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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar 

sepak bola bagi siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sukoharjo pada semester 2 tahun pelajaran 

2018/2019 melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus, dengan tiap siklus terdiri atas persiapan, perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sukoharjo pada semester 2 tahun 

pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 34 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 

pengumpulan data adalah observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, dokumentasi, dan 

hasil tes kognitif siswa. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif dengan presentase. Dari hasil analisis data, diperoleh 

peningkatan yang signifikan pada pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada pra 

tindakan hasil belajar Sepak bola siswa sebesar 15,63%, pada siklus I meningkat menjadi 59,38% 

dan pada siklus 2 meningkat menjadi 90,63%. Hasil pada siklus 2 sudah mencapai target yang 

diharapkan peneliti yaitu 80%. Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II setelah dilakukan 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Pelaksanaan 

siklus II dengan meningkatkan kualitas bermain menyebabkan hasil belajar Sepak bola meningkat 

menjadi lebih baik dan tercipta proses pembelajaran yang lebih aktif, efektif, efisien, dan 

menyenangkan sehingga bisa mendukung suatu proses pembelajaran yang berkualitas. Simpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar Sepak bola pada siswa VIII F 

SMP Negeri 3 Sukoharjo pada semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. 

Kata Kunci: Hasil Belajar; Sepak bola; Teams Games Tournament (TGT)  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui gerak fisik. H.J.S Husdarta (2009: 4) 

menyatakan, “Pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan 

manusia. Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani di Indonesia ialah belum 

efektifnya pengajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah sehingga juga berpengaruh 

terhadap rendahnya hasil belajar siswa, kondisi rendahnya kualitas pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah lanjutan telah dikemukakan di dalam berbagai forum oleh beberapa 

pengamat.  
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Dalam rangka mencapai hasil belajar yang baik, pembelajaran yang dilakukan 

antara guru dan siswa hendaknya mengacu pada peningkatan aktifitas dan partisipasi siswa. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Turnament) akan 

menuntut kreatifitas dan inisiatif guru penjas untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar 

yang menyenangkan, disisi lain pembelajaran tersebut bertujuan untuk memotivasi siswa 

supaya saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 

yang diajarkan oleh guru. Salah satu materi ajar yang diberikan kepada siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 3 Sukoharjo sesuai dengan silabus pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

adalah permainan Sepak Bola. Diharapkan mampu membiasakan siswa dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Untuk mendukung terlaksananya hal tersebut, maka muncul gagasan untuk 

melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Sepak Bola melalui Metode 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam Pembelajaran Penjasorkes bagi 

Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 3 Sukoharjo Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah proses pembelajaran dan hasil 

belajar materi permainan Sepak Bola melalui tipe TGT (Teams Games Tournament) bagi 

siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sukoharjo pada semester 2 tahun pelajaran 2018/2019? 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

Landasan Teori 

Belajar dan Pembelajaran 

Pembelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 297) pembelajaran adalah kegiatan secara 

terprogam dalam desain intruk-sional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. Selanjutnya menurut Dewi Salma 

Prawiradilaga (2007: 136) pembelajaran yaitu suatu sistem yang terdiri atas tujuan 

pembelajaran, kajian isi atau materi ajar, strategi pembelajaran (metode, media, waktu, 

sistem penyampaian), serta asesmen belajar.  

Hakikat Pembelajaran 

Kegiatan mengajar selalu terkait langsung dengan tujuan yang jelas. Ini berarti, 

proses mengajar itu tidak begitu bermakna jika tujuannya tidak jelas. Jika tujuan tidak jelas 

maka isi pengajaran berikut metode mengajar juga tidak mengandung apa-apa. Untuk 

keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi 

guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat 

diguguskan kedalam empat kemampuan yakni: Merencanakan program belajar mengajar. 

Melaksnakan dan memimpin/ mengelola proses belajar mengajar. Menilai kemajuan proses 

belajar mengajar. Menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi 

atau mata pelajaran yang dipegangnya. 
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Hasil Belajar 

Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti 

tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap 

sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. (Permendikbud, 2014)  

Menurut Permendikbud, 2014, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan 

dalam bentuk penilaian autentik dan non-autentik. Penilaian autentik mencakup penilaian 

berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, kerja 

laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri. 

Penilaian Hasil Belajar 

Dalam menilai hasil belajar, peran tujuan yang berisi rumusan kemampuan dan 

tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan 

dalam kegiatan penilaian. Dimyati dan Mudjiono (2009: 200) mengungkapkan bahwa, 

“Penilaian hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui 

kegiatan penelitian atau pengukuran hasil belajar”. 

Lebih lanjut Hamdani (2011: 303) mengungkapkan bahwa: ”dalam pelaksanaan 

penilaian hasil belajar, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar”. 

Sebagai berikut: Valid (sahih), Objektif, Transparan (terbuka), Adil, Terpadu, Menyeluruh 

dan berkesinambungan, Bermakna, Sistematis, dan Akuntabel. 

Metode Pembelajaran Kooperatif 

Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif 

Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik 

untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-

jawab, diskusi (Permendikbud, 2014:103). Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh 

siswa, bukan dibuat untuk siswa. Cooperatif learning adalah teknik pengelompokan yang di 

dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang 

umumnya terdiri dari 4-5 orang. Menurut Agus Suprijono (2009:54) berpendapat bahwa, “ 

Pembelajaran Kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Terdapat 

beberapa metode dalam pembelajaran kooperatif, namun yang digunakan dalam penelitian 

ini TGT. 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT)  

Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT)  

Menurut Isjoni (2009:83) Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

yang beranggotakan 5 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku 

kata atau ras yang berbeda.  

Kerangka Berpikir. 

Dalam pembelajaran permainan Sepak Bola dengan metode kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Dengan metode 
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pembelajaran ini siswa dapat lebih aktif dengan saling membantu antar teman untuk 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 

Games Tournament) efektif dapat meningkatkan hasil belajar Sepak Bola khususnya pada 

siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Suoharjo tahun pelajaran 2018 / 2019. 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini diduga 

terdapat peningkatan: Kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Sepak Bola melalui 

tipe TGT (Teams Games Tournament) bagi siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sukoharjo pada 

semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pra-Tindakan 

Berdasarkan hasil deskripsi rekapitulasi data awal sebelum diberikan tindakan di 

atas, maka dapat dijelaskan bahwa sebagian besar siswa belum menunjukan hasil belajar 

yang baik, presentase ketuntasan belajar 15,63% (7 siswa) dengan kategori sangat baik 

adalah 0%, baik 0%, cukup 31,25%, kurang 65,62%, dan kurang sekali 3,13%. 

Dari hasil observasi data awal, ada dua siklus yang diterapkan untuk menyelesaikan 

dan menjawab permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Dari hasil observasi dan 

penilaian tersebut kemudian dilakukan analisa, evaluasi dan refleksi untuk merencanakan 

tindakan selanjutnya. Pelaksanaan tindakan akan dilakukan sebanyak 2 siklus, terdiri atas 4 

tahapan, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. 

Deskripsi Hasil Tindakan Tiap Siklus 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I terdiri dari dua kali pertemuan 

dan siklus II terdiri dari dua kali pertemuan. Setiap pertemuan alokasi waktu 2 x 40 menit (2 

jam pelajaran). Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Siklus I 

Rencana Tindakan Siklus I 

Kegiatan perencanaan tindakan siklus I, Melakukan diskusi rancangan tindakan yang 

akan dilakukan dalam proses penelitian ini, seluruh tindakan siklus I termuat dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I. Melalui RPP siklus I tersebut maka disepakati 

bahwa pelaksanaan siklus I diadakan selama 2 kali pertemuan. Guru dan kolaborator 

merancang rencana pelaksanaan tindakan siklus I. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan, yakni pada jam mata pelajaran 

penjasorkes tanggal 20 dan 27 Februari 2019 di lapangan tengah SMP Negeri 3 Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo. Masing-masing pertemuan dilaksanakan selama 2 x 40 menit. Sesuai 

dengan RPP pada siklus I ini pembelajaran dilakukan oleh peneliti dan guru kelas yang 

bersangkutan, dan sekaligus melaksanakan observasi dan penilaian terhadap proses 

pembelajaran. 
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Observasi  

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan tindakan siklus I, hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran permainan Sepak Bola diperoleh yaitu sebesar 0% siswa temasuk 

dalam kategori sangat baik, 9,37% siswa termasuk dalam kategori baik, 81,25% siswa 

termasuk dalam kategori cukup, 9,37% siswa termasuk dalam kategori kurang, dan 0% 

siswa termasuk dalam kategori sangat kurang. 

Refleksi  

Berdasarkan hasil observasi pada tindakan siklus I, peneliti melakukan analisis dan 

refleksi sebagai berikut Jumlah dan frekuensi pertemuan pada siklus I telah menujukkan 

hasil yang sesuai. Terjadi peningkatan sebesar 43,75% yaitu dari 15,63% pada awalnya 

meningkat menjadi 59,38% pada siklus I. 

Deskripsi Data Tindakan Siklus I 

Hasil belajar Sepak Bola setelah diberikan perlakuan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siklus I disajikan dalam bentuk tabel. 

Dilihat dari peningkatan hasil belajar Sepak Bola tiap siswa maka mayoritas siswa mengalami 

peningkatan, walaupun ada beberapa siswa yang belum mengalami peningkatan. Kategori 

sangat baik sebesar 0%, kategori siswa baik meningkat sebesar 9,37%, kategori siswa 

cukup meningkat sebesar 50%, dan kategori sisiwa kurang menurun 56,25%. Peningkatan 

pada siklus I yaitu sebesar 43,75% yaitu dari 15,63% pada awal dan 59,38% pada siklus I. 

 

Peningkatan Hasil Belajar Sepak Bola dari Pra Siklus ke Siklus I di Tiap Kategori 

Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari hasil analisis dan refleksi yang dilakukan pada 

siklus I, dimana pelaksanaan tindakan siklus I, rata-rata siswa menunjukan hasil yang 

kurang maksimal dan sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Pelaksanaan siklus II 

mengacu pada pelaksanaan siklus I, karena merupakan perbaikan dari siklus I. Adapun 

tahapan yang dilakukan pada Siklus II ini di antaranya adalah: 

Rencana Tindakan Siklus II 

Guru maple bersama kolaborator merancang metode pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT), untuk mengoptimalkan kemampuan dan hasil belajar 
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permainan Sepak Bola siswa. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) permainan Sepak 

Bola menggunakan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain 

Sepak Bola dengan benar. 

Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan, yakni pada jam pelajaran penjasorkes 

pada tanggal 3 dan 10 Februari 2019, di halaman tengah SMP Negeri 3 Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo. Masing-masing pertemuan dilaksanakan selama 2 x 40 menit. Sesuai 

dengan RPP pada siklus II, pembelajaran ini dilakukan observasi dan penilaian terhadap 

proses pembelajaran. 

Observasi  

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi selama pelaksanaan tindakan siklus II, 

maka hasil belajar siswa dalam permainan Sepak Bola yaitu sebesar 3,13% siswa temasuk 

dalam kriteria sangat baik, 28,12% siswa termasuk dalam kriteria baik, 68,75% siswa 

termasuk dalam kriteria cukup, 0% siswa termasuk dalam kriteria kurang. Hal tersebut 

menunjukkan peningkatan dari hasil pada siklus I. 

Analisis dan Refleksi Tindakan Siklus II 

Pada siklus II terlihat bahwa hasil belajar siswa sudah cukup baik dengan 

memperoleh 31 siswa yang dapat menuntaskan hasil belajar dengan presentase 90,63%, ini 

berarti secara sah proses belajar mengajar telah tuntas karena telah melebihi indikator 

ketuntasan hasil belajar dari 80%, meskipun masih terdapat 3 orang atau 9,37% siswa yang 

belum tuntas. Penelitian Tindakan Kelas telah memenuhi target yang direncanakan. Dan 

dirasa sudah optimal sesuai dengan yang diharapkan. 

Tindakan Siklus II 

Selama pelaksanaan tindakan siklus II, peneliti dan guru melakukan pengambilan 

data penelitian. Dilihat dari peningkatan hasil belajar Sepak Bola tiap siswa maka mayoritas 

siswa mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa siswa yang belum mengalami 

peningkatan. Kategori sangat baik meningkat sebesar 3,13%, kategori siswa baik meningkat 

sebesar 18,75%, kategori siswa cukup menurun sebesar 12,5%, dan kategori siswa kurang 

menurun sebesar 9,37%. Peningkatan hasil belajar pada siklus II yaitu sebesar 31,25% 

yaitu dari 59,38% pada siklus I menjadi 90,63% kelulusan pada siklus II. 
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Peningkatan Hasil Belajar Sepak Bola dari Siklus I ke Siklus II di Tiap Kategori 

Hasil Tindakan Antar Siklus 

Hasil belajar yang meningkat menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan antusias 

dalam mengikuti pelajaran Sepak Bola dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT). Pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak 

monoton. Pada siklus II hasil belajar siswa sebesar 90,63% (31 siswa tuntas) yang berarti 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 31,25%. Berdasarkan refleksi pada siklus I, 

maka tindakan pada siklus II lebih meningkatkan aktifitas bermain Sepak Bola pada siswa 

dan variasi penggunaan alat pembelajaran. Hal tersebut membuat siswa lebih aktif, antusias 

dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran Sepak Bola sehingga hasil belajar siswa 

semakin meningkat sesuai dengan target penelitian 

 

Presentase Peningkatan Sepak Bola pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran permainan 

Sepak Bola mengalami peningkatan. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi pada saat 

siswa melakukan unjuk kerja permainan Sepak Bola. Observer menilai kemampuan siswa 

dalam melakukan gerak-gerak dasar dalam permainan Sepak Bola seperti melempar, 

menangkap, memukul, dan simulasi berlari saat bermain Sepak Bola berdasarkan kriteria 

penilaian pada rubrik penilaian. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II dapat di simpulkan 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar Sepak Bola pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 

Sukoharjo Sukoharjo tahun pelajaran 2018/2019. Terjadi peningkatan hasil belajar dari 

15,63% pada pra siklus meningkat menjadi 59,38% pada siklus I, dan meningkat menjadi 

90,63% pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan metode 
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pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil 

belajar Sepak Bola pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Sukoharjo Sukoharjotahun 

pelajaran 2018/2019. 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan diperoleh simpulan 

bahwa: Dari hasil analisis yang diperoleh terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus I dan 

siklus II yang sudah memenuhi target KKM. Rata-rata ketuntasan hasil belajar Sepak Bola 

pada siklus I sebesar 59,38%, menunjukkan hasil pada siklus I tersebut belum mencapai 

KKM yang diharapkan. Pada siklus II terjadi peningkatan persentase rata-rata hasil belajar 

siswa menjadi 90,63%.  
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