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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah: (a) Untuk mengungkap pengaruh 

pembelajaran kooperatif model TGT terhadap hasil belajar Bahasa Inggris. (b) 

Ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran 

Bahasa Inggris setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif model TGT. Di 

samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada 

guru-guru bahasa Inggris terhadap penggunaan metode pembelajaran koorperatif 

model TGT dalam menciptakan situasi belajar bahasa Inggris yang 

menyenangkan. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) 

sebanyak tiga putaran/silus. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: 

rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini 

adalah siswa kelas XII AK 2 SMKN I Samarinda.  Data yang diperoleh berupa 

hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar.Dari hasil analis 

didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I 

sampai siklus III yaitu, siklus I (60,71%), siklus II (75,00%), siklus III (89,29%). 

Simpulan dari penelitian ini adalah metode kooperatif model TGT dapat 

berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa kelas XII AK 2 SMKN I 

Samarinda serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternative pengajaran Bahasa Inggris. 

 

Kata Kunci: pembelajaran Bahasa Inggris, kooperatif model TGT  

 

A. Latar Belakang 

Untuk mengantisipasi kekurangan jam akibat implementasi kurikulum 2013 

hendaknya diusahakan penerapan jam pelajaran yang memungkinkan semua 

materi pelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik. Guru bahasa Inggris harus 

mempunyai strategi yang tepat untuk menanggulangi kekurangan jam pelajaran 

tersebut dengan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar bagi mata 

pelajaran bahasa Inggris dengan baik tanpa mengorbankan hal apa saja yang 

berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris tersebut. Guru bahasa Inggris perlu 

mempunyai persepsi yang sama terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar 
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bahasa Inggris bahwa, kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris itu tidak harus 

dilaksanakan di dalam ruangan kelas. Kegiatan tersebut dapat juga dilaksanakan 

di luar kelas dengan pemberian tugas.  Untuk hal ini guru harus mempunyai 

keinginan kuat untuk menciptakan kondisi belajar yang mumpuni yang membuat 

siswa dapat melewati kegiatan belajar bahasa Inggris itu dengan penuh 

semangat.  

Kegiatan belajar mengajar di luar kelas tersebut dilaksanakan dengan pemberian 

tugas proyek kepada siswa untuk dikerjakan dalam kelompok belajar. Kelompok 

belajar dimaksud hendaknya dibentuk di bawah kendali guru agar diperoleh 

suatu kelompok yang heterogen, sehingga di dalam implementasinya tidak 

mengalami kesulitan. Karena kelompok belajar yang dibentuk itu bertujuan agar 

dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara 

bersama-sama. Dalam kelompok belajar tersebut diharapkan para siswa dapat 

belajar bersama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Belajar 

bersama yang dimaksud adalah siswa yang dianggap mampu diharapkan dapat 

membantu siswa yang kurang mampu dan siswa yang kurang mampu 

diharapkan tidak merasa malu dan canggung un tuk bertanya kepada yang 

mampu. Di sinilah pada akhirnya terjadi saling asah, salinng asuh dan saling 

asih. Inilah tujuan heterogenitas kelompok bentukan guru yang bijak. 

Dalam penelitian ini tugas kelompok tersebut dinamakan ‘Belajar koperatif 

model Team game tournament (TGT). Model pembelajaran TGT ini menghantar 

para siswa kepada suatu situasi belajar bersma sambil bermain secara akademik 

di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah mencapai suatu kompetensi belajar bahasa 

Inggris yang dalam penelitian ini ditekankan pada kemampuan berbicara 

(speaking anbility). Belajar korperatif (coorperative learning) terjadi didasari 

pada hakekat bahwa manusia itu  unik yang berbeda satu sama yang lain. Atas 

perbedaan inilah manusia itu akhirnya saling membutuhkan sehingga terjadilah 

hal yang saling asah, saling asih dan saling asuh seperti yang telah 

dikemukakan di atas.  
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B. Landasan Teori 

Model TGT adalah pelajaran yang terjadi dalam kelompok yang lebih kecil 

sehingga terjadi saling kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan 

bersama dalam model TGT ini adalah menjadi kelompok yang terbaik di dalam 

suatu kelas. Karena realisasi dari model TGT ini adalah para siswa akan diadu 

dalam suatu permainan atau pertandingan akademik yang dikemas dalam bentuk 

pertandingan mingguan. Siswa dalam kelompok memainkan pertandingan-

pertandingan akademik dalam tournament mingguan ini dan teman 

sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Pertandingan individual 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaaan siswa terhadap suatu 

konsep dengan cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara 

menerapkan konsep yang telah dimiliki sebelumnya. 

 

Hasil pertandingan selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata hasil sebelumnya 

dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau 

melebihi kinerja sebelumnya. Poin ini selanjutnya dijumlahkan untuk 

membentuk skor kelompok.Setelah itu guru memberikan pernghargaan kepada 

kelompok yang terbaik prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. 

Penghargaan disini dapat berupa hadiah, sertifikat, dan lain-lain. Gagasan utama 

dibalik model TGT adalah untuk memotivasi para siswa untuk mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang 

disajikan oleh guru. Jika para siswa menginginkan agar kelompok mereka 

memperoleh penghargaan, mereka harus membantu teman sekelompoknya 

mempelajari materi yang diberikan. Mereka harus mendorong teman meraka 

untuk melakukan yang terbaik dan menyatakan suatu norma bahwa belajar itu 

merupakan suatu hal yang penting, berharga dan menyenangkan demi masa 

depannya, juga diyakinkan belajar itu sebenarnya bukan untuk sekedar dapat 

mengerjakan soal dalam ujian dan lulus, akan tetapi belajar pada hakekatnya 

untuk menguasai ilmu yang dipelajari itu untuk menciptakan masa depan yang 

lebih baik. 



4 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana 

suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan 

dapat dicapai dengan baik. Penelitian ini berupa peneltian tindakan kelas (PTK) 

karena menurut Mukhlis (2000: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat 

sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk 

memperbaiki/meningkatkan pratek pembelajaran secara berkesinambungan, 

sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di 

kalangan guru (Mukhlis, 2000: 5). 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan kelas, 

maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke 

siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Silabus yaitu 

seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran 

pengelolahan kelas, serta penilaian hasil belajar. 2). Rencana Pelaksanaan 

Pelajaran (RPP) yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan 

sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-

masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan 

pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. 3) .Lembar Kegiatan 

Siswa. Lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses 

pengumpulan data hasil kegiatan belajar mengajar. 4) Tes formatif. Tes ini 

disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, Tes formatif ini 

diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda 

(objektif). Sebelumnya soal-soal ini berjumlah 46 soal yang telah diujicoba, 
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kemudian penulis mengadakan analisis butir soal tes yang telah diuji validitas 

dan reliabilitas pada tiap soal. Analisis ini digunakan untuk memilih soal yang 

baik dan memenuhi syarat digunakan untuk mengambil data. Dari proses 

validasi dan reliabilitas akhirnya didapatilah soal yang valid yang layak 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 butir soal dan yang tidak valid atau 

yang tidak layak dipakai berjumlah 16 butir soal.  

Proses validasi soal sebelum diujikan kepada siswa merupakan langkah yang 

sangat penting. Karena validitas butir soal atau validitas item dilaksanakan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan masing-masing butir soal, mana yang valid dan 

mana yang tidak valid sehingga pada saat diterapkan kita akan memperoleh hasil 

yang benar-benar akurat. Hal ini juga bertujuan untuk menentukan mana butir 

soal yang gagal dan yang diterima. tingkat kevalidan ini dapat dihitung dengan 

korelasi Product Moment: 
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rxy  (Suharsimi Arikunto, 

2001: 72) 

Dengan:  rxy  : Koefisien korelasi product moment 

N : Jumlah peserta tes 

ΣY : Jumlah skor total  

ΣX : Jumlah skor butir soal 

ΣX
2
 : Jumlah kuadrat skor butir soal 

ΣXY : Jumlah hasil kali skor butir soal 

 Reliabilitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan rumus belah 

dua sebagai berikut: 
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  (Suharsimi Arikunto, 2001: 93) 

Dengan: r11 : Koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 

r1/21/2 : Korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

Kriteria reliabilitas tes jika harga r11 dari perhitungan lebih besar dari 

harga r pada tabel product moment maka tes tersebut reliabel. 
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Taraf kesukaran digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. 

Hasil analisis menunjukkan dari 46 soal yang diuji terdapat: 20 soal 

mudah, 15 soal sedang dan 11 soal sukar.  

 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui kemampuan soal 

dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. Dari hasil analisis daya pembeda 

diperoleh soal yang berkriteria jelek sebanyak 16 soal, berkriteria 

cukup 20 soal, berkriteria baik 10 soal. Dengan demikian soal-soal tes 

yang digunakan telah memenuhi syara-syarat validitas, reliabilitas, 

taraf kesukaran, dan daya pembeda.  

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan 

untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa. Di samping itu 

hal ini juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk 

menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 

setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan 

cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir 

putaran. Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana 

yaitu: Untuk menilai ulangan atau tes formatif. 

    

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

     Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 
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      Σ N = Jumlah siswa 

Untuk ketuntasan belajar pada penelitian ini terdapat dua kategori 

ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara klasikal. 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 

(Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah 

mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila 

di kelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih 

dari atau sama dengan 65%. Untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

 

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

D. Hasil Penelitian  

1.  Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

model TGT memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman dan 

penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru selama ini 

(ketuntasan belajar meningkat dari sklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 

60,71%, 75,00%, dan 89,29%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal telah tercapai. 

 

2.  Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran kooperatif model TGT dalam setiap siklus mengalami 

peningkatan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan kemampuan 

guru dalam mengelola pelajaran dan usaha memotivasi siswa untuk belajar 

bersama dalam kelompok. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan 

prestasi belajar siswa dan penguasaan materi pelajaran yang telah diterima 
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selama ini, yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata 

siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 

3.  Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran BAHASA INGGRIS  dengan pembelajaran kooperatif 

model TGT yang paling dominan adalah, mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi 

dapat dikatakan bahwa aktivitas isiwa dapat dikategorikan aktif. 

 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif model TGT dengan baik. Hal ini 

terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan, 

menjelaskan materi yang tidak dimengerti siswa, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup 

besar. 

 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, 

dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pembelajaran kooperatif model 

TGT memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

siklus, yaitu siklus I (60,71%), siklus II (75,00%), siklus III (89,29%). 2). 

Penerapan pembelajaran kooperatif model TGT mempunyai pengaruh 

positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar 

BAHASA INGGRIS, hal ini ditunjukan dengan antusias siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan pembelajaran 

kooperatif model TGT sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

3). Pembelajaran kooperatif model TGT memiliki dampak positif terhadap 

kerjasama antara siswa, hal ini ditunjukkan adanya tanggung jawab dalam 
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kelompok dimana siswa yang lebih mampu mengajari temannya yang 

kurang mampu. (proses tutor sebaya)  

 

E. Simpulan dan Saran 

1. Pembelajaran kooperatif model TGT memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan 

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (60,71%), 

siklus II (75,00%), siklus III (89,29%).  

2. Penerapan pembelajaran kooperatif model TGT mempunyai pengaruh 

positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar 

BAHASA INGGRIS , hal ini ditunjukan dengan antusias siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan pembelajaran 

kooperatif model TGT sehingga mereka menjadi termotivasi untuk 

belajar. 

3. Pembelajaran kooperatif model TGT memiliki dampak positif terhadap 

kerjasama antara siswa, hal ini ditunjukkan adanya tanggung jawab dalam 

kelompok dimana siswa yang lebih mampu mengajari temannya yang 

kurang mampu. (proses tutor sebaya)  

disampaikan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif model TGT memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan 

atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran 

kooperatif model TGT dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh 

hasil yang optimal. 
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2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, 

walau dalam taraf yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, 

sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di satu kelasa pada satu tinkat saja yaitu kelas XII AK 2 tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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