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ABSTRAK 

NURIDHA YANTI. Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 163085 
Tebing Tinggi. Skripsi. Jurusan PPSD, Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 
2015. 

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yaitu apakah  dengan  menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT)  dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar mengenal perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya di kelas 
IV SD Negeri 163085 Tebing Tinggi. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan dalam 
peningkatan kreativitas mengajar guru dalam pengelolaan proses pembelajaran IPS di sekolah 
dasar sebagai respon rendahnya hasil belajar dalam mata pelajaran IPS pada materi pokok 
perkembangan teknologi komunikasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
IPS dengan menggunakan model pembelajaran teams games tournament (TGT) pada materi 
pokok perkembangan teknologi komunikasi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 163085 Tebing 
Tinggi Tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 38 orang. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II yang terdiri dari 
dua kali pertemuan dan satu kali post-test. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
post-test pada akhir siklus, lembar observasi siswa, dan lembar observasi guru. Hasil belajar 
siswa sebelum tindakan dikategorikan sangat rendah dengan persentase hasil belajar klasikal 
adalah 18,7% pada pre test. Post-test  siklus I dikategorikan sedang dengan persentase 
sebesar 42,1% sedangkan pada post-test siklus II sebesar 89,5 dengan kategori sangat tinggi. 
Rata-rata hasil observasi siswa aspek afektif dan psikomotor pada siklus I sebesar 36,85% 
dengan kategori tidak partisipatif dan pada siklus II sebesar 86,5% dengan kategori sangat 
partisipatif. Rata – rata hasil observasi guru siklus I sebesar 80,35% dengan kategori 
partisipatif  dan pada siklus II rata-rata hasil observasi guru sebesar 92% dengan kategori 
sangat partisipatif. 

Dari penjelasan tersebut,menunjukkan bahwa melalui penggunaan model 
pembelajaran teams games tournament (TGT)dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 163085 Tebing Tinggi. 

 

 

 

 

 


