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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil observasi awal yang dilakukan di kelas X Kompetensi Keahlian 2 SMK 

Negeri 1 Salatiga, peneliti berhasil mengidentifikasi permasalahan pembelajaran 

akuntansi yang ada di kelas X Kompetensi Keahlian 2. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah apakah dengan penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 

Game Tournamens) dapat  meningkatkan toleransi, keterampilan sosial, motivasi dan 

hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dengan Pokok 

Bahasan Membukukan Jurnal Umum ke Buku Besar kelas X Kompetensi Keahlian 

Pemasaran 2 semester 1 tahun ajaran 2011/2012 SMK Negeri 1 Salatiga. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan metode kooperatif tipe TGT 

dalam meningkatkan toleransi, keterampilan sosial, motivasi  dan hasil belajar siswa 

dalam Mata Pelajaran Dasar kompetensi kejuruan dengan pokok bahasan Membukukan 

dari jurnal umum ke Buku Besar kelas X Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 semester 1 

tahun ajaran 2011/2012 SMK Negeri 1 Salatiga. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dirancang secara 

bersiklus, dimana tiap siklusnya terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan 

tindakan (acting), pengamatan/ observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Hasil penelitian ini meliputi toleransi, keterampilan sosial, motivasi dan hasil 

belajar siswa. Hasil dari toleransi, keterampilan sosial dan motivasi diperoleh dari 

pengamatan/observasi yang dinilai dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa. Hasil belajar dikelompokkan menjadi dua yaitu hasil ulangan 

harian sebelum diadakan tindakan dan hasil tes (kuis) setelah tindakan pada siklus 
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I dan siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes pada pokok bahasan 

membukukan jurnal umum ke buku besar setelah pembelajaran dengan TGT. 

Selain itu terdapat hasil pengamatan aktivitas siswa dalam menerima pelajaran, 

pengamatan aktivitas guru dan tanggapan siswa terhadap proses pembalajaran 

TGT. Pada setiap siklus, pelaksanaan tindakan dilakukan dua kali pertemuan 

masing-masing pertemuan dilakukan selama 3 jam pelajaran. Setiap satu jam 

pelajaran  adalah empat puluh lima menit. Setelah mengadakan penelitian dengan 

menggunakan metode TGT pada pokok bahasan membukukan dari jurnal umum 

ke buku besar diperoleh data sebagai berikut. 

4.1.1.  Hasil Penelitian Siklus I  

A. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan dilakukan kegiatan identifikasi masalah dan analisis 

penyebab timbulnya masalah yang terdapat pada proses pembelajaran sebelum 

tindakan kelas dilakukan. Tindakan pemecahan masalah yang dipandang tepat 

yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tahap penyusunan rancangan tindakan 

yang akan diberikan sebagai berikut: 

1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (lampiran 1, halaman 85) 

tentang materi yang diajarkan sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. 

2. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi yang meliputi: 
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 Lembar kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang dilihat dari jumlah siswa 

yang membawa buku paket, buku catatan dan perlengkapan tulis (lampiran 4, 

halaman 102). 

 Lembar pengamatan aktivitas siswa yang menunjang pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. Lembar 

pengamatan dibuat untuk mengetahui sejauhmana interaksi siswa selama proses 

pembelajaran (lampiran 6, halaman 104). 

 Lembar pengamatan aktivitas guru yang digunakan untuk mengetahui aktivitas 

guru selama menggunakan metode pembalajaran kooperatif tipe TGT (lampiran 

7, halaman 108). 

3. Menyiapkan daftar kelompok untuk tim (lampiran 2, halaman 100) 

4. Menyiapkan daftar penempatan siswa dam meja turnamen (lampiran 3, 

halaman 101) 

5. Menyiapkan kartu yang berisi nomor soal untuk game dan turnamen. 

6. Menyusun dan mempersiapkan soal-soal untuk tim, game, dan turnamen 

(lampiran 10, halaman 113) beserta kunci jawabannya (lampiran 11, halaman 

115).  

7. Menyusun dan mempersiapkan soal-soal untuk kuis atau tes (lampiran 12, 

halaman 125) beserta kunci jawabannya (lampiran 13, halaman 127). 

8. Menyiapkan sertifikat penghargaan. 

9. Menyiapkan kisi-kisi wawancara (lampiran 8, halaman 111). 

10. Menyiapkan lembar angket tanggapan siswa (lampiran 9, halaman 112). 
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B. Pelaksanaan/Tindakan (Acting) 

Tahap pelaksanaan/tindakan ini, dilaksanakan skenario pembelajaran yang 

telah direncanakan. Tiap siklus peneliti melaksanakan skenario pembelajaran 

dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pertemuan pertama 

hasil observasi kegiatan belajar mengajar pada kegiatan awal guru mengabsen, 

mengecek kesiapan siswa, memberi apersepsi, motivasi dan tujuan pembelajaran. 

Metode kooperatif TGT ini baru pertama kali diterapkan sehingga guru lebih 

berkonsentrasi pada kegiatan inti. Guru lupa belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru langsung menyampaikan langkah-langkah pembelajaran TGT  

dan dilanjutkan dengan masuk ke materi pelajaran tentang pembukuan jurnal 

umum ke buku besar. Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa untuk 

menumbuhkan keaktifan dalam pembelajaran.  

Kegiatan selanjutnya adalah masuk dalam kegiatan inti yaitu guru 

membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya oleh guru 

(lampiran 2, halaman 100). Guru menjelaskan langkah-langkah dalam 

pembelajaran TGT sebelum membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

Penjelasan yang disampaikan meliputi tentang pengerjaan lembar kerja tim mulai 

dari tugas masing masing anggota kelompok, tempat duduk, dan tujuan dari tim. 

Guru membagi lembar kerja tim (lampiran 10, halaman 113) dan bendera tim 

setelah siswa selesai berkelompok.  Guru membantu kerja tim sebagai fasilitator 

dan motivator. 

Langkah selanjutnya setelah siswa selesai mengerjakan lembar kerja, guru 

membagikan lembar skor game kepada masing-masing kelompok. Guru meminta 
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tiap kelompok mengirimkan satu siswa sebagai perwakilan kelompok untuk 

bermain/diadu dengan perwakilan kelompok yang lain. Siswa yang tidak 

mewakili dapat memberi dukungan kepada perwakilan kelompoknya agar dapat 

menambah keaktifan dalam berdebat dengan pewakilan kelompok lain. Game 

dilakukan dengan cara siswa memilih nomor undian yang telah disediakan dan 

menjawab soal pada nomor yang dipilihnya. Guru berperan sebagai pengawas dan 

memberi keputusan apakah jawaban benar atau salah. Game dinyatakan selesai 

jika semua soal sudah di mainkan. Guru dan siswa secara bersama-sama 

menjumlahkan skor yang diperoleh.  

Turnamen adalah kegiatan yang dilakukan setelah game selesai. Pertama-

tama guru menyampaikan langkah-langkah turnamen. Guru kemudian membagi 

siswa ke dalam meja-meja turnamen (lampiran 3, halaman 101) dan membagikan 

lembar turnamen, lembar jawaban, kotak kartu nomor, dan lembar skor permainan 

untuk tiap meja turnamen. Siswa memulai turnamen dengan memilih nomor 

undian kemudian menjawabnya, namun sebelumnya ditentukan dahulu siapa 

pembaca dan penantangnya. Guru bertugas untuk mengawasi jalannya turnamen. 

Setiap soal yang mampu dijawab dengan benar dicatat pada lembar skor turnamen 

kemudian dikumpulkan pada akhir turnamen. 

Kegiatan diakhiri dengan memberi tanya jawab pada siswa tentang 

kesulitan yang diperoleh selama melakukan turnamen sekaligus memberitahukan 

bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan kuis 1. 

Pertemuan kedua guru memberikan apersepsi dan motivasi. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembagian lembar kuis (lampiran 12, halaman 125). Setelah 



57 

 

kuis selesai guru memberikan sesi tanya jawab tentang permasalahan yang didapat 

selama kuis. Untuk pengumuman hasil penilaian kelompok (lampiran 24, halaman 

154) dan rangking/penghargaan (lampiran 25, halaman 155) dilakukan setelah 

kuis selesai, sedangkan pengumuman hasil kuis (lampiran 23, halaman 152) 

dilakukan dengan meminta jam pelajaran guru lain pada hari berikutnya. 

Tiap kelompok diberi penilaian kelompok. Lembar ini dimaksudkan agar 

siswa dapat melihat hasil kerja individu yang disumbangkan dalam tiap tim. 

Lembar hasil kuis pertama juga dibagikan supaya siswa dapat melihat secara 

langsung hasil kerjanya. 

C. Pengamatan (Observing) 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan pelaksanaan penerapan 

pembelajaran metode pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu dengan 

menggunakan lembar pengamatan yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil 

pengamatan dengan menggunakan pembelajaran metode TGT pada siklus I 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1)  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi Tentang Aktivitas Kesiapan Belajar Siswa dalam Menerima 

Pelajaran 

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran dapat dilihat 

(lampiran 18, halaman 141) pada siklus I pertemuan pertama dapat dilihat 

bahwa sebesar 82,40% siswa telah siap menerima materi pelajaran. Siswa 

yang belum siap menerima pelajaran sebesar 17,60% yang disebabkan delapan 
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siswa tidak membawa buku paket dan 11 siswa tidak membawa perlengkapan 

alat tulis. 

Upaya yang dilakukan adalah memberi penjelasan mengenai 

pentingnya buku paket yang mendukung untuk penugasan dan pemahaman 

konsep serta materi yang dijelaskan oleh guru dan kelengkapan alat tulis 

penting di dalam kegiatan belajar siswa. 

b. Observasi Tentang Aktivitas Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT 

Data hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Hasil observasi aktivitas belajar 

siswa pada siklus I (lampiran 19, halaman 142) sebesar 62,78%. Siklus I 

toleransi menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup, keterampilan sosial 

menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup, dan motivasi siswa 

menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup.  

Pertemuan pertama proses pembelajaran siswa  mengenai toleransi 

pada siswa menunjukkan nilai tiga. Sebanyak 17 siswa atau 47,22% siswa 

yang mau menerima siswa lain sebagai rekan kerja dalam bekerja sedangkan 

19 siswa atau 52,78% siswa belum mau menerima siswa lain sebagai rekan 

kerja dalam bekerja. Toleransi siswa menghargai pendapat siswa lain 

menunjukkan nilai tiga. Sebanyak 20 siswa atau 55,56% siswa sudah 

menghargai pendapat siswa lain sedangkan 16 siswa atau 44,44% siswa 

belum bisa menghargai pendapat siswa lain. 
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Proses pembelajaran siswa mengenai keterampilan  sosial siswa 

menunjukkan nilai tiga. Sebanyak 21 siswa atau 58,33% siswa mau 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sedangkan 15 siswa atau  

41,67% siswa belum mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Keterampilan siswa mengenai siswa berdiskusi dan bekerja sama 

menunjukkan nilai tiga. Sebanyak 15 siswa atau 41,66% siswa mau 

berdiskusi dan bekerja sama sedangkan 21 siswa atau 58,33% siswa belum 

mau berdiskusi dan bekerja sama. Keterampilan sosial mengenai siswa 

bekerjasama dengan siswa lain menunjukkan nilai tiga. Sebanyak 18 siswa 

atau 50% siswa bekerjasama dengan siswa lain sedangkan 18 siswa atau 

50% siswa belum bekerjasama dengan siswa lain. Ketrampilan sosial 

mengenai siswa menjawab pertanyaan dan menantang jawaban siswa lain 

saat game menunjukan nilai empat. Sebanyak 22 siswa atau 61,11% siswa 

mau menjawab dan menantang jawaban siswa lain sedangkan 14 siswa atau 

38,89% siswa belum mau menjawab dan menantang jawaban siswa lain saat 

game. Ketrampilan sosial mengenai siswa menjawab pertanyaan dan 

menantang jawaban siswa lain saat turnamen menunjukan nilai tiga. 

Sebanyak 19 siswa atau 52,78% siswa mau menjawab dan menantang 

jawaban siswa lain sedangkan 17 siswa atau 47,22% siswa belum mau 

menjawab dan menantang jawaban siswa lain saat turnamen.   

Motivasi mengenai siswa pada pembelajaran menunjukkan nilai tiga. 

Sebanyak 16 siswa atau 44,44% siswa membangun kerjasama dalam tim 

sedangkan 20 siswa atau 55,56% belum membangun kerjasama dalam tim. 
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Motivasi mengenai siswa memberi  dukungan kepada siswa lain dalam 

pembelajaran menunjukkan nilai tiga. Sebanyak 21 siswa atau 58,33% siswa 

memberi dukungan kepada siswa lain sedangkan 15 siswa atau 41,67% 

siswa belum memberi dukungan kepada siswa lain. Motivasi mengenai 

siswa yang saling memberi dukungan antara siswa yang mewakili tim 

dengan siswa lain pada saat game menunjukan nilai tiga. Sebanyak 21 siswa 

atau 58,33% siswa saling memberi dukungan antara siswa yang mewakili 

tim dengan siswa lain pada saat game sedangkan 15 siswa atau 31,67% 

siswa belum saling memberi dukungan antara siswa yang mewakili tim 

dengan siswa lain pada saat game. 

Pertemuan kedua, kuis individu atau tes berjalan dengan baik. Saat 

sesi tanya jawab mengenai kesulitan yang dialami selama kuis, lima siswa 

mau mengungkapkan kesulitannya sedangkan 31 siswa belum berani 

mengungkapkan kesulitannya. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa  sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu sebesar 25%, kemudian pada siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 52,78% (lampiran 23, halaman 152). Siswa 

yang tuntas sebelum tindakan sebesar 9 siswa dan setelah tindakan pada siklus 

I siswa tuntas menjadi 19 siswa. Siswa yang belum tuntas dikarenakan kurang 

memahami materi yang disampaikan guru. 
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2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Data hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk mengetahui kegiatan 

guru selama proses pembelajaran. Siklus I pertemuan pertama guru memberi 

motivasi pada siswa dengan menggali pengetahuan awal, guru menanyakan 

pada siswa mengenai jurnal dan buku besar. Kegiatan awal pembelajaran ini 

guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran karena terlalu konsentrasi 

untuk kegiatan inti sehingga lupa. Guru menyampaikan pada siswa bahwa akan 

menggunakan metode TGT sebagai metode pembelajaran pada materi 

membukan jurnal ke buku besar. Guru kurang memotivasi siswa sehingga  

masih banyak siswa yang pasif, cenderung diam, mengerjakan sesuatu yang 

tidak mendukung kegiatan belajar mengajar, dan suasana kelas masih belum 

terkondisi dengan baik.  

Guru membimbing siswa dan mengorganisasikan kegiatan dalam 

kelompok untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi. Guru belum dapat 

menciptakan suasana agar siswa menjadi aktif karena hanya beberapa siswa 

saja yang terlihat aktif dalam diskusi, sementara yang lainnya hanya diam saja 

dan masih banyak yang mengobrol. 

Kegiatan selanjutnya adalah game, guru bertugas membagi lembar skor 

game dan mengawasi proses game. Guru belum sepenuhnya dapat 

emncipatakan suasana yang aktif karena masih banyak siswa yang diam atau 

belum memberikan dukungan terhadap timnya. 

Pertemuan kedua, guru memberikan apersepsi sebelum kuis dimulai. Guru 

kemudian membagi lembar kuis. Saat kuis berlangsung guru mengawasi 
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jalannya proses kuis. Ada enam siswa dalam tiga bangku yang masih bekerja 

sama, kemudian guru menegur siswa tersebut. Setelah kuis guru memberikan 

sesi tanya jawab mengenai kesulitan yang dihadapi siswa selama mengerjakan 

kuis. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat dari kinerjanya 

dalam pembelajaran pada siklus pertama adalah sebesar 64,52% (lampiran 20, 

halaman 146) sehingga kinerja guru perlu ditingkatkan kembali untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

3) Wawancara Siswa Tentang Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TGT 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada siswa setelah 

mengikuti pelajaran dengan metode koopertif TGT semua siswa menjawab 

senang. Enam siswa memberikan pendapat bahwa dengan menggunakan 

metode kooperatif TGT membuat mereka mudah memahami dan tidak 

mengantuk. Tujuh siswa memberikan beberapa kesulitan atau kendala yaitu ada 

siswa yang sulit diajak bekerjasama, jika diminta pendapat hanya diam, dan 

ada siswa yang tidak mau menerima pendapat siswa lain (lampiran  22, 

halaman 151). 

D. Refleksi (Reflecting) 

Aktivitas siswa berdasarkan hasil observasi siklus I yang merupakan siklus 

awal dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh data bahwa aktivitas siswa 

menunjukkan nilai sebesar 62,78%. Peningkatan aktivitas tersebut belum optimal 
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sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan agar mencapai hasil yang lebih 

optimal. 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I menunjukkan nilai sebesar 

64,52%. Guru sudah melakukan kegiatan sebaik mungkin dalam pembelajaran 

namun nilai aktivitas guru masih belum optimal. Tujuan pembelajaran pada siklus 

I tidak dijelaskan guru karena guru memfokuskan pembelajaran pada langkah-

langkah pembelajaran dengan metode kooperatif TGT yang belum pernah 

digunakan sebelumnya.   

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus I masih terdapat hal-

hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan tujuan yang harus dicapai dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Toleransi siswa pada siklus I menunjukkan nilai cukup. Hasil tersebut masih 

dibawah kriteria keberhasilan proses. Peningkatan perlu dilakukan pada 

siklus II terutama pada toleransi siswa menerima siswa lain sebagai rekan 

dalam bekerja. 

2. Keterampilan sosial pada siklus I menunjukkan nilai cukup. Hasil tesebut 

berada dibawah kriteria keberhasilan proses. Peningkatan perlu dilakukan 

pada siklus II mengenai siswa berdiskusi dan bekerjasama dalam tim. 

3. Motivasi siswa pada siklus I menunjukkan nilai cukup. Hasil tersebut masih 

berada dibawah kriteria keberhasilan proses sehingga pada siklus II motivasi 

siswa dalam memberikan dukungan kepada siswa lain dan membangun 

kerjawama dalam tim perlu ditingkatkan agar mencapai hasil yang optimal. 
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4. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 52,78%. Ketuntasan 

tersebut masih di bawah kriteria keberhasilan belajar, sehingga pada siklus II  

perlu ditingkatkan lagi. 

 

4.1.2.  Hasil Penelitian Siklus II 

A. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan pada siklus II diisi dengan persiapan seperti siklus 

I dan memperbaiki kekurangan pada siklus I yang dapat dilihat di refleksi 

siklus I. Persiapan perbaikannya diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Upaya perbaikan yaitu guru sebagai pengajar supaya mempersiapkan 

skenario pembelajaran secara optimal terutama pada tujuan pembelajaran. 

Perbaikan ini dilakukan agar kegiatan awal, inti dan akhir dapat berjalan 

dengan baik sesuai skenario pembelajaran. 

2. Toleransi  

Perbaikan yang perlu dilakukan mengenai toleransi siswa dalam menerima 

siswa lain sebagai rekan dalam bekerja adalah dengan memberi pengarahan pada 

siswa akan pentingnya rekan dalam bekerjasama karena dengan adanya rekan kerja 

dapat membantu memecahkan masalah/ tugas dan berpengaruh pada nilai 

kelompoknya. 

3. Keterampilan sosial 

Upaya perbaikan pada keterampilan sosial siswa pada siswa bekerja sama 

dan berdiskusi yaitu memberi pengarahan pada siswa tujuan dari diskusi adalah 

supaya saling mengerti dan memahami materi antara anggota kelompok. 

Pembentukan siswa menjadi beberapa kelompok diharapkan agar dapat saling 
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membantu sesama nggota kelompok dalam menghadapi kesulitan selama proses 

pembelajaran. 

4. Hasil belajar 

Upaya perbaikan hasil belajar yaitu guru memberikan pengarahan 

supaya semua siswa lebih memperhatikan dan menyimak semua arahan dari 

guru agar proses pembelajaran berjalan efektif dan siswa dapat memahami 

materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

B.  Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pertemuan pertama guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti materi pelajaran kemudian siswa menyiapkan buku  materi  

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru melanjutkan dengan 

apersepsi, pemberian motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran, mengulang 

kembali langkah-langkah pembelajaran TGT. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran telah terlihat pada 

pertemuan pertama siklus ini. Terbukti dengan kesiapan siswa dalam 

menempatkan diri dalam kelompok. Guru mengkomunikasikan topik 

pembelajaran serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran 

yaitu tentang membukukan jurnal umum ke buku besar. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan meminta siswa untuk untuk 

menempatkan diri sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan pada 

pertemuan sebelumnya. Siswa pada siklus II ini lebih tertib karena sudah 

memahami metode pembelajaran koopertif tipe TGT dan telah siap dengan 



66 

 

materi yang akan diberikan. Langkah berikutnya adalah guru memberikan 

lembar soal untuk dibahas oleh kelompok. 

Kegiatan selanjutnya adalah masuk dalam kegiatan inti yaitu guru 

membagi siswa ke dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya oleh 

guru (lampiran 2, halaman 100). Guru dapat menjelaskan langkah-langkah 

dalam pembelajaran TGT dengan baik, ditandai dengan antusiasme siswa 

dalam menerima penjelasan guru. Guru membagi lembar kerja tim (lampiran 

26, halaman 156) setelah siswa selesai berkelompok.  

Langkah selanjutnya setelah siswa selesai mengerjakan lembar kerja, 

guru membagikan lembar skor game kepada masing-masing kelompok. Game 

dapat dilaksanakan dengan lebih teratur karena siswa mulai terbiasa dengan 

game yang telah dilakukan pada siklus I. Guru berperan sebagai pengawas dan 

memberi keputusan apakah jawaban benar atau salah. Game dinyatakan selesai 

jika semua soal sudah di mainkan. Guru dan siswa secara bersama-sama 

menjumlahkan skor yang diperoleh. 

Turnamen adalah kegiatan yang dilakukan setelah game selesai. Siswa 

di kelas dibagi menjadi enam kelompok turnamen (lampiran 3, halaman 101). 

Kesiapan siswa juga nampak pada saat turnamen, siswa sudah mampu 

memahami jalannya permainan pada turnamen yang telah dimainkan pada 

siklus I. Guru lebih mudah mengawasi kegiatan siswa di setiap meja turnamen 

sehingga suasana menjadi lebih tenang dan aktif. 
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Kegiatan diakhiri dengan memberi tanya jawab pada siswa tentang 

kesulitan yang diperoleh selama melakukan turnamen sekaligus 

memberitahukan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan kuis 2. 

Pertemuan kedua pemberian kuis 2 berjalan dengan baik. Kegiatan awal 

guru memberikan apersepsi dan motivasi kemudian dilanjutkan dengan 

pembagian lembar kuis (lampiran 28, halaman 167). Guru menjadi pengawas 

selama berlangsungnya kuis. Guru memberikan sesi tanya jawab tentang 

permasalahan yang didapat selama kuis setelah siswa selesai mengerjakan. 

Pengumuman hasil penilaian kelompok (lampiran 39, halaman 194) dan 

rangking/penghargaan (lampiran 40, halaman 150) dilakukan setelah kuis 

selesai, sedangkan pengumuman hasil kuis (lampiran 38, halaman 192) 

dilakukan dengan meminta jam pelajaran guru lain pada hari berikutnya. 

Tiap kelompok diberi penilaian kelompok. Lembar ini dimaksudkan 

agar siswa dapat melihat hasil kerja individu yang disumbangkan dalam tiap 

tim. Lembar hasil kuis pertama juga dibagikan supaya siswa dapat melihat 

secara langsung hasil kerjanya. 

C.  Pengamatan (Observing) 

Pada penelitian tindakan kelas ini, pelaksanaan penerapan pembelajaran 

metode pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu dengan menggunakan lembar 

pengamatan yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil pengamatan dengan 

menggunakan pembelajaran metode TGT pada siklus II diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi Tentang Aktivitas Kesiapan Belajar Siswa dalam Menerima 

Materi Pelajaran.  

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran dapat dilihat 

(lampiran 34, halaman 183) pada siklus II pertemuan pertama dapat dilihat 

bahwa sebesar 97,22% siswa telah siap menerima materi pelajaran. 

Pertemuan pertama masih ada siswa yang belum siap menerima materi 

pelajaran. Satu siswa tidak membawa buku paket dengan alasan hilang dan 

dua siswa tidak membawa kelengkapan alat tulis. Hal ini memperlihatkan 

adanya peningkatan pada siklus II dibandingkan siklus I. 

b. Observasi mengenai Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT 

Hasil penelitian siklus II ini aktivitas belajar siswa (lampiran 35, 

halaman 184) dalam kegiatan pembelajaran kooperatif tipe TGT telah 

mencapai 85,56%  sedangkan yang kurang aktif tinggal 14,44% karena 

minder dan takut salah dalam menjawab soal/pertanyaan maupun dalam 

mengemukakan pendapat. 

Siklus II toleransi siswa menunjukkan nilai empat atau kategori baik, 

keterampilan sosial menunjukkan nilai empat atau kategori baik dan motivasi 

juga menunjukkan nilai empat lima atau kategori baik (lampiran 37, halaman 

190).  

Pertemuan pertama proses pembelajaran siswa  mengenai toleransi 

pada siswa menunjukkan nilai empat. Sebanyak 28 siswa atau 77,78% siswa 
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mau menerima siswa lain sebagai rekan kerja dalam bekerja sedangkan 8 

siswa atau 22,22% siswa belum mau menerima siswa lain sebagai rekan 

kerja dalam bekerja. Toleransi siswa menghargai pendapat siswa lain 

menunjukkan nilai empat. Sebanyak 25 siswa atau 69,44% siswa sudah 

menghargai pendapat siswa lain sedangkan 11 siswa atau 30,56% siswa 

belum bisa menghargai pendapat siswa lain. 

Proses pembelajaran siswa mengenai keterampilan  sosial siswa 

menunjukkan nilai empat. Sebanyak 28 siswa atau 77,78% siswa mau 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sedangkan 8 siswa atau  

22,22% siswa belum mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Keterampilan siswa mengenai siswa berdiskusi dan bekerja sama 

menunjukkan nilai empat. Sebanyak 26 siswa atau 72,22% siswa mau 

berdiskusi dan bekerja sama sedangkan 10 siswa atau 27,78% siswa belum 

mau berdiskusi dan bekerja sama. Keterampilan sosial mengenai siswa 

bekerjasama dengan siswa lain menunjukkan nilai empat. Sebanyak 28 

siswa atau 77,78% siswa bekerjasama dengan siswa lain sedangkan 8 siswa 

atau 22,22% siswa belum bekerjasama dengan siswa lain. Ketrampilan 

sosial mengenai siswa menjawab pertanyaan dan menantang jawaban siswa 

lain saat game menunjukan nilai lima. Sebanyak 31 siswa atau 86,11% siswa 

mau menjawab dan menantang jawaban siswa lain sedangkan 5 siswa atau 

13,89% siswa belum mau menjawab dan menantang jawaban siswa lain saat 

game. Ketrampilan sosial mengenai siswa menjawab pertanyaan dan 

menantang jawaban siswa lain saat turnamen menunjukan nilai empat. 
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Sebanyak 27 siswa atau 75% siswa mau menjawab dan menantang jawaban 

siswa lain sedangkan 9 siswa atau 25% siswa belum mau menjawab dan 

menantang jawaban siswa lain saat turnamen.   

Motivasi mengenai siswa pada pembelajaran menunjukkan nilai 

empat. Sebanyak 25 siswa atau 69,44% siswa membangun kerjasama dalam 

tim sedangkan 11 siswa atau 30,55% belum membangun kerjasama dalam 

tim. Motivasi mengenai siswa memberi  dukungan kepada siswa lain dalam 

pembelajaran menunjukkan nilai empat. Sebanyak 27 siswa atau 75% siswa 

memberi dukungan kepada siswa lain sedangkan 9 siswa atau 25% siswa 

belum memberi dukungan kepada siswa lain. Motivasi mengenai siswa yang 

saling memberi dukungan antara siswa yang mewakili tim dengan siswa lain 

pada saat game menunjukan nilai empat. Sebanyak 28 siswa atau 77,78% 

siswa saling memberi dukungan antara siswa yang mewakili tim dengan 

siswa lain pada saat game sedangkan 8 siswa atau 22,22% siswa belum 

saling memberi dukungan antara siswa yang mewakili tim dengan siswa lain 

pada saat game. 

Pertemuan kedua, kuis individu atau tes berjalan dengan baik. Hal ini 

berarti ada peningkatan pada siklus II setelah siswa diberikan perlunya 

toleransi, ketrampilan sosial, dan motivasi dalam pembelajaran kooperatif 

TGT. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I 

sebesar 52,78% menjadi 80,55% pada siklus II (lampiran 38, halaman 
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192). Siswa yang tuntas sebesar sebesar 19 siswa sebelum tindakan dan 

setelah tindakan pada siklus II siswa yang tuntas menjadi 9 siswa. Siswa 

yang belum tuntas dikarenakan kurang memahami materi yang 

disampaikan guru. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 Hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk mengetahui kegiatan 

guru selama proses pembelajaran. Siklus  II pertemuan pertama guru memberi 

motivasi pada siswa dengan menggali pengetahuan awal, guru menanyakan 

pada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. Kegiatan awal ini, guru sudah 

menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas kepada siswa. Guru dalam 

pemberian motivasi sudah baik. 

Guru membimbing siswa dan mengorganisasikan kegiatan dalam 

kelompok untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi. Guru memberi arahan, 

bimbingan, dan mengawasi secara langsung kegiatan siswa dalam kelompok 

dengan baik, namun masih ada beberapa siswa yang tidak bekerja sama dalam 

kelompok. 

Kegiatan selanjutnya adalah game, guru bertugas membagi lembar skor 

game dan mengawasi proses game. Guru sudah mampu menciptakan suasana 

yang tenang dan aktif, ditansai dengan kesiapan dan kemampuan siswa dalam 

memainkan game. 

Pertemuan kedua, guru memberikan apersepsi sebelum kuis dimulai. Guru 

kemudian membagi lembar kuis. Saat kuis berlangsung guru mengawasi 

jalannya proses kuis. Ada dua siswa dalam satu bangku yang masih bekerja 
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sama, kemudian guru menegur siswa tersebut. Setelah kuis guru memberikan 

sesi tanya jawab mengenai kesulitan yang dihadapi siswa selama mengerjakan 

kuis. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat dari kinerjanya 

sudah cukup baik dalam pembelajaran pada siklus II yaitu sebesar 86,45% 

(lampiran 36, halaman 137). 

3) Wawancara Siswa Mengenai Pelaksanaan Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe   TGT 

         Hasil wawancara siswa pada siklus II (lampiran 41, halaman 196) 

menunjukkan bahwa semua siswa menjawab senang dengan pembelajaran 

TGT. Dua puluh enam siswa memberi komentar lebih mudah memahami 

materi, lima siswa memberi komentar dapat berdiskusi dengan teman, dan tiga 

siswa memberi komentar tidak bosan. Selain itu, semua siswa menjawab 

setuju apabila dalam pembelajaran selanjutnya menggunakan metode 

kooperatif TGT. 

 4)  Angket Tanggapan Siswa Mengenai Pelaksanaan Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe   TGT 

Hasil angket tanggapan siswa yang didapat (lampiran 42, halaman 

197) semua siswa menyatakan suka dengan pembelajaran kooperatif TGT. 

Siswa merasa lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan menyatakan 

hasil belajar mereka dapat lebih baik karena dapat belajar dalam bentuk 

permainan dan dapat berdiskusi dengan teman.  
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D. Refleksi (Reflecting) 

Hasil observasi siklus II pada aktivitas belajar siswa sudah 

menunjukkan hasil baik yaitu sebesar 85,56%. Sementara aktivitas guru juga 

menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 86,45%. Baik aktivitas siswa 

maupun guru sudah mencapai kriteria keberhasilan proses. Berdasarkan hasil 

perolehan dari pelaksanaan siklus II aktivitas peserta didik sudah menunjukan 

tercapainya tujuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Toleransi siswa dalam proses pembelajaran siklus II mengalami peningkatan 

dengan menunjukkan nilai dengan kategori baik. Hasil ini berarti toleransi 

siswa  sudah mencapai kriteria keberhasilan proses. 

2. Keterampilan sosial siswa dalam proses pembelajaran siklus II mengalami 

peningkatan dengan menunjukkan nilai dengan kategori baik. Hasil ini berarti 

keterampilan sosial siswa sudah mencapai kriteria keberhasilan proses. 

3. Motivasi dalam proses pembelajaran sudah siklus II mengalami peningkatan 

dengan menunjukkan nilai dengan kategori baik. Hasil ini berarti motivasi 

siswa sudah mencapai kriteria keberhasilan proses. 

4. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II  sebesar 94,12 %. Ketuntasan 

hasil belajar tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan belajar yaitu 

diatas atau sama dengan 75%. 
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4.2. Rangkuman 

Tabel 4.2. Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Membukukan Jurnal 

Umum ke Buku Besar Kelas X Kompetensi keahlian Pemasaran 2 Semester 1 

Tahun Ajaran 2011/2012 SMK Negeri 1 Salatiga 

Sebelum Tindakan 

Keadaan 

Awal 

Guru Akuntansi di SMK Negeri 1 Salatiga Tahun Ajaran 

2011/2012 menggunakan metode ceramah pada pokok bahasan 

membukukan jurnal umum ke buku besar. Dimana 

Pembelajaran lebih berorientasi terhadap guru sehingga ada 

sepuluh siswa mencorat-coret buku, mengobrol, dan bercermin, 

saat diberi pertanyaan hanya ada tiga siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan. Tujuh siswa lainnya mampu menjawab 

pertanyaan berikutnya, lima siswa diantaranya duduk 

berdekatan dan tiga siswa di antaranya menjawab setelah 

dipaksa oleh teman di dekatnya. Keadaan ini mengakibatkan 

dua puluh lima dari tiga puluh enam siswa pada pokok bahasan 

membukukan jurnal ke buku besar Kelas X Kompetensi 

Keahlian Pemasaran 2 semester 1 memiliki nilai di bawah 

KKM yaitu sebesar 76,7. 

Setelah Tindakan 

Siklus I 

Tahapan Deskripsi 

Perencanaan Tahap perencanaan dilakukan kegiatan identifikasi 
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masalah dan analisis penyebab timbulnya masalah yang 

terdapat pada proses pembelajaran sebelum tindakan kelas 

dilakukan. Pemecahan masalah dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran TGT dalam pembelajaran 

kamudian dilakukan penyusunan rencana, strategi 

pembelajaran, dan alat-alat yang digunakan. 

Pelaksanaan Tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan pembelajaran 

dilakukan dengan metode TGT sesuai dengan skenario yang 

telah dirancang dalam bentuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Pertemuan pertama kegiatan 

pembelajaran berisi kegiatan awal guru mengabsen, mengecek 

kesiapan siswa, memberi apersepsi, kegiatan inti (presentasi 

materi, masuk pada taham tim, game, dan turnamen) dan 

kegiatan akhir. Pertemuan kedua kegiatan pembelajaran diisi 

engan pemberian kuis/tes. 

Pengamatan Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran 

metode TGT pada siklus I diperoleh hasil sebagai berikut : 

1)  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi tentang aktivitas kesiapan belajar siswa dalam 

menerima pelajaran 

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran 

dapat dilihat pada siklus I pertemuan pertama dapat dilihat 
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bahwa sebesar 82,40% siswa telah siap menerima materi 

pelajaran. Sedangkan 17,60 % siswa belum siap menerima 

materi pelajaran disebabkan delapan siswa tidak membawa 

buku paket dan sebelas siswa tidak membawa perlengkapan 

alat tulis. 

b. Observasi Tentang Aktivitas Belajar Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran TGT 

Data hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk 

mengetahui kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Hasil 

observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 62,78%. 

Kemampuan siswa pada toleransi, ketrampilan sosial, dan 

motivasi  menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa  sebelum diterapkannya 

metode pembelajaran TGT yaitu sebesar 25%, kemudian pada 

siklus I mengalami peningkatan menjadi 52,78%. Siswa yang 

tuntas sebelum tindakan ada sembilan siswa dan setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I siswa tuntas menjadi 

sembilan belas siswa. Siswa yang belum tuntas dikarenakan 

kurang memahami materi yang disampaikan guru. 

2. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I pertemuan pertama guru memberi motivasi pada 
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siswa dengan menggali pengetahuan awal, guru menanyakan 

pada siswa mengenai jurnal dan buku besar. Kegiatan awal 

pembelajaran ini guru belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran karena terlalu konsentrasi untuk kegiatan inti 

sehingga lupa. Guru kurang memotivasi siswa sehingga  masih 

banyak siswa yang pasif, cenderung diam, mengerjakan sesuatu 

yang tidak mendukung kegiatan belajar mengajar, dan suasana 

kelas masih belum terkondisi dengan baik.  

Pertemuan kedua, guru memberikan apersepsi sebelum 

kuis dimulai. Guru kemudian membagi lembar kuis. Saat kuis 

berlangsung guru mengawasi jalannya proses kuis. Setelah kuis 

guru memberikan sesi tanya jawab mengenai kesulitan yang 

dihadapi siswa selama mengerjakan kuis. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat 

dari kinerjanya dalam pembelajaran pada siklus pertama adalah 

sebesar 64,52% sehingga kinerja guru perlu ditingkatkan 

kembali untuk mencapai hasil yang optimal. 

Refleksi Hasil observasi siklus I merupakan siklus awal dalam 

penelitian tindakan kelas ini diperoleh data bahwa aktivitas 

siswa  menunjukkan nilai sebesar 62,78% dan aktivitas guru 

sebesar 64,52%.   

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus I 
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masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan 

tujuan yang harus dicapai dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Toleransi, ketrampilan sosial, dan motivasi siswa pada siklus I 

menunjukkan nilai tiga atau ketegori cukup. Hasil tersebut belum 

masuk kriteria keberhasilan proses, sehingga pada siklus II perlu 

ditingkatkan supaya mencapai hasil yang optimal. 

2. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 52,78%. 

Hasil tersebut belum memenuhi kriteria keberhasilan belajar 

sehingga perlu ditingkatkan lagi pada siklus II. 

Siklus II 

Perencanaan Tahap perencanaan diisi dengan persiapan seperti siklus I 

dan  memperbaiki kekurangan pada siklus I yang dapat dilihat 

di refleksi siklus I. Persiapan perbaikannya diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Upaya perbaikan yaitu guru sebagai pengajar supaya 

mempersiapkan skenario pembelajaran secara optimal terutama 

pada tujuan pembelajaran. 

2. Toleransi  

Perbaikan yang perlu dilakukan mengenai toleransi siswa dalam 

menerima siswa lain sebagai rekan dalam bekerja adalah dengan 

memberi pengarahan pada siswa akan pentingnya rekan dalam 

bekerjasama karena dengan adanya rekan kerja dapat membantu 

memecahkan masalah/ tugas dan berpengaruh pada nilai 
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kelompoknya. 

3. Keterampilan sosial 

Upaya perbaikan pada keterampilan sosial siswa pada siswa bekerja 

sama dan berdiskusi yaitu memberi pengarahan pada siswa tujuan dari 

diskusi adalah supaya saling mengerti dan memahami materi antara 

anggota kelompok. 

4. Hasil belajar 

Upaya perbaikan hasil belajar yaitu guru memberikan 

pengarahan supaya semua siswa lebih memperhatikan dan 

menyimak semua arahan dari guru agar proses pembelajaran 

berjalan efektif dan siswa dapat memahami materi yang 

diajarkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Pelaksanaan Pelaksanaan pada siklus II dilakukan sama seperti pada 

siklus I namun telah dilakukan perbaikan-perbaikan dari 

kekurangan pada siklus sebelumnya. Pertemuan pertama 

dilakukan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan tim, 

game, dan turnamen. Pertemuan kedua kegiatan pembelajaran 

diiasi dengn pemberian kuis atau tes. 

Pengamatan Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran 

metode TGT pada siklus II diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi tentang aktivitas kesiapan belajar siswa dalam 

menerima materi pelajaran.  
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Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran 

dapat dilihat pada siklus II pertemuan pertama dapat dilihat 

bahwa sebesar 97,22% siswa telah siap menerima materi 

pelajaran.  

b. Observasi mengenai Aktivitas Siswa dalam proses 

pembelajaran TGT 

Hasil penelitian siklus II ini aktivitas belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran TGT telah mencapai 85,56%  

sedangkan yang kurang aktif tinggal 14,44% karena minder 

dan malu dalam menjawab pertanyaan maupun dalam 

mengemukakan pendapat. Siklus II keaktifan siswa 

menunjukkan nilai empat atau kategori baik. Kemampuan 

siswa pada toleransi menunjukkan nilai empat atau kategori 

baik, ketrampilan sosial siswa menunjukkan nilai empat atau 

kategori baik, dan motivasi siswa menunjukkan nilai empat 

atau kategori baik. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa dari sebelum 

diterapkannya metode pembelajaran TGT yaitu 25% menjadi 

52,78% pada siklus I, dan meningkat menjadi 80,55% pada 

siklus II. 
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2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk 

mengetahui kegiatan guru selama proses pembelajaran. Siklus  

II pertemuan pertama guru memberi motivasi pada siswa 

dengan menggali pengetahuan awal, guru menanyakan pada 

siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

Guru membimbing siswa dan mengorganisasikan kegiatan 

dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi. 

Pertemuan kedua, guru memberikan apersepsi sebelum kuis 

dimulai dan mengakhiri dengan memberikan sesi tanya jawab 

mengenai kesulitan yang dihadapi siswa selama mengerjakan 

kuis. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat 

dari kinerjanya sudah cukup baik dalam pembelajaran pada 

siklus II yaitu sebesar 86,45%. 

Refleksi Hasil observasi siklus II pada aktivitas belajar siswa sudah 

menunjukkan hasil baik yaitu sebesar 85,56%. Sementara 

aktivitas guru juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu 

menjadivsebesar 86,45%. Baik aktivitas siswa maupun guru 

sudah mencapai kriteria keberhasilan proses sehingga 

Penelitian Tindakan kelas (PTK) berkahir pada siklus II. 
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4.3.  Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil observasi selama 

penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk kemudian dilakukan 

refleksi secara keseluruhan pada tiap-tiap siklusnya. 

Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik apabila terjadi 

interaksi yang baik pula antara guru dan siswa. Guru harus dapat menentukan 

metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Proses pembelajaran 

dapat dikatakan optimal apabila siswa dan guru sama-sama berperan aktif saat 

kegiatan belajar mengajar. Keaktifan siswa dan guru dalam kegiatan belajar dan 

mengajar akan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang baik sehingga proses 

pembelajaran menjadi berkualitas. 

Teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

memberikan terjadinya pembentukan pada diri siswa agar menjadi karakter yang 

selalu aktif. Siswa harus aktif sehingga siswa menjadi pusat kegiatan belajar 

mengajar sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Peran aktif siswa 

siswa menjadi hal utama dalam menentukan kesuksesan dalam pembelajaran. 

Pandangan konstruktivisme Piaget dan Vigotsky menekankan pentingnya 

lingkungan sosial dalam belajar. Interaksi sosial dapat diwujudkan dengan adanya 

belajar secara berkelompok. Kelompok belajar memberikan kesempatan kepada 

siswa secara aktif dan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan 

siswa kepada teman sebaya. 
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Pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas ini, mengambil pokok 

bahasan membukukan jurnal umum ke buku besar. Materi pembelajaran ini 

membahas tentang identifikasi data transaksi dalam buku jurnal umum, bentuk 

jurnal umum, tata cara posting, dan mencatat transaksi dari jurnal umum ke buku 

besar.  

Hasil observasi awal yang menunjukan bahwa kegiatan belajar mengajar 

belum optimal, penggunaan metode pembelajaran konvensional ceramah yang 

belum tepat dengan materi dan  hasil belajar yang belum sesuai dengan target. 

Bentuk pemecahan dari permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas X Kompetensi Keahlian 

Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Salatiga. Selama pelaksanaan penelitian dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi 

membukukan jurnal umum ke buku besar dari siklus I ke siklus II terjadi 

perubahan dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik.  

Perubahan ini dilihat dari hasil peningkatan toleransi, keterampilan sosial, 

motivasi dan hasil belajar siswa. Hasil observasi pada proses pembelajaran 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Hasil aktivitas siswa siklus I sebesar 62,78%. Hasil proses belajar 

siswa pada toleransi menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup, keterampilan 

sosial siswa menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup dan motivasi 

menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup. Hasil aktivitas siswa siklus II sebesar 

85,56%. Hasil proses belajar siswa pada toleransi menunjukkan nilai empat atau 
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kategori baik, keterampilan sosial menunjukkan nilai empat atau kategori baik,  

dan motivasi menunjukkan nilai empat atau kategori baik.  

Keaktifan siswa dalam pembelajaran siklus I mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan sebelum tindakan kelas dilaksanakan. Sebelum tindakan 

kelas dilaksanakan banyak siswa pasif, mengobrol, dan mencorat-coret buku. 

Siswa juga tidak bisa menjawab ketika diberi pertanyaan oleh guru, siswa yang 

memiliki kesamaan memilih untuk duduk berdekatan, dan siswa masih banyak 

yang memperoleh nilai di bawah KKM. 

   Kegiatan pada siklus I, siswa sudah mulai aktif mengikuiti pelajaran 

walaupun belum optimal. Pertemuan pertama, kelompok satu, lima dan enam 

sudah mulai bisa menerima rekan kerja, walaupun masih terlihat sembilan belas 

siswa yang masih kurang bisa menerima rekan kerjanya. Siswa terlihat saling 

berdiskusi dan sudah dapat membagi tugas saat mengerjakan sesuai dengan 

jumlah soal mengenai posting dari jurnal ke buku besar. Pendapat yang berbeda 

didiskusikan dalam tim dan jika ada rekannya yang kesulitan, rekan yang lain 

akan membantu. Kelompok dua dan empat belum bisa bekerja sama dan 

berdiskusi dengan baik. Pembagian tugas masih belum dilakukan oleh kedua tim 

ini. Jadi mereka hanya mengandalkan satu bahkan dua anggota tim saja untuk 

mengerjakan tugas tersebut. Hal ini membuat beberapa soal belum selesai 

didiskusikan. 

 Kegiatan selanjutnya setelah diskusi kelompok adalah bermain game. 

Setiap kelompok mengirimkan perwakilan utnuk bermain game namun teman 

kelompoknya boleh memberi dukungan dan membantu jika perwakilan kelompok 
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mengalami kesulitan. Kelompok tiga dan enam belum bisa menerima siswa lain 

sebagai rekan kerja sehingga dukungan yang diberikan terhadap perwakilan 

kelompok tidak begitu terlihat.  

Turnamen merupakan kegiatan yang dilakukan setelah game. Setiap siswa 

akan bertarung dengan siswa dari kelompok-kelompok lain di meja-meja 

turnamen. Kegiatan ini menuntut pemahaman siswa saat diskusi dalam kelompok. 

Hasil kelompok dalam game dan turnamen dengan  rata-rata nilai tertinggi 

dicapai oleh kelompok satu nilai rata-rata 47,42. Kelompok dua memperoleh rata-

rata nilai 44,84, kelompok enam memperoleh rata-rata nilai 43,5, kelompok lima 

memperoleh rata-rata nilai 43, kelompok tiga memperoleh rata-rata nilai 41,56, 

dan kelompok empat memperoleh rata-rata nilai 41. 

Kegiatan pada siklus II, tiap kelompok sudah ada peningkatan dalam 

berkelompok dan berdiskusi. Pertemuan pertama, tiap kelompok sudah bisa 

membagi tugas dengan baik walaupun masih ada siswa yang kurang aktif dalam 

berdiskusi dan bekerjasama. Siswa saat game juga masih terdapat beberapa orang 

yang kurang menunjukkan dukungannya terhadap perwakilan kelompok, 

begitupula saat turnamen ada siswa yang masih belum aktif dalam menantang 

siswa dalam meja turnamen. 

Hasil kelompok dalam game dan turnamen dengan rata-rata nilai tertinggi 

diraih oleh kelompok enam dengan rata-rata nilai 49,50. Kelompok empat 

memperoleh rata-rata nilai 49,36, kelompok satu memperoleh rata-rata nilai 

49,15, kelompok lima memperoleh rata-rata nilai 48,09, kelompok tiga 
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memperoleh rata-rata nilai 44,34, dan kelompok dua memperoleh rata-rata nilai 

42,92. 

Perubahan juga dapat dilihat dari hasil ketuntasan hasil belajar sebelum 

diterapkannya metode kooperatif tipe TGT dengan hasil ketuntasan hasil belajar 

setelah menggunakan metode kooperatif tipe TGT. Nilai awal yang diperoleh dari 

hasil ulangan harian dijadikan dasar ukuran perhitungan ketuntasan hasil belajar 

tiap siklus. Materi tiap-tiap siklus merupakan materi pengulangan. Hasil analisis 

terhadap hasil belajar siswa menunjukkan bahwa dari siklus I sampai siklus II 

mengalami peningkatan. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I  sebesar 71,51 

dan ketuntasan belajar sebesar 52,78%.  Ketidaktuntasan hasil belajar individu 

pada siklus I sebanyak 17 siswa atau 47,22%. Tujuh belas siswa yang belum 

tuntas terdiri dari : dua siswa dari kelompok satu, empat siswa dari kelompok dua, 

tiga siswa dari kelompok tiga, dua siswa dari kelompok empat, dua siswa dari 

kelompok lima, dan tiga siswa dari kelompok enam. Ketidaktuntasan hasil belajar 

individu dikarenakan dari lembar kuis siswa pada akhir siklus, siswa masih belum 

dapat mencatat transaksi dalam jurnal umum sedangkan dalam posting ke dalam 

buku besar siswa sudah dapat mengerjakannya. 

Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II sebesar 79,1 dan ketuntasan 

hasil belajar  sebesar 80,55%. Ketidaktuntasan hasil belajar individu pada siklus 

II, sebanyak delapan siswa atau 19,45%. Tujuh siswa yang tidak tuntas terdiri dari 

satu siswa dari kelompok dua, satu siswa dari kelompok tiga, dua siswa dari 

kelompok empat, satu siswa dari kelompok lima, dan dua siswa dari kelompok 

enam. 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa 

terhadap materi atau konsep yang dipelajari melalui kegiatan yang telah 

dilaksanakan siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa sudah masuk dalam kriteria 

ketuntasan belajar yaitu lebih dari atau sama dengan 80,55%. Hal ini berarti, 

dengan diterapkannya metode kooperati tipe TGT toleransi, keterampilan sosial, 

motivasi dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

Peningkatan pada toleransi, ketrampilan sosial, dan hasil belajar sesuai 

dengan salah satu teori belajar, yaitu teori belajar konstruktivisme sosial. Teori ini 

dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang memandang bahwa “pemikiran dan 

pembentukan makna pada diri anak-anak dibentuk secara sosial dan muncul dari 

interaksi sosial mereka dengan lingkungan mereka.”
25

 Siswa yang belajar dengan 

metode Teams Game Tournamens (TGT) belajar dengan ditempatkan pada 

kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan hasil belajar yang berbeda. Siswa 

lalu diberikan tugas dalam kelompok. Keadaan seperti ini menuntut siswa untuk 

melakukan interaksi dengan rekan dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas tersebut. Interaksi yang terjadi terdapat unsur toleransi di dalamnya dimana 

siswa dalam kelompok harus mampu menghargai siswa lain agar dapat 

bekerjasama. Kegiatan dalam kelompok mengakibatkan siswa dapat bertukar 

pengetahuan atau mentransfer pengetahuan sebagai proses belajar yang akhirnya 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Peningkatan motivasi siswa yang terjadi dari sebelum dilakukan tindakan, 

siklus I, dan siklus II sesuai dengan teori motivasional bahwa “struktur tujuan 

                                                             
25 H. Douglas Brown , 2008, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, Edisi 

Kelima, terj. Noor Cholis dan Yuli Avianto Pareanom, Jakarta, Kedutaan Besar Amerika Serikat, 

hal. 13. 
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kooperatif menciptaan sebuah situasi di mana satu-satunya cara anggota 

kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok bisa 

sukses.”
26

 Siswa dalam suatu kelompok akan terdorong untuk saling membantu 

kesulitan yang dialami rekannya agar kelompok mereka berhasil dan mungkin 

mendorong anggota satu kelompoknya untuk melakukan usaha meksimal. 

Keadaan ini secara tidak langsung akan membuat masing-masing siswa memiliki 

motivasi untuk belajar yang meningkat sehingga mempengaruhi hasil belajar yang 

meningkat pula. 

Guru dalam menyampaikan materi juga mengalami kenaikan dibanding 

dari sebelum diterapkannya metode pembelajaran TGT. Guru berusaha memberi 

motivasi kepada siswa dan mencoba mengkondisikan kelas dengan baik, sehingga 

tercipta suasana belajar dengan baik. Guru dalam kegiatan belajar mengajar 

membimbing siswa mengorganisasikan kegiatan dalam kelompok untuk 

mengerjakan tugas dan berdiskusi. Sedangkan dalam lembar kerja siswa, guru 

memberikan arahan dan bimbingan, memantau jalannya kegitan belajar mengajar. 

Hasil observasi guru pada siklus I sebesar 64,52% dan pada siklus II 

sebesar 86,45%. Dari data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kinerja guru 

secara dinamis dari siklus I dan siklus II. Guru berusaha memperbaiki 

kekurangan-kekurangannya dalam proses pembelajaran, dari cara memberi 

penyampaian tujuan pembelajaran, toleransi dalam berkelompok, keterampilan 

sosial dalam pembelajaran dan motivasi siswa. Hasil observasi terhadap kinerja 

guru dalam menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dari satu siklus 

                                                             
26

 Robert E. Slavin, 2010, Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik, Bandung, 

Nusa Media, hal. 34. 
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ke siklus-siklus berikutnya, menunjukkan bahwa kinerja guru sudah baik. Siklus I, 

guru sudah melaksanakan langkah–langkah pembelajaran yang telah di susun, 

namun belum menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa karena lupa dan 

masih ada beberapa langkah yang belum dilakukan secara baik. Siklus II, kinerja 

guru semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan sudah dilakukanya langkah–

langkah pembelajaran dengan baik.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa secara kognitif dan peningkatan keaktifan belajar 

siswa. Indikator dalam penelitian tindakan kelas ini merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan penelitian tindakan kelas. Belum tercapainya indikator dalam 

penelitian ini disebabkan masih terdapat kendala yang dihadapi pada siklus I 

yaitu: 

1. Tujuan pembelajaran yang belum tersampaikan oleh guru. 

2. Suasana kelas belum terkendali, karena masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan selama pembelajaran. 

3. Siswa dan guru mengalami beberapa hambatan karena belum terbiasa dengan 

metode pembelajaran kooperatif TGT. 

4. Kurangnya kesiapan siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Kendala-kendala yang dialami dalam siklus I dapat diatasi dengan baik 

karena adanya kerja sama yang cukup baik antara guru dengan siswa, sehingga 

dapat terjalin interaksi yang baik. Interaksi guru dan siswa membuat pembelajaran 

tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
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Pelaksanaan pada siklus II guru berusaha untuk melakukan perbaikan-

perbaikan dari kesalahan yang terjadi dari siklus I. Upaya-upaya yang telah 

dilakukan guru pada kegiatan siklus II  untuk lebih mengoptimalkan lagi proses 

pembelajaran yaitu: 

1. Mempersiapkan serta merencanakan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan sebaik mungkin. 

2. Guru memberikan pengarahan dan motivasi siswa, agar siswa lebih 

memperhatikan dalam proses pembelajaran. 

3. Guru memahami rencana pelaksanaan pembelajaran dan membimbing 

siswa untuk menerapkannya. 

Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT pada pokok bahasan membukukan jurnal umum ke buku 

besar merupakan suatu pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa dalam bentuk kelompok. Pembelajaran yang dilakukan guru 

dengan sedemikian rupa diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih 

baik.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas siswa serta 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran sehingga pembelajaran yang 

berlangsung dapat menjadi lebih baik dan diperoleh secara optimal. Penggunaan 

metode kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan toleransi, keterampilan sosial, 

motivasi dan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran Dasar Kompetensi 

Kejuruan dengan Pokok Bahasan Membukukan jurnal umum ke buku besar Kelas 
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