratkan pada kemampuan guru dalam membimbing siswa.
 Setelah diadakan tes formatif pada pembelajaran siklus II dari 25 siswa seluruh siswa mencapai 
nilai di atas tuntas atau 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan menerapkan model 
pembelajaran Team Game Tournament berbantu multimedia, menggunakan metode diskusi, 
penggunaan media yang sesuai serta kesabaran yang diberikan guru dalam membimbing siswa untuk 
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menjelaskan pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam kelas I SD Negeri 009 Kampung Pulau. 
ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Tabel Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Per Siklus
Kategori Pra Siklus Siklus I Siklus II

Tuntas 12 18 25

Tidak Tuntas 13 7 2

Jumlah 25 25 25

 Tindakan yang peneliti laksanakan, mentargetkan 85% siswa mencapai KKM. Tetapi 
setelah selesai diadakan Penelitian Tindakan Kelas, ternyata hasil yang dicapai sebesar 100% 

menjadi 81% atau tergolong kategori sangat aktif sehingga hal ini mempengaruhi penyerapan 
siswa terhadap materi sehingga hasil belajar siswa juga ikut meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Pada kelas I semester genap SD Negeri 009 Kampung Pulau yang berjumlah 25 siswa ternyata 
dari siklus ke siklus hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari 48% siswa yang tuntas 

siswa juga turut meningkat dari kategori aktif (70%) pada siklus I, meningkat menjadi sangat 
aktif (81%) pada siklus II.
 Dengan penerapan model Team Games Tournament berbantu multimedia dalam pembelajaran, 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas I semester genap SD Negeri 009 Kampung Pulau 
Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan prosentase ketuntasan 100%.
 Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa implementasi model kooperatif tipe Teams Games 

hasil belajar siswa terhadap pembelajaran tematik tema peristiwa alam pada siswa kelas I SD 
Negeri 009 Kampung Pulau semester genap tahun pelajaran 2018/2019.
 Saran terkait penelitian ini yaitu guru dalam pembelajaran ini hendaknya daripada sekedar 
memberikan informasi alangkah lebih baik bila menggunakan model kooperatif tipe Teams Games 
Tournament berbantu multimedia; siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan menerapkan 
ide-idenya, dan guru sebaiknya sebagai fasilitator sebagaimana yang terdapat di metode kooperatif 
tipe Teams Games Tournament berbantu multimedia; kepala sekolah diharapkan mendukung dan 
memotivasi guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas.
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