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 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keaktifan siswa dalam 

pembelajaran tematik. Selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan model Teams Games 

Tournament (TGT).   

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 

penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas III SD dengan jumlah sampel 30 

orang siswa (18 orang siswa laki-lakidan 12 orang siswa perempuan) SD Negeri 

104225 Perpanden Kab. Deli Serdang Tahun Ajaran 2014/2015. Pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Alat pengumpul data yang 

digunakan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa adalah observasi 

dan angket.  

 Hasil observasi pada siklus I pertemuan I menunjukkan bahwa nilai 

keberhasilan guru dalam pembelajaran hanya mencapai 64,28. Hasil observasi 

siswa pada siklus I pertemuan I menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa 

hanya mencapai 10% (3 orang) sedangkan yang tidak aktif 90% (27 orang). Pada 

siklus I pertemuan II nilai keberhasilan guru 71,42, dalam hal ini guru sudah 

berhasil tetapi masih perlu melakukan peningkatan. Berdasarkan hasil observasi 

pada siklus II pertemuan I dapat diketahui persentase siswa yang aktif yaitu 

16,66% (4 orang) sedangkan siswa yang tidak aktif 83,34% (26 orang). Hasil 

observasi pada siklus II pertemuan I menunjukkan bahwa keberhasilan guru 

mencapai nilai 82,14 dalam hal ini guru dikategorikan berhasil dalam 

pembelajaran. Keaktifan siswa pada siklus II pertemuan I juga telah mencapai 

kriteria siswa yang aktif dan mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya 

dengan persentse siswa yang aktif 86,66% (26 orang) sedangkan siswa yang tidak 

aktif hanya 13,33% (4 orang).  Pada siklus II pertemuan II guru juga berhasil 

dalam pembelajaran dengan pencapaian nilai berdasarkan hasil observasi 

mencapai nilai 92,86. Keaktifan siswa juga semakin meningkat dan semua siswa 

sudah aktif yaitu terdapat 30 dari 30 orang siswa yang aktif dengan persentase 

keaktifan belajar siswa 100% sedangkan siswa yang tidak aktif 0%.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas III SD Negeri 104225 

Perpanden Kab. Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tornament (TGT) dapat meningkatkan 

keaktifan belajar anak pada pelajaran Tematik Tema Pendidikan.  
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