
 

 

ABSTRAK 

 

RIDHA JULIANI, 108313285, Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada 

Siswa Kelas V SD Negeri No. 101774 Sampali T.A 2011/2012, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, 2012. 

 

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Masih rendahnya 

hasil belajar siswa pada pelajaran IPS, (2) Kurang bervariasinya metode 

pembelajaran yang digunakan guru, (3) Model mengajar guru masih terfokus pada 

metode ceramah, (4) Siswa cenderung bosan terhadap pelajaran IPS, (5) Guru 

kurang melihat potensi siswa yang dapat membantu guru menyampaikan materi 

yang sedang dipelajari kepada temannya yang belum mengerti. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum menerapkan  

model pembelajaran cooperative type TGT, (2) Untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran cooperative type 

TGT. 

Penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri No.101774 Sampali bertujuan 

untuk mengaplikasikan model pembelajaran cooperative type TGT materi ajar 

Masa Persiapan Kemerdekaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri No.101774 Sampali.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri No.101774 

Sampali Tahun Ajaran 2011/2012.  Penentuan kelas ini diambil berdasarkan hasil 

investigasi terhadap kelas yang akan diteliti dan hasil rujukan dari kepala sekolah. 

Pelaksanaan PTK dilaksanakan selama dua siklus. 

Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas siswa pada saat tes awal 

sebelum diberikan tindakan sebesar 52,28 dan dinyatakan masih belum tuntas 

belajar. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada materi Masa Persiapan 

Kemerdekaan pada saat tes awal adalah siswa belum memahami dengan baik 

tentang materi Masa Persiapan Kemerdekaan. Pada siklus I setelah diberikan 

tindakan diperoleh nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 68. Pada siklus II,  nilai 

rata-rata kelas juga menigkat menjadi 81,42. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran cooperative type Teams Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri No.101774 Sampali pada 

materi ajar Masa Persiapan Kemerdekaan Tahun Ajaran 2011/2012. 

  


