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ABSTRAK 

 

Yuni Asnita Sihombing, NIM 308131104. Penerapan Model Pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Perairan Darat Kelas X SMA Negeri 4 Kisaran T.A. 2011/2012. Jurusan 

Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan Tahun 2012.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan : (1) Aktivitas belajar 

geografi siswa pada materi Perairan Darat dengan menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT), (2) hasil belajar geografi siswa pada materi 

Perairan Darat dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) di SMA Negeri 4 Kisaran , Kelas X-2 Semester 2 T.A. 2011/2012. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian kelas X-2 yang berjumlah 40 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari lembar observasi, lembar 

kerja siswa (LKS), dan tes tertulis sebagai alat mengevaluasi hasil belajar siswa, dan 

data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Aktivitas belajar siswa melalui 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada materi perairan darat 

mengalami peningkatan dimana pada siklus I sebesar 61,26% dan pada siklus II 

sebesar 81,59%, (2) Hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) pada materi perairan darat, persentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa pada siklus I diperoleh sebesar 67,50 % atau sebanyak 27 orang siswa 

dinyatakan tuntas sedangkan pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal belajar 

siswa sebesar 87,50% atau sebanyak 35 orang siswa dinyatakan sudah tuntas. 

Ketuntasan klasikal siswa dinyatakan tuntas apabila persentase ketuntasan belajar 

siswa ≥ 85% dan pada siklus II ketuntasan klasikal belajar siswa sudah mencapai 

indikator atau tercapai. Oleh karena itu, hipotesis diterima (1) Melalui penerapan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada materi perairan darat 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X SMA Negeri 4 Kisaran T.A. 

2011/2012, (2) Melalui penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) pada materi perairan darat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 

SMA Negeri 4 Kisaran T.A. 2011/2012. 

 

  

 

 

 

 

 


