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ABSTRAK 

 

NURJANNAH RITONGA, NIM: 108313247. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran kooperatif Tipe Team Games 

Tournament (TGT) pada Mata Pelajaran SAINS di Kelas IV SDN 104208 Cinta Rakyat 

T.A 2011/2012. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Penulisan skripsi ini dilaksanakan karena adanya latar belakang yang 

mempengaruhinya. Adapun latar belakang tersebut adalah rendahnya hasil belajar SAINS 

siswa, hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan metode yang tidak bervariasi atau 

monoton, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe  Team Games Tournament (TGT) pada 

mata pelajaran SAINS pokok bahasan sumber daya alam dan di kelas IV SDN 104208 Cinta 

Rakyat T.A 2011/2012. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari siklus I dan 

siklus II. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 104208 Cinta 

Rakyat yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi dan tes hasil belajar. 

Berdasarkan pre-tes yang dilakukan terhadap 30 siswa terdapat 23 orang (92%) siswa yang 

mendapatkan hasil belajar rendah (belum tuntas) dan sebanyak 7 orang siswa (28%) yang 

termasuk dalam kategori tuntas. Kemudian pada saat siklus I terdapat 18 orang (60%) siswa 

yang termasuk kategori belum tuntas dan yang termasuk kategori tuntas adalah sebanyak 12 

orang (40%). Selanjutnya pada saat siklus II siswa yang mendapatkan hasil belajar rendah 

adalah sebanyak 6 orang siswa (20%) dan yang termasuk kategori tuntas sebanyak 24 orang 

siswa (80%). 

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari pre-tes, postes siklus I dan postes siklus II 

sudah terjadi peningkatan yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dengan menerapkan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan sumber daya alam pada mata pelajaran 

SAINS  di SDN 104208 Cinta Rakyat T.A 2011/2012. 

 

 

 

 

 

       


