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ABSTRAK 

Permasalahan dalam Penulisan Laporan Best Practice ini adalah masih rendahnya hasil belajar 

IPA siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 khususnya 

pada Pokok Bahasan Getaran, Gelombang dan Bunyi. Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain 

kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam pokok bahasan getaran, 

gelombang dan bunyi, model pembelajaran konvensional dengan didominasi ceramah sehingga 

pembelajaran kurang menarik dan membosankan serta belum digunakan model pembelajaran 

yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA materi Getaran, Gelombang dan Bunyi siswa klas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu 

Kabupaten Tegal pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Kegiatan dilaksanakan dengan 

cara memberikan pelajaran kepada siswa menggunakan pembelajaran kooperatif model Team 

Games Tournament (TGT) dan menggunakan LCD. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar IPA materi Getaran, Gelombang dan Bunyi siswa klas VIII SMP Negeri 1 

Lebaksiu Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Saran untuk sesama guru IPA agar dapat 

menerapkan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran IPA materi 

Getaran, Gelombang dan Bunyi. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Getaran Gelombang dan Bunyi, Team Games Tournament (TGT) 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam atau Natural Science adalah hasil belajar pada kegiatan 

manusia berupa pengetahuan, prinsip, hukum, gagasan konsep yang terorganisasi dan 

teraktualisasi tentang alam sekitar yang diperoleh melalui serangkaian proses model ilmiah 

berupa kegiatan percobaan dan pengujian kegiatan teknologi. Diskusi dan demontrasi kelas 

dan pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Ilmu pengetahuan alam atau Natural Science 

berhubungan dengan cara keingintahuan tentang alam secara teratur dan bertahap 

sehingga ilmu pengetahuan alam bukan sekedar penguasaan teori pengetahuan yang 

berupa prinsip, konsep atau fakta semata, akan tetapi merupakan suatu proses menggali 

dan menemukan (Inqurry and Discovery). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

diharapkan dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk mempelajari individu dan 

lingkungan alam sekitar, serta jangkauan kedepan dalam pengembangan yang lebih 

berkelanjutan dalam penerapan di dalam kehidupan pada saat ini dan akan datang. Proses 

pembelajaran diutamakan pada proses pemberian pengalaman langsung (Experience 

Direck).  

Setiap pendidik mengharapkan proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

menyenangkan dan kecakapan belajar yang berpusat pada siswa. Penulis berharap siswa 

dapat bersikap interaktif dan merasa ingin tahu dalam menerima materi pelajaran, disiplin, 
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berani menyampaikan jawaban atas pertanyaan, memberikan pendapat masukan atau 

sanggahan, bertukar informasi dan saling memberikan semangat kepada teman-temannya. 

Menurut Nasution (2000:94) pelajaran akan menarik dan berhasil apabila 

dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman dimana anak dapat melihat, meraba, 

mengucap, berbuat, mencoba, berfikir dan mengkoordinasikan dengan panca indra. Materi 

pelajaran tidak hanya bersifat konseptual intelektual tapi juga bersifat emosional. 

Kegembiraan belajar dapat meningkatkan hasil pelajaran. 

Namun kenyataan di lapangan menunjukan adanya sikap kurang bergairah, kurang 

aktif, kelas kurang berpusat pada siswa dan terkadang siswa di kelas kurang disiplin dan 

kurang tanggungjawab atas hak dan kewajiban sebagai siswa di dalam kelas. Ini merupakan 

masalah yang dialami dan dihadapi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu Kabupaten 

Tegal, khususnya mata pelajaran IPA pokok bahasan getaran, gelombang dan bunyi, dan itu 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini dapat diamati dari analisis tes 

pelajaran IPA pokok bahasan getaran, gelombang dan bunyi, dari sejumlah 101 siswa yang 

memperoleh nilai dibawah KKM atau belum tuntas sebanyak 35 siswa atau 34,38% dan 

yang memperoleh nilai diatas KKM atau tuntas 66 siswa atau 65,62%. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2019/2020 pada pelajaran IPA pokok bahasan getaran, gelombang dan bunyi 

disebabkan kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam pokok 

bahasan getaran, gelombang dan bunyi, model pembelajaran konvensional dengan 

didominasi ceramah sehingga pembelajaran kurang menarik dan membosankan serta belum 

digunakan model pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan.  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA di sekolah, maka guru-guru IPA di tuntut 

untuk kreatif dan inovatif. Tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik tetapi harus dapat mengembangkan komponen pembelajaran. Kreatifitas pembelajaran 

guru dinilai menentukan pencapaian hasil pendidikan. Guru merupakan ujung tombak 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki peran dan fungsi penting sebagai 

sumber belajar dan bahkan seringkali mendominasi proses transformasi nilai ilmu 

pengetahuan dan lain-lain kepada peserta didik. Dugaan yang ada kemampuan guru akan 

menghasilkan pembentukan kualitas peserta didiknya. Penguasaan guru pada materi 

pelajaran mungkin sudah cukup memadai, akan tetapi pada pelaksanaan pembelajarannya 

kurang kreatif, kurang inovatif, monoton dan membosankan, serta kurang menarik, maka 

pencapaian hasil belajar menjadi kurang maksimal. 

Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar tersebut penulis mencoba model 

pembelajaran yang sesuai dengan objek belajar yang tersedia. Penulis menggunakan model 

Team Games Tournament (TGT). Diharapkan dengan menggunakan model ini dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pokok bahasan getaran, gelombang dan bunyi pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu. Pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games 

Tournament) adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. 

Pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games Tournament) memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih rileks disamping menumbuhkan disiplin, tanggungjawab, kerjasama, persaingan 

sehat dan keterlibatan belajar. 
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Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah 

penggunaan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pokok bahasan getaran, gelombang dan bunyi bagi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Lebaksiu? (2) Bagaimana proses pembelajaran Team Games Tournamen (TGT) 

berlangsung di kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu? 

Adapun tujuan dari penulisan best practice ini sebagai berikut: (1) penggunaan 

model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPA pokok bahasan getaran, gelombang dan bunyi bagi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Lebaksiu, (2) Mengetahui proses pembelajaran Team Games Tournamen (TGT) 

berlangsung di kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu. 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Belajar 

Belajar adalah proses dari yang belum mampu ke arah yang sudah mampu dan 

proses perubahan itu terjadi selama jangka waktu tertentu. Wasty Soemanto menerangkan 

bahwa: “Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah proses, dan bukan suatu 

hasil. Karena itu belajar berlangsung secara aktif dan integrative dengan menggunakan 

bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan “. (Soemanto, 2006:104-105). Menurut para 

ahli belajar dalam arti yang luas, adalah proses perubahan tingkah laku dalam bentuk 

penguasaan, diperolehnya keterampilan baru dan terjadi karena usaha yang disengaja. 

Gagne mengemukakan pendapat bahwa “Belajar terjadi karena adanya bermacam–macam 

stimulus yang datangnya dari lingkungan sekitar peserta didik.Stimulus ini merupakan 

sebagai contoh masukan untuk proses belajar keluarannya merupakan modifikasi tingkah 

laku yang dapat diamati (Hudoyo,1988:21) 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan belajar kesimpulan, belajar adalah proses 

yang dilakukan siswa untuk memahami apa yang sebelumnya belum dipahami melalui 

stimulus yang datangnya dari lingkungan peserta didik. 

Hasil Belajar 

Adanya perubahan perilaku dalam proses belajar menandakan telah terjadi belajar. 

Jadi hasil belajar berupa perubahan itu sendiri dan mengakibatkan manusia berubah sikap 

dan tingkah lakunya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250) Hasil belajar dapat 

dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis– jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran. 

Menurut Oemar Hamalik (2006:30) hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Dari pendapat diatas disimpulkan, hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dan 

perkembangan mental yang lebih baik di bandingkan sebelum belajar. 
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Setiap kegiatan proses belajar-mengajar pasti ingin mengetahui hasilnya. Hasil 

belajar menurut Mulyono Abdurrahman adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. (Abdurrahman, 2003:37) 

Dalam pembelajaran di sekolah khususnya di kelas, guru bertugas mengukur dan 

mengevaluasi apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajarinya atas bimbingan guru 

sesuai dengan tujuan yang dirumuskannya. 

Untuk mengetahui hasil belajar, maka perlu diadakan evaluasi atau penilaian 

terhadap proses belajar-mengajar, meliputi penilaian terhadap: kegiatan siswa dan guru, 

pelaksanaan proses belajar – mengajar, interaksi guru dan siswa. Penilaian hasil belajar 

bermanfaat untuk memberi informasi guru dan siswa tentang prestasi belajar siswa dan 

untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha guru dalam kegiatan belajar – mengajar. 

Berarti dengan adanya penilaian tersebut membantu siswa dan guru dalam menentukan 

sikapnya. Siswa dan guru dapat memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan prestasinya. 

Pembelajaran IPA 

Dalam silabus dijelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil 

kegiatan berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar 

yang diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah berupa kegiatan percobaan atau 

pengujian, kegiatan teknologi, diskusi kelas dan pemanfaatan lingkungan sekitar. Pendidikan 

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara alamiah.  

Model Pembelajaran Team Games Tournamens (TGT)  

Pembelajaran kooperatif model Team Games Tournamens (TGT) adalah model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktifitas seluruh siswa tanpa melihat perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. 

Ada 5 komponen utama dalam pembelajaran model Team Games Tournament 

(TGT) yaitu; 

1. Penyajian kelas: Guru menyampaikan materi dengan pembelajaran langsung melalui 

ceramah, dan diskusi atau tanya jawab dengan siswa. 

2. Kelompok (team): Kelompok terdiri dari 4 atau sampai 5 orang siswa yang anggotanya 

heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik.  

3. Game: Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Game terdiri 

dari pertnyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab 

benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa 

untuk turnamen mingguan. 

4. Turnamen: Turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru 

melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen 
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pertama guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. Tiga siswa tertinggi 

prestasinya dikelompokkan pada meja I, tiga siswa selanjutnya pada meja II dan 

seterusnya. 

5. Team recognize (penghargaan kelompok): Guru memberikan penghargaan kepada team 

dalam 3 kategori yaitu ‘’Super Team’’ jika rata-rata skor 45 atau lebih, ‘’Great Team ‘’ 

apabila rata-rata mencapai 40-45 dan ‘’Good Team ‘’ apabila rata-ratanya 30-40. 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kinerja 

Kondisi Awal dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi Getaran, Gelombang dan 

Bunyi dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lebaksiu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Team Games Tournament (TGT) dan subjek kegiatan ini adalah siswa kelas VIIIA, 

VIIIB, VIIIC SMP Negeri 1 Lebaksiu Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 

101 siswa terdiri dari 38 siswa laki-laki dan 63 siswa perempuan.  

Perencanaan 

Kegiatan perencanaan yang penulis lakukan meliputi: menentukan masalah pokok 

yang harus dipecahkan yaitu hasil belajar siswa mata pelajaran IPA materi Getaran, 

gelombang dan bunyi, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau skenario 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

dalam pemecahan masalah, menyusun instrumen penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur hasil belajar dan pembagian kelompok diskusi siswa. 

Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, penulis menyajikan pembelajaran menggunakan 

model Team Games Tournament (TGT) sesuai dengan RPP. Tindakan dilakukan sebanyak 

tiga kali pertemuan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertemuan Pertama: 

Pada pertemuan pertama ini guru mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam 

pembuka, mempersilahkan siswa untuk berdo’a sesuai keyakinannya masing-masing 

kemudian menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa.  

Selanjutkann kegiatan inti yang dilakukan oleh guru adalah menjelaskan materi 

Gelombang Bunyi secara garis besar dengan metode ceramah dan menggunakan alat bantu 

LCD. Kemudian Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen terdiri 

dari 4-5 siswa. Guru membagi LDS kepada setiap kelompok kemudian membimbing siswa 

untuk berdiskusi kelompok bersama anggota kelompoknya. 

Guru membuat Game dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

dan mencatat perolehan skor setiap kelompok.Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami siswa.Guru melakukan refleksi 

terhadap diskusi yang telah dilakukan.Guru memberi tugas rumah untuk mendalami materi 

yang telah diberikan dan mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan bacaan Hamdalah dan salam 

penutup. 
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Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua ini guru membuka dengan salam pembuka dan memulai 

pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Guru memberikan apersepsi mengenai materi 

pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya dalam 

Kegiatan Inti Guru menuliskan judul materi di papan tulis yaitu tentang Gelombang Bunyi 

dan menjelaskan materi dengan menggunakan LCD. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen terdiri dari 4-5 siswa. Guru membagi LDS kepada setiap 

kelompok untuk bahan diskusi dan dikerjakan bersama-sama.  

Guru membimbing siswa untuk berdiskusi kelompok bersama anggota kelompoknya. 

Guru membuat Game berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anggota 

kelompok diskusi. Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi, kedua dan ketiga. Pada akhirnya Guru melakukan refleksi terhadap diskusi yang 

telah dilakukan oleh siswa secara kelompok, memberi pekerjaan rumah dan menutup 

pembelajaran dengan bacaan Hamdalah dan salam penutup. 

Pertemuan ketiga 

 Pada pertemuan ketiga ini guru mengucap salam pembuka, mengajak siswa untuk 

berdo’a. memeriksa kesiapan siswa dalam dan mengecek kehadiran siswa. Guru 

membagikan lembar soal, memberi petunjuk cara mengerjakan soal dan siswan 

mengerjakan soal dengan serius dan tenang. Guru mengawasi siswa agar mengerjakan soal 

dengan jujur dan teliti. 

Evaluasi 

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang dicapai 

siswa setelah dilakukan tindakan dibandingkan dengan kondisi awal. Seperti dijelaskan pada 

pelaksanaan tindakan evaluasi atau penilaian dilaksanakan pada pertemuan ketiga dalam 

kegiatan ini. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes tertulis 

berbentuk pilihan ganda. Sebelum membuat soal guru terlebih dahulu membuat kisi-kisi.  

Dari kisi-kisi tersebut dibuatlah soal sebanyak 10 butir soal dengan menyediakan 4 

opsi pilihan jawaban. Setelah soal dikerjakan oleh siswa kemudian diperiksa pekerjaannya, 

hasil pekerjaan siswa selanjutnya dianalisis dan ditinjaklanjuti. 

Dari hasil evaluasi menunjukan model pembelajaran Team Games Tournament 

(TGT) membawa kemajuan dalam proses belajar mengajar yang ditandai adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Hasil dan Dampak 

Hasil Yang dicapai. 

Seperti pada perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya ada dua 

aspek hasil belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran yaitu hasil belajar tuntas dan 

belum tuntas. Hasil belajar tuntas dan belum tuntas siswa pada pembelajaran awal 

ditunjukkan pada laporan berikut ini:  

Pada kondisi awal sebelum menerapkan model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) hasil belajar siswa materi Getaran dan Gelombang masih sangat rendah 
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yaitu 34,38% atau 35 siswa belum tuntas belajar dan 65,62% atau 66 siswa sudah tuntas 

belajar.  

Sedangkan hasil belajar siswa pada saat pembelajaran dengan model Team Games 

Tournament (TGT) dapat dilihat pada laporan berikut ini: 

Bahwa nilai tertinggi adalah 90, nilai terendah 60, nilai rata-rata kelas 78, nilai 

kurang dari KKM sebanyak 14 siswa atau 12,5% dan nilai di atas KKM sebanyak 87 siswa 

atau 87,5%.  

Dengan melihat laporan di atas dapat dijelaskan bahwa prosentase siswa yang tidak 

tuntas mengalami penurunan sebesar 21,88% yaitu dari 34,38% menjadi 12,5%. Dan 

prosentase siswa yang belajar tuntas mengalami kenaikan 21,88%. yaitu dari 65,62% 

menjadi 87,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa diterapkannya strategi pembelajaran 

model Team Games Tournament (TGT) berhasil meningkatkan kemampuan belajar sesuai 

indikator keberhasilan.  

Dampak 

Dampak dari penggunaan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

bagi siswa adalah: 

Siswa menjadi kreatif. 

Proses pembelajaran dengan menerapkan model Team Games Tournament (TGT) 

membuat siswa menjadi lebih kreatif dan menumbuhkan saling bekerja sama untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Kreatifitas siswa ini tampak saat kegiatan 

diskusi dan tournament Tiap siswa berkreasi sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki. Tiap 

kelompok tampak bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, karena hasil karyanya 

akan ditampilkan atau dilihat teman satu kelas saat kegiatan presentasi. Hasil daridiskusi 

tiap kelompok berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Siswa tampak 

bangga dengan hasil diskusinya. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat positif. 

Siswa menjadi aktif 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Team Game 

Tournament siswa menjadi lebih aktif, bisa berfikir kritis selama kegiatan diskusi dan 

menjadi lebih tanggung jawab. Sebagian besar siswa tidak lagi diam, tidak lagi apatis tetapi 

sangat aktif baik saat mengerjakan tugas maupun saat diskusi. Siswa melakukan kegiatan 

sesuai dengan tugasnya. Saat diskusi banyak yang mengajukan pertanyaan. Siswa 

berlombalomba untuk mengajukan pertanyaan. Begitu pula saat kelompoknya melakukan 

presentasi, setiap anggota berusaha untuk melengkapi jawaban temannya. Siswa menjadi 

berani mengungkapkan pendapat saat kegiatan presentasi. 

Dampak lain yang penulis rasakan setelah menggunakan pembelajaran model TGT 

sangatlah positip karena sebagian besar siswa menunjukan adanya sikap yang bergairah, 

kelas menjadi berpusat pada siswa dan siswa menjadi lebih disiplin dan lebih 

bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya sebagai siswa di dalam kelas. 

Pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games Tournament) adalah salah satu 

tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan. Pembelajaran kooperatif model TGT (Team 
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Games Tournament) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan disiplin, tanggungjawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar. Demikian dampak positip yang penulis peroleh setelah pembelajaran dengan model 

TGT. 

Faktor Kendala dan Pendukung 

Kendala 

Meskipun Pembelajaran dengan metode Team Game Tournament sudah 

menunjukkan hasil positif namun dalam praktik dan prosesnya, guru masih menemukan 

adanya beberapa kendala yang dihadapi Antara lain:  

1. Memerlukan alokasi waktu yang relative lebih banyak, terutama kalau belum terbiasa 

2. Membutuhkan persiapan yang lebih terprogram dan sistematik  

3. Kalau peserta didik belum terbiasa dan menguasai pembelajaran kooperatif, pencapaian 

hasil belajar tidak akan maksimal 

4. Masalah yang terkait dengan peserta didik antara lain: terdapat peserta didik yang tidak 

bisa menyesuaikan diri, berperilaku menyimpang, terlalu gaduh, tidak hadir ataupun tidak 

berlatih secara efektif 

5. Beban bagi pengajar yang lebih besar dan harus teliti dalam penilaian. 

Disamping kendala-kendala diatas juga masih banya kendala dari sisi siswa. Siswa 

yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi maka akan sulit dalam menyampaikan 

materi pada teman. Siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan 

mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak 

sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Keadaanatau kondisi 

kelas yang ramai, sehingga membuat siswa kurang bisa berkon sentrasi dalam 

menyampaikan pembelajaran yang dikuasainya. Jika jumlah anggota kelompok kurang akan 

menimbulkan masalah, misal jika bada anggota yang hanya membonceng dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Jika tidak didukung dengan kondisi 

kelas yang mumpuni (luas) metode sulit dijalankan mengingat siswa harus beberapa kali 

berpindah dan bertukar posisi.  

Pendukung 

Selain adanya kendala-kendala diatas pembelajaran model Team Games 

Tournament (TGT) memiliki sisi kelebihan yang akan mendukung kelancaran proses belajar 

mengajar. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Belajar menjadi lebih menyenangkan, 

2. Adanya kompetisi yang dapat memacu semangat belajar siswa, 

3. Memberikan strategi dan peraturan dalam kompetisi, 

4. Adanya kepercayaan diri dalam menyampaikan ide sehingga siswa lebih aktif pada saat 

persaingan dalam turnamen, 
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5. Materi mudah diterima oleh siswa dengan adanya diskusi yang menyebabkan siswa 

berani mengemukakan pendapat dan lebih memotivasi siswa untuk mempelajari materi. 

Rencana Tindak Lanjut 

Dengan berbekal pada keberhasilan yang telah dicapai dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) pada materi 

Getaran dan Gelombang, penulis berencana untuk menggunakan model tersebut pada 

pembelajaran materi – materi yang lainnya dan tentunya juga mencoba model – model 

pembelajaran lain yang disesuaikan dengan materi dan situasi serta kondisi peserta didik.  

Selain hal diatas agar hasil yang dicapai lebih optimal dan kendala-kendala yang 

dihadapi dapat diminimalisir, untuk ke depannya dapat dilakukan pengembangan terhadap 

strategi yang telah diterapkan dengan alternatif sebagai berikut: 

1. Menyusun RPP benar-benar sesuai dengan langkah–langkah pembelajaran dengan 

metode inkuiri terbimbing. 

2. Menyusun lembar kerja yang mudah untuk dipahami oleh siswa. 

3. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. 

PENUTUP 

Simpulan  

Penerapan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu Tahun Pelajaran 2019 / 

2020. Hal ini dapat dilihat pada kondisi awal dari 101 siswa yang mengikuti tes memperoleh 

nilai tuntas atau di atas KKM sebanyak 66 siswa atau 65,62% meningkat menjadi 87 siswa 

atau 87,5% pada kondisi akhir, terjadi peningkatan sebesar 21,88% dari kondisi awal 

Peningkatan pencapaian ketuntasan klasikal menunjukkan bahwa siswa telah menguasai 

materi pelajaran. Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran siswa akan lebih termotivasi 

dalam menelaah materi.  

Peningkatan hasil belajar Getaran dan Gelombang dapat dilihat dari proses 

belajarnya sebagai berikut:1.Proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT di kelas VIII terlihat lebih menyenangkan, suasana kelas semakin 

kondusif dan siswa semakin antusias dan siswa dapat bekerjasama baik dalam membahas 

materi pelajaran maupun dalam menjawab pertanyaan. Dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT guru lebih mudah untuk mengamati kegiatan siswa, sehingga dapat 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. Guru lebih efektif dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan penulis, berikut disampaikan 

rekomendasi yang relevan. 

1. Guru seharusnya memiliki inovasi model pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi 

siswa, tidak terpaku hanya dengan 1 jenis model pembelajaran saja tetapi harus 

mempunyai banyak referensi model pembelajaran yang lain. Guru tidak hanya terpaku 

pada buku guru dan buku siswa dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi dapat menggali 

sumber lain yang dapat menunjang kemampuan profesional guru. 
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2. Siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar, tidak 

terbatas pada hafalan teori. Hasil belajar yang diperoleh dengan cara ini (menemukan 

sendiri) akan membantu siswa menguasai materi secara lebih mendalam. 

3. Dukungan positif sekolah sangat diharapkan seperti penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk berlangsungnya pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan agar hasil belajar siswa meningkat.  
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