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ABSTRAK 
 

Penelitian berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 
Games Tournaments (TGT) terhadap Kreativitas Siswa Kelas IV pada Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia di Madrsah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang.Alasan peneliti 
ingin membahas masalah ini karena Madrasah Ibtidaiyah ini, hanya menggunakan 
metode pembelajaran yang bersifat tradisional seperti papan tulis dan buku 
pelajarandalam proses belajar mengajar.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pengaruh model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) terhadap kreativitas 
Siswa Kelas IV pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Eksperimen yang 
diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang?Adakah perbedaan 
kreativitas belajar siswa kelas eksperimen  yangditerapkan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Temas Games Tournaments dengan kreativitas belajar Siswa Kelas 
kontrol yang tidak diterapkan? 

Penelitianini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif yang menekankan pada suatu penelitian yang benar-benar dilakukan. 
Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah orang yaitu kelas IV yang terdiri dari  
orang laki-laki dan  orang perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes (pes-test 
pada kelas kontrol dan eksperimen). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisa uji test ”t”. 

Dari analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan yaitu: Kreativitas Belajar Siswa  
IV.A (Kelas Eksperimen) di MI Al-Amalul Khair Palembang yang diterapkan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments,yangtergolong sedang 
dengan peresentase 68 %. Diikuti dengan kreativitas belajar siswa yang tergolong 
tinggi sebanyak 16%, dan tergolong rendah sebanyak 27%.Hal ini dapat dilihat dari 
kreativitas belajar siswa pada saat pes-test. Sedangkan kreativitas belajarsiswa kelas 
IV.B (Kelas Kontrol) di MI al-amalul khair Palembang yang tidak diterapkan model 
pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT),tergolong sedang 
denganperesentase 64 %. Diikuti dengan kreativitas belajar siswa yang tergolong 
tinggi sebanyak 20%, dan tergolong rendah sebanyak 16%.Hal ini dapat dilihat dari 
kreativitas belajar siswa pada saat pes-test.Dari analisis data kreativitas belajar siswa 
di MI Al-Amalul Khair Palembang, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kreativitas belajar siswa kelas IV.A (Kelas Eksperimen) yang diterapkan kooperatif 
Tipe Teams Games Tournament, dengan krativitas belajar siswa kelas IV.B (Kelas 
Kontrol). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan 
perhitungan uji t yaitu: perhitungan (to = 0,871) dan besarnya “t” yang tercantum 
pada Tabel Nilai t (ttts5% = 2,03 dan ttts1% = 2,92) maka dapat diketahui bahwa to 
adalah lebih kecil dari pada tt yaitu 2,03>0,871<  2,92. 
 

 



 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejauh ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dan tuntunan bagi 

seorang pendidik dalam proses pembelajaran hampir seluruh harus menggunakan 

model pembelajaran, maka dengan masalah ini sangat penting diterapkannya 

model pembelajaran pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournamets (TGT) Model 

Pembelajaran iniyang sudah diterapkan yang dapat keunggulannya, untuk 

menjadikan belajar siswa aktif dan kreatif. Dengan ini, peneliti sangat tertarik 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Teams 

GamesTournamaentsterhadap kreativitas belajar aktif siswa. Sehingga dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teamsgames tournaments bisa 

mengembangkan kreativitas belajar aktif siswa kelas IV pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. 

Lembaga pendidikan adalah sarana yang diciptakan untuk berlangsungnya 

proses pendidikan, proses itu berusaha mengikuti perkembangan fisik dan psikis 

manusia. Oleh karena itu, didirikan lembaga-lembaga yang bertingkat-tingkat, 

taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah 

menengah tingkat atas perguruan tinggi. Setiap lembaga pendidikan mempuyai 

tujuan yang baik, tujuan yang bersifat sementara maupun akhir. 



 
 

 
 

Secara Umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina keribadian sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam 

masyarakat. Berkaitan dengan masalah pendidikan telah di sebutkan tujuan 

nasional dalam undang - undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Bab 11 

pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:1 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”Dengan 

demikian, pendidikan nasional berusaha mengembangkan segala potensi 

manusia, baik dari segi ranah kognitif, afektif, dan ranapsikomotorik. 

Pendidikan Merupakan Aktivitas dalam rangka mengembangkan aspek-

aspek kepribadian manusia yang berlangsung seumur hidup, baik itu pendidikan 

umum maupun pendidikan agama. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya 

berlangsung di dalam kelas, maupun diluar kelas, baik bersifat formal 

(disekolah), dan informal (dalam keluarga), maupun non formal (dalam 

masyarakat). Dalam proses belajar mengajar diperlukan usaha dalam kegiatan 

mengajar yang baik, karena hasil tujuan pendidikan tersebut sangatlah 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, karena kegiatan belajar 
                                                           

1  UU RI, No. 20 Th. 2003, tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra umbara, 2003), hlm 6 



 
 

 
 

mengajar akan berhasil apabilah siswa aktif menjadi pelaku atau subjek dalam 

proses belajar mengajar. 

Hal ini diartikan dalam al-qur’an surat al- mujadillah ayat 11 yang berbunyi: 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ  ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوهللاَّ  یَْرفَِع هللاَّ

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu  
danorang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan allah 
maha mengetahui apa yang kamu berikan. 2 

 
Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang benar menuntut ilmu dan 

mengamalkan ilmunya yang akan dimuliakan dari sisi Allah SWT, dan akan 

mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan didunia dan diakhirat. Oleh karena itu 

lembaga pendidikan selalu berorintasi pada tujuan pendidikan nasional.Begitu 

juga MI al-amalul khair Palembang pendidikan berusaha mengaju kepada tujuan 

pesndidikan nasional, baik pedidikan umum maupun pendidikan 

agama.Sebagaimana  pendidikan nasioanal, tujuan pendidikan MI al-amalul 

khair, juga merupakan sebagai proses untuk mewujutkan tujuan pendidikan 

nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka di MI al-amalul 

khair Palembang dikembangkan prinsip belajar yang dapat meninbulkan rasa 

percaya diri serta sikap perilaku yang aktif dan kreatif. 

Pendidikan adalah harus bertujuan pembentukan manusia kreatif, juga 

sekali-kali bersifat melumpuhkan keativitas anak-anak didik terutama  kreativitas 

belajar siswa.3 

                                                           
2 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 
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Proses Pembelajaran Pendidikan Guru Agama Islam di kelas sering 

membosankan dan tidak semangat dalam belajar sehinga hasil tujuan belajar 

tidak tercapai.Hal ini disebabkan karena persoalan dan metodologi pembelajaran 

kurang dikuasai guru. Guru berperan menyediakan sarana pembelajaran agar 

suasana tidak menoton dan membosankan.4 

Pengajaran dapat diartikan sebagai praktik pengeluaran informasi untuk 

proses pembelajaran, lebih dijelasnya pengajaran merupakan gaya penyampaian 

dan perhatian terhadap kebutuhan para pembelajar atau siswa yang diterapkan 

diruang kelas ataupun lingkungan maupun dimana pembelajaran itu terjadi.agar 

pembelajaran lebih efektif, pembelajaran harus dipahami lebih dari sekedar 

penerima pasif pengetahuan, melainkan seorang yang secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran yang diarakan oleh guru menuju lingkungan kelas yang 

nyaman dan kondisi emosional,sosiologis, psikologis, dan pisiologis yang 

kondusif. 

Berikut ini beberapa konsep mengenai pembelajaran yang sering kali 

menjadi fokus riset dan studi selama ini: pembelajaran bersifat psikologis yakni 

pebelajaran dideskripsikan dengan merujuk pada apa yang terjadi dalam diri 

manusia secara psikologis, pembelajaran bersifat proses yakni intraksi antar 

                                                                                                                                                                      
3 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Menpengaruhinya, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 

139     
4 Ijoni,Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok, Cet. ke-5(Bandung: alfabeta), 

hlm. 63  



 
 

 
 

individu dan lingkungan sekitarnya, dan pembelajaran merupakan produk dalam 

lingkungan tersebut. 

 Proses belajar dan mengajar banyak terlihat siswa tidak aktif  dalam 

menerima penjelasan dari guru.Masalah ini sangat penting diterapkan model 

pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar aktif dan 

kreatif, seperti model pembelajaran kooperatif tipe teams 

GamesTournaments(TGT) yang sudah diterapkan yang terdapat keunggulan, 

untuk menjadikan belajar siswa aktif dan kreatif. Dengan ini, peneliti tertarik 

denganmengunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournaments (TGT)terhadap kreativitas siswa di dalam belajar. Sehingga dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams gamestournaments (TGT)  

bisa mengembangkan kreativitas belajar siswa kelas IV di Madrasah Ibtidai’yah 

Al-Amalul Khair Palembang. 

Salah satu cara untuk menimbulkan aktifitas belajar siswa adalah merubah 

kegiatan-kegiatan belajar yang menonton. Salah satunya adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournaments 

(TGT) pada mata pelajaran bahasa Indonesia. model pembelajaran kooperatif 

tipe teams gamestournaments (TGT) merupakan salah satu  model pembelajaran 

yang digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat apa yang mereka baca, 

dan dapat membantu proses belajar mengajar dikelas yang dilaksanakan dengan 

kegiatan membaca atau mendegar informasi yang mereka dapatkan disaat siswa 

dikelas. 



 
 

 
 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teames Games Tournametsadalah 

merupakan salah satu Pembelajaran  Kooperatif yang dikembangkan oleh Salvin 

untuk membantu siswa untuk mereviewdan menguasai Materi Pembelajaran, 

Selvin menemukan bahwa  TGT berhasil meningkatkan skill-skill dasar, 

pencapaian intraksi positifantar siswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada 

siswa lain yang berbedah.5 Model pembelajaran ini sangat bermanfaat dan 

berguna bagi seorang guru dan siswa dalam proses pembelajaran, karena akan 

mempermudah seorang guru dan siswa dalam proses pembelajaran, karena akan 

mempermudah seorang guru dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan 

terutama pada pelajaran, materi pengumuman dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Sebelumya model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournaments merupakan model pembelajaran yang sering digunakan oleh 

pendidik, karena model pembelajaran ini termasuk sangat efektif dan menarik 

dalam melakukan proses pembelajaran dan juga bisa membuat anak menjadi 

kreatif dalam ber berfikir. 

Terdapat fenomena yang menunjukan bahwa adanya siswa yang memiliki 

kreativitas belajar yang cukup baik, dan keterampilan dalam berbicara yang baik, 

Hal ini terlihat ada prestasi siswa.Hal ini terlihat kreativitas belajar aktif siswa 

yang didorong oleh pendidik yang profesional dibidang nyan. Pada intinyah 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 

                                                           
5 Miftahul Hudah, Model-Model Pengajarandan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan Paradigmatic, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013),hlm.197 



 
 

 
 

baik berupagagasan maupun karya nyata, yang relative berbedah dengan apa 

yang telah ada sebelunya.6Hal ini dibuktikan karena kemauan yang kuat untuk 

belajar mandiri, dalam belajar untuk melati diri sendiri, disinilah terlihat 

kreativitas belajar siswa. 

Dari pertanyaan diatas, apabila kreativitas baik, maka keberhasilan baik 

pula,dan salah satunya wujud keberhasilan adalah pada realisasi pengalaman 

ajaran. Dengan demikian,terlihat adanya kreativitas belajar siswa dengan Mata 

Pelajaran bahasaIndonesia. 

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan dalam pengembangan 

kreativitas belajar siswa di sekolah, disini peneliti melalukan wawancara dengan 

Bapak Herdri Sudiman S.Pd.I pada tanggal 24 juli 2015 pada jam 14-30 sampai 

14-55, peneliti menanyakan bagaimana proses pembelajaran di sekolah dan 

metode apa saja yang digunakan oleh guru. Untuk itu, peneliti mencari jalan 

keluar untuk mengaktifkan belajar siswa dikelas dengan menggunakanModel 

Pembelajaran Tipe Teams Games Tournamentsyang memberikan kemandirian, 

keaktifan dalam pembelajaran, yang berangkat dari realitas dilapangan peserta 

didik pasif atau   belum bisa menerima keaktifan proses pembelajaran. berangkat 

dari realitas inilah sebagai jalan keluar yang relevan terhadap peningkatan 

kreativitas belajar siswa, atas dasar ini penulis mengemukakan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif TipeTeams 

                                                           
6 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pengajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 2013), 

hlm.99  



 
 

 
 

Games Tournaments(TGT) terhadap Kreativitas Sisiwa Kelas IV Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amlul Khair Palembang. 

B. Permasalahan 

1. Indentifikasi masalah 

Berdasarkan analisis terhadap masalah di atas dapat  diidentifikasi 

masalah  sebagai berikut:  

a. Kurangnya penggunaan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 

bervariasi. Karena guru hanya mengunakan metode konvensional seperti 

ceramah dan tanya jawab sehingga siswa mudah merasa bosan disaat 

proses pembelajaran. 

b. Guru-Guru di MI Al-Amalul Khair belum menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments di dalam proses 

pembelajaran. 

c. Kurangnya motivasi dan percaya diri siswa untuk aktif. 

d. Rendahnya pengguasaan materi siswa. 

2. Pembatasan  Masalah 

Untuk menghindari meluasnya pemecahan masalah serta untuk lebih 

fokus pada pembahasan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournaments (TGT) untuk 

mengukur sejauh mana pengaruh penerapan model pembelajaran tersebut 

terhadap kreativitas siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. 



 
 

 
 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut:   

Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe teams 

gamestournamenst (TGT) terhadap kreativitas siswa kelas IV pada 

pembelajaranBahasa Indonesia di Madrasah Ibtida’iyah Al-Amalul khair? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipeteams 

gamestournamenst (TGT) terhadap kreativitas siswa kelas IV pada  

pembelajaranBahasa Indonesia di Madrasah Ibtida’iyah Al-Amalul khair. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharap akan dapat memberikan, penambahan setela 

mengembangkan khanzanah pengetahuan dibidang pendidikan khususnya 

masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia baik berbagai guru 

maupun sebagai siswa. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dengan diketahui adatidaknya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran terhadap kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IV, dapat dijadikan sebagai petujuk kepada 



 
 

 
 

pendidik untuk menggunakan model  pembelajaran yang sesuai agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan secara maksimal. 

2) Dengan diketahui model pembelajaran yang baik di dalam 

mempengaruhi kreativitas siswa, maka diharapkan penggunan model 

pembelajaran dapat dikembangkan lanjut. 

3) Dapat menjadi masukan bagi guru dalam perluas pengetahuan tentang 

penggunaan model pembelajaran yang tepat untuk siswa agar mendapat 

hasil belajar yang meningkatkan pengetahuan di bidang mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

4) Memberikan informasi bagi sekolah dalam melakukan peningkatan dan 

perbaikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat. 

D. Tinjauan Kepustakaan 

Dalam membantu penulisan untuk melakukan penelitian ini, maka disini 

penulis akan memaparkan kajian pustaka sebagai literature skripsi sebagai 

berikut. 

Kasanah (2014) dalam Skripsinya “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) Pada 

Pembelajaran Matematika Kelas V Di Mi Nurul Iman I Lubuk Seberuk Kec, 

Lempung Jaya Kab.OKI.” Berdsarkan hasil pembahasan secara teoritis dengan 

mengadakan pengamatan, observasi dan menjadikan nilai hasil belajara serta 

respon siswa terhadap implentasi model pembelajaran teams games 



 
 

 
 

tournamentsdalam meningkatkan hasil pembelajaran matematika di kelas V MI 

Nurul Iman lubuk seberuk dan analisis data yang menyimpulkan. Adanya 

peningkatan total nilai dimana para siklus nilai total siswa 1460 kemudian naik 

menjadi 1630 pada siklus 1 dan naik lagi menjadi 1890 pada siklus 3 dan 

kemudian peningkatan nilai rata-rata pada pratindakan nilai tes rata-rata siswa 

naik dengan singnifikan menjadi 83,3% dari pada siklus 3 meningkat menjadi 

95,83%.7 

Persamaan dan ada perbedaan, adapun persamaanya terletak pada model 

pembelajaran yang digunakan (TGT) dan perbedaanyan terletak pada variabel X, 

objek kelas yang diteliti kelas V dan tempat penelitian. 

Adi Candra(2007) dalam skripsinya “ Pengaruh Kreativits Belajar 

Terhadap Pretasi Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di Man 3 

Model Palembang”. 

Kreativitas belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam di 

MAN 3  model palembang setelah dianalisis dengan mean, standar devenisi dan 

distribusi frekuensi berada dalam katagori sedang hal ini terbukti dengan banyak 

46 orang responden (69,01%) mendapat skor dengan kualivikasi sedang.8 

                                                           
7Kasana, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Teams Games 

Tournaments(TGT) pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V di MI Nurul Iman I Lubuk Seberuk Kec. 
Lempung  Jaya BK OKI”. Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam, (Palembang: Perpustakaan UIN 
Raden Fatah , 2014), hlm. 78, t.d. 

8Adi Candra, “Pengaruh Kreativitas Belajar Terhadap Prestasi Siswa Pada Bidang Studi 
Pendidikan Agama Islam”. Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam,(Palembang:Perpustakaan UIN 
Raden Fatah, 2007), hlm. 77, t.d. 



 
 

 
 

Dari penelitian tersebut ada persamaan dan ada perbedaan, adapun 

persamaannya terletak pada variabel Y dan perbedaanya terdapat pada nama 

tempat penelitiannya.variabel X danY. 

Rita Sari, yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Games Tournaments (TGT) Melalui Pendekatan Induktif untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar bahasa Indonesia Siswa di Kelas X Ma Al-Fatah 

Palembang”.Menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi model 

 pembelajaran kooperatif tipe team games tournaments (TGT) dalam 

pembelajaran antara lain: diri sendiri, faktir dari luar siswa, lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat, serta ada beberapa factor lainya, seperti factor pendidikan , 

sarana, prasarana, metode dan menggunakan teknik presentase untuk melihat 

kecendrungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran.9 

Dari urain-urain pada dasarnya memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan 

saya tulis, akan tetapi pada skripsi saya akan lebih fokuskan pada bagian 

penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games Tournaments 

(TGT) terhadap Kreativitas Siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa indonesia 

dan sebagaimana penerapan ini bisa memberi pengaruh yang positif terhadap 

kreativitas belajar siswa. Sehingga siswa tidak dapat mengetahi apa manfaat dari 

materi yang mereka pelajari dan siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan 

                                                           
9 Rita Sari, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournaments (TGT) 

Melalui Pendekatan Indukatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajara Matematika Siswa Kelas X Ma,  Al- 
Fatah”. Skripsi Sarjana Tadris Matematika, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2014), hlm. 
83, t.d. 



 
 

 
 

sehari-hari, sehingga dalam belajar siswa tidak merasa bosan dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung, akan tetapi dalam proses yang 

menyenangkan apa bilah seorang guru di dalam proses pembelajaran dengan 

mengunakan model pembelajaran. Oleh karena itu, penulis akan menulis 

sikripsinya yang berjudul, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe teams 

gamestournaments (TGT) terhadap kreativitas siswa kelas iv pada mata pelajaran 

bahasa  Indonesia di madrasah ibtida’iyah al-amalul khair palembang. 

E. Kerangka Teori  

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournaments (TGT)  

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games 

Tournaments (TGT) 

Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pendoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer dan lain-lain.10 

Menurut Salvin Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan 

kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami 

konsep yang difasilitasi oleh guru. Model Pembelajaran Kooperatif adalah 

ModelPembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan 

memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 
                                                           

10Nyalimun, Stategi dan Model Pembejaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.7 



 
 

 
 

bekerja sama dan memecakan suatu masalah melalui intraksi sosial dengan 

teman sebayanya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia 

menjadi narasumber bagi teman yang lain.11 

Menurut Miftahul Huda yang Mengutip Pendapat Slavin adalah 

taems gamestournaments (TGT) Merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dipergunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

kooperatif yang dikebangkan oleh Slavin adalah membantu siswa 

mereview dan menguasai materi pembelajaran, Slanvin menemukan bahwa 

(TGT) berhasil meningkatkan skill-skill dasar, pencapai antraksi positif 

antara siswa harga diri dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang 

berbeda12 

Menurut Ismail Sukardi model pembelajaran kooperatif tipe teams 

games tournaments (TGT) adalah 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok  
2) Siswa dalam kelompok bermain dengan permainan yang 

berhubungan dengan pelajaran  
3) Permainan dapat dimengunakan soal-soal yang dilombahkan dalam 

kelompok. 
4) Anggota kelompok dipisah berdasarkan tingkat kemampuan yang 

sama pandai dengan yang pandai, yang sedang dengan yang sedang, 
yang diberi soal yang sama saling mengkoreksi dalam kunci yang 
dibuat oleh guru diberi nilai. 

                                                           
11Tukiran, Taniredja dan Efi Miftah Faridli, Model-Model Pembelajaran Inovatif dan 

Efektif,(Bandung: Alfabeta, 2014),  hlm.56 
12 Miftahul Hudah, Model-Model Pengajarandan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 

Paradigmatic,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013),hlm.197 



 
 

 
 

5) Kembali kelompok melaporkan nilai yang diproleh dan dibuat rata-
rata. 

6) Guru memberikan pujian.13 
 

Menurut slavin ada lima komponen utama adalah pembelajaran 

kooperatif tipe team games tournaments (TGT) 

1) penyajian kelas (class pressntation) dalam pembelajaran kooperatif tipe 

team games tournaments (TGT) tidak berbeda dengan pembelajaran 

biasa ataupun pembelajaran klasikal oleh guru: hanya pengajaran lebih 

difokuskan pada materi yang sedang dibahas, ketika penyajian kelas 

berlangsung mereka sudah berada dalam kelompoknya. 

2) kelompok (tams) kelompok disusun dengan beranggotakan 4-5 orang 

yang mewakili percampuran dari berbagai berbagai keragaman dalam 

kelas seperti kemampuan akademik, jenis kelamin, ras dan teknik.   

3) permainan (games) pertanyaan dalam games disusun dirancang dari 

materi yang relevan dengan materi yang telah disampaikan untuk 

menguji pengetahuan yang diproleh mewakili masing-masing kelompok  

4) kompotisi/turnamen (turnamets) turnamen adalah susunan beberapa 

games yang diperbandingkan biasa dilakukan pada akhir minggu atau 

akhir unit pokok. 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar model pembelajaran 

mempuiyai peranan penting dalam upayah menjamin kelangsungan proses 

                                                           
13Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern,(Palembang: Tunas Gemilang Press,2013), 

hlm.151 



 
 

 
 

belajar mengajar karena seorang guru yangakan menyampaikan materi 

pelajaran, sebelum menyampaikan materi pelajaran seorang guru dituntut 

untuk mengetahui apa itu model pembelajaran, setelah mengetahui 

pengertian model pembelajaran guru juga dituntut untuk memiliki model 

pembelajaran yang sesui dengan materi yang akan diajarkan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournaments (TGT) adalah 

suatu model yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar 

mandiri dan berintraksi antara satu dengan yang lain di dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa akan lebih aktif dan kreatif serta paham 

materi pelajaran yang akan dipelajarai di kelas yamg memberikan peran 

penting terhadap minat belajar siswa itu sendiri, demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

b. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe team games 

tournaments(TGT) 

1) Kelebihan 

a) Dalam kelas keaktifan siswa memliki kebebasan untuk berintraksi 

danmenggunakan pendapatnya. 

b) rasa percayah diri siswa menjadi lebih tinggi. 

c) motivasi belajar siswa lebih bertambah. 

d) meninkatkan saling toleransi antara siswa yang satu dengan yang 

lain. 



 
 

 
 

e) siswa dapat menelaah sebuah mata pelajaran atau pokok pembahasan 

2) Kekurangan 

a) sering terjadinya dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa 

ikut serta menyumbangkan pendapatnya. 

b) kekurangan waktu untuk proses pembelajaran. 

c) kemungkinana terjadinya kegaduhan atau tidak terkendalinya kelas 

apabilah tidak bisa menggelolah kelas. 

2. Kreativitas 

Kreativitas didefenisikan secara berbeda-beda oleh para pakar 

berdasarkan sudut pandang masing-masing. Barron, mendefinisikan adalah 

kreativitas kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru.14 Kreativitas 

adalah: kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta, kreativitas 

merupakan kemampuan untuk memberi gagasan baru yang diterapkanya 

dalam memecakan masalah. 

Kreativitas: adalah mengenai mengembangkan bakat dan krativitas anak 

sekolah Utami Munandar memberikan beberapa pengertian berdasarkan 

pendapat para ahli, salah satunya juga merupakan pengertian dasar dari 

kreativitas bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan informasi dan unsur-unsur yang ada. Dalam 

                                                           
14Ngalimun, dkk., Perkembangan dan PengembanganKreativitas,(Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 

1999), hlm 44 



 
 

 
 

artian sayang lain kreativitas sebagai daya cipta, yang khusus mencitakan hal-

hal yang baru. 15 

Kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru, kemampuan yang melihat hubungan-hubungan yang baru antar unsur-

unsur yan sudah ada16. 

Dapat disimpulkan dari pengertian kreativitas kemampuan untuk 

menciptakan hal baru, dengan menggunakan model pembelajaran pemberian 

kebebasan kepada siswa untuk belajar mandiri dan berintraksi antara satu 

dengan yang lain di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan lebih 

aktif dan kreatif serta paham materi pelajaran yang akan dipelajarai di kelas 

yang memberikan peran penting terhadap minat belajar siswa itu sendiri, demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

3. Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagai 

pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk 

menuju pemahaman tersebut.17Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah, 

terutama di sekolah dasar tidak terlepas dari empat keterampilan berbahasa, 

yaitu: menyimak, berbicara, membaca dan  menulis, kemampuan berbahasa 

                                                           
15 Hera Lestari Mikarsa, dkk.,Pendidikan Anak di SD, (Jakarta: Universitas Terbuka,2008),  hlm. 

40 
16 Wardani, Pengantar Pendidikan Luar Biasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 414 
17Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi, (Madrah Ibtidaiyah) Cet. ke 2, 

(Jakarta: Direktorat Jendral Lembagaan Agama Islam, 2005) hlm. 103 



 
 

 
 

bagi manusiasangat diperlukan. Sebagaimakluk sosial, manusia berintraksi, 

berkomunikasi dengan manusia lain.18 

Secara sederhana bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk 

menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati, namun lebih jauh dari 

bahasa alat untuk berintraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat 

untuk menyampaikan pikiran dan perasan. Pembelajaran bahasa Indonesia, 

disekolah dasar tidak terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu 

meyimak, berbicara, dan menulis.  

a. Fungsi Bahasa Indonesia 

Fungsi utama adalah untuk mempertimbangkan kedudukan dan fungsi 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara serta sastra 

Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya.19dengan berbahasa, 

kita bisa menyampaikan berita, informasi, pesan. Menurut Richards, dan 

Weber dalam Solahuddin menguraikan bahwa bahasa sering dikatakan 

manfaatnya tiga fungsi yaitu: 

1) Deskriptif. adalah untuk menyanpaikan informasi yang faktual. 

2) Eksepresif. adalaha memberikan informasi mengenai pembaca itu 

sendiri, mengenai prasaan-prasaannya dan pengalaaman-pengalaman 

yang telah lewat. 

3) Sosial. adalah melestarikan hubungan-hubungan sosial antar manusia 

                                                           
18 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana,2013), 

hlm. 142 
19Opcit, hlm. 104 



 
 

 
 

b. Tujuan Bahasa Indonesia 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia SD antara lain bertujuan agar 

siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangakan keperibadian, memperluas wawasan, kehidupan serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

F. Variabel danDefenisi Operasional 

1. Variabel 

Secara historis variabel dapat didevinisikan sebagai atribut sesorang 

atau objek, yang mempunanyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain 

atau satu obyek dengan obyek yang lain.20Bertolak dari masalah penelitian 

yang telah dikemukakan di atas dengan mudah dapat dikenali variabel-

variabel penelitiannya. 

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variable yaitu variable X dan 

variabel Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan ini: 

variabel X                  variabel Y 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D,(Bandung:Alfabeta,2014), hlm. 
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2. Definisi Operasional 

Agar dalam pemahaman penulisan ini tidak terjadi salah persepsi, maka 

dipandang perlu dalam penulisan ini dicantumkan defenisi dari permasalahan 

yang diangkat:   

a. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

adalah: model pembelajaran ini dirancang untuk medorong siswa ataupun  

peserta didik untuk menjadi aktif dalam setiap proses belajar mengajar 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa. TGT tergolong 

model pembelajaran yang modern, karena dulu pembelajaran hanya kita 

ketahui hanya metode ceramah, diskusi dan sebagainya.  

b. Kreativitas siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesiaadalah: merupakan 

kemampuan siswa. Kemampuan ini yang dimiliki oleh siswa baikdalam 

membaca, menulis dan berbicara untuk memberi gagasan baru dan 

menerapkanya dalam memecakan masalah materi pengumuman. 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban  yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampasi terbukti kebenaranya melalui data 

yang terkumpul.21 

1. Hipotesis (Ha): adapengaruh kreativitas siswa antara kelas ekperimen yang 

diterapkan model pembelajaran kooperatif Tipe Temas 

GamesTourmanentas TGT dengan kreativitas belajar siswa kelas control 
                                                           

21 Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 145  



 
 

 
 

yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperati Tipe Teams Games 

Tournamenspada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Amalul khair Palembang.  

2. Ho: tidak ada pengaruh kreativitas belajar siswa antara kelas ekperimen yang 

diterapkan model pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT)dengan kreativitas belajar kelas kontrol yang tidak diterapkan model 

pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Palembang.  

H. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

Eksperimen.True Experimental Design(eksperimen yang betul-betul), karena 

desain ini, penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. dengan demikian validitas internal 

(kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi. Ciri utama 

dari true experimentaladalah bahwa, sampel yang digunakan untuk 

eksperimen maupunsebagai kelompok control diambil secara random dari 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini berbentuk: Posttest Onlay Control 

Design 

 

 



 
 

 
 

Posttest-Only Control Design 

 

 

Dalam design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih 

secara random (R).kelopok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang 

lain tidak. Kelompok yang tidak diberi perlakuaantersebut kelompok 

control.Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (𝑂𝑂1 : 𝑂𝑂2 ). Dalam 

penelitian yang sesunggunya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda, 

pakai statistik t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan 

antara keompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang 

diberikan berpengaruh secara signifikan.22 

Untuk mencari beberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe teams games tournament (TGT) terhadap kreativitas siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia, maka harus membandingkan pengguasaan materi 

siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif  

tipeteams games tournament (TGT).   

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

                                                           
22Sugiono, Op. Cit., hlm. 75-76. 
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1) Data Kualitatif adalah yang bersifat uraian atau penjelasan untuk 

mengetahui PenerapanModel Pembelajran Kooperatif Tipe Teams 

GamesTournaments (TGT) Pada Mata Pelajaran bahasaIndonesia 

terhadap kreativitas siswa kelas IV MI Al-Amalul Khair.Dalam 

penelitian ini data kualitatifnya berupajenis data non angka yang berupa 

kalimat meliputi pelaksanaan evaluasi. 

2) Data Kuantitatif adalah data yang mengambarkan angka-angka yaitu 

data  hasil analisa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TeamsGames Tournaments (TGT) pada Mata Pelajaran bahasa 

Indonesia. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jenis data yang 

berupa angka-angka yang meliputi data  tetang jumlah guru, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan yang diteliti.  

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari siswa dan guru 

Bahasa Indonesia kelas IV. Data ini mengenai kreativitas siswa  pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV MI al-amalul khair 

Palembang.  

2) Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepala 

sekolah, arsip-arsip yang tersimpan disekolah. Data ini meliputi fasilitas 

pendidikan, jumlah siswa, sarana dan prasarana pendidikan, serta hal-hal 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  



 
 

 
 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertuntu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.23 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalahseluruh 

siswa kelas IV MI Al-Amalul Khair Palembang yang berjumlah 46 yang 

siswa terdiri dari 24 laki-laki dan 22 siswa perempuan, siswa MI Al-

Amalul Khair Palembang, yang terdiri dari 2 rombongan belajar berjumlah 

46 siswa terbagi dari 22 siswa perempuan dan 24 siswa laki-laki. Berikut 

rincian populasi:  

Tabel 1 

Rincian Populasi  

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 IV A 9 13 22 

2 IV B 14 10 24 

 Jumlah 23 23 46 

   Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 

 

 

                                                           
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 

2014),hlm.80 



 
 

 
 

b. Sampel 

Sampel adalah:bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.24 Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut dan teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini peneliti memilih teknik cluster sampling. Karena 

pengambilan anggota sampel yang digunakan untuk menentukan sampel 

bila obyek akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Berikut rincian sampel:  

Tabel 2 

Rincian Sampel 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 IV A 9 13 22 

2 IV B 14 10 24 

 Jumlah 23 23 46 

   Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 

4. Teknik  Pengumpulan  Data  

Dalam Penelitian ini dalam pengumpulan data mengunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Adalah observasi awal yang dilakukan peneliti untuk melihat proses 

pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan melihat 
                                                           

24Ibid, hlm. 81 



 
 

 
 

fenomena yang ada seperti kejenuhan siswa dalam ketika proses 

pembelajaran berlangsung dan guru tidak bisa menajemen waktu. Sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti disekolah tersebut. 

b. Metode  Wawancara 

Wawacara dalam penelitian ini digunakan seoarang peneliti untuk 

mengetahui sejauhmana keaktifan siswa disaat proses pembelajaran sedang 

berlangsung, dengan mengunakan metode wawancara dengan guru secara 

langsung. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun data 

tentang latar belakang berdirinya sekolah jumlah guru/karyawan, keadaan 

siswa dan serta sarana prasarana di MI al-amalul khair Palembang. 

d. Metode Angket 

Angket adalah salah satu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui atau penilaian, terhadap siswa sedang melakukan proses 

pembelajaran dan setelah itu guru memberikan angket yang berupa soal 

berupa pertayaan kepada siswa untuk mengatahui sejauhmana kreativitas 

siswa. 

5. Teknik Analisis Data  

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya data dianalisis secara 

deskriptif dan kuantitatif yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, 

menguraikan  dan mencari hubunga-hubungan masalah yang telah ditela’ah 



 
 

 
 

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan rumus statistic tes “t” untuk dua sampel besar (N lebih besar 

dari 30), sedangkan kedua sampel besar itu satu sama lain mempenyai 

pertalian atau hubungan. 

Rumusnya:  untuk dua sampelkecil yang satu sama lain tidak 

adahubungannya, todapat diproleh dengan menggunakan data buah 

rumus,yaitu: 

 𝑡𝑡𝑜𝑜 = M1−M2
SEM1−M2

 

a. Mencari mean variabel I (variabel X), dengan rumus: 

 Mxatau M1=   ∑𝑋𝑋
𝑁𝑁1

 

b. Mencari mean variabel II (= variabel Y), dengan rumus: 

 My atau M2  =    
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁2

 

c. Mencari deviasi standar skor variabel X dengan rumus: 

 SDx atau SD1  =  �
∑𝑥𝑥2

𝑁𝑁1
 

d. Mencari deviasi standar skor variabel Y dengan rumus:  

 SDyatau  SD2  =  �
∑𝑌𝑌2

𝑁𝑁2
 

e. Mencari Standar Error Mean Variabel X, dengan  rumus: 

 SDMx  atau SEM1  =  𝑆𝑆𝑆𝑆1
�𝑁𝑁1−1

 



 
 

 
 

f. Mencari standard error mean variabel Y, dengan rumus: 

 SDMx  atau SEM2   =  
𝑆𝑆𝑆𝑆2

�𝑁𝑁2−1 

g. Mencari Standard Error Perbedaan Antara Mean Variabel X dan Mean Y, 

dengan rumus:   

 SEM1 – M2  =  �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1
2 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2

2
 

h. Mencari to dengan rumus yang telah disebutkan  di muka, yaitu: 

 to  =  
𝑀𝑀1−𝑀𝑀2

𝑆𝑆𝑆𝑆M1−𝑀𝑀2
 

i. Memberikan Interpretasi Terhadap to Dengan Prosedur Sebagai Berikut: 

1) Merumuskan hipotesis alternatifnya (Ha): “ada (terdapat) perbedaan 

mean yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. 

2) Merumuskan hipotesis nihilnya (Ho) “tidak ada (tidak terdapat 

perbedaan  mean yang signifikan antara variabel X dan variabel Y”).  

j. Menguji kebenaran/kepalsuan kedua hipotesis tersebut di atas dengan 

membandingkan besarnya t hasil perhintungan (to ) dan  t yang tercantum 

pada Tabel Nilai “t”,  dengan terlebih dahulu menempatkan degrees 

offreedomnya atau sederajat kebesarannya  dengan rumus: 

Df atau db = (𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2)- 2 

k. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini 

maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut: 



 
 

 
 

BAB I PENDAHULUAN.Bab pertama adalah pendahuluan, berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, hipotesis, variable penelitian, dan devenisi opransianal, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI. Bab kedua landasan tiori, dalam bab 

menjelaskan tetang pengertian model pembelajara kooperatif tipe teams games 

tournaments (TGT) dan pengertian kreativitas siswa 

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN. Bab ketiga gambaran umum 

MI al-amalu khair Palembang, yang meliputu letak MI al- amalul khair sejara 

berdirinya, keadaan guru, keadaan siswa keadaan sarana prasaran, proses 

pembelajaran di MIal- amalu khair serta proses pembelajaran bidang studi bahasa 

Indonesia. 

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab keempat menguraukan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan dari hasil belajar. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.Bab lima ini menguraikan tetang  

kesimpulanpenelitiandan saran- saran yang berhubungan dengan penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Joyce dan Will yang dikutup Miftahul Huda yang 

mendefkripsikan model pembelajaran sebagai rencana atau polah yang 

digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi 

intruksional, dan memadukan  proses pembelajaran yang diruang kelasdalam 

setting pembelajaran ataupun setting laninya.25model pembelajaran mengacu 

kepada pendekatan yang akan digunakan termasuk di dalamnya tujuan 

pebelajaran dan tahapan dalam kegiatan lingakungan pembelajaran, dan 

pengolaan kelas. 

Dari berapa pendapat diatas mengemukakan bahwa model pembelajara 

adalah pola yang digunakan sebagai acuan dalam memecakan pembelajaran 

di kelas guna membantu siswa mendapatkan informasi ide keterampilan cara 

berpikir, dan cara bagaimana mengekpreskan ide.  

Menurut slavin yang dikutip Tukiran Taniredje, mengemukakan, “in 

cooperative learning methods, students work together in four member teasm 

to materialinitially presented by the teacher.” Dari uraian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran 

                                                           
25Miftahul Huda, Model-Model Pengajarandan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 

Paradigmatic, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 73 



 
 

 
 

yang digunakan dalam sistem belajar dan berkerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 secara kaboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belaja. 

 Model pembelajaran Kooperatif Merupakan Pembelajaran Sistem 

Pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

Pembealajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. 

Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja 

kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas 

yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya intraksi secara 

terbuka dan hubungan yang bersifat interdepedensi efektif diantara anggota 

kelompok.26 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

model pembelajaran adalah cara atau teknik guru didalam menyampaikan 

materi pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik agar materi 

tersebut dapat diterima dan mudah dimengerti oleh peserta didik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.   

 

 

 

                                                           
26Tukiran Taniredja, dkk.,Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 55 



 
 

 
 

2. Unsur-Unsur dalam Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa unsur-unsur adalah: 

1. Siswa dalam kelompok haruslah berangggapan bahwa mereka sehidup 
sepenanggungan bersama. 

2. Siswa bertanggung jawab atas segalah sesuatu di dalam kelompoknya. 
3. Siswa harusla melihat bahwa semua anggota didalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama  
4. Siswa haruslah harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 

diantara anggota kelomponya 
5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan penghargaan yang juga 

akan dikenaakan untuk semua anggota kelompok 
6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutukan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajar, 
7. Siswa akan dimintak mempertanggung jawabkan secara individual materi 

ditangani dalam kelompok kooperatif.27 
 

3.  Ciri-Ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:  

a. Belajara bersama dengan teman. 
b. Selama belajar terjadi tatap muka antar teman. 
c. Saling mendengarkan pendapat diantara anggota dalam kelompok 
d. Belajar dari teman sendiri dalam kelompok,  
e. Belajar dalam kelompok kecil 
f. Produktif berbicara atau saing mengemukakan pendapat  
g. Keputusan tergantung pada siswa sendiri 
h. Siswa aktif.28 

 
4. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan pembelajaran kooperatif 

diantaranya. 

a. Meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademiknya, siswa yang lebih mampu akan  
                                                           

27Ibid., hlm.59  
28Ibid., hlm.59 



 
 

 
 

menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, yamg 

memiliki oreantasi dan bahasa yang sama. 

b. Pembelajaran Kooperatif memberi peluang agar siswa menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar 

belajar.perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, 

kemampuan akademik, dan tingkat sosial. 

c. Pembelajaran kooperatif adalah untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa, keterampilan sosial yang dimksud 

diantara lain berbagai tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat 

orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide 

atau pendapat, kerja dalam kelompok dan berbagainya.29 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT)  

1. Pengertian PembelajaranTipe Teams Games Tournaments (TGT) 

Menurut Pendapat Lie, A. Bahwa Model Pembelajaran Kooperatif 

tidaksama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar 

pembelajaran cooperative learning yang membedakanya dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan benar-benar akan memungkinkanpada pengelola 

kelas dengan lebih efektif.30 

Menurut Salvin Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) adalah pembelajaran yang dilakukan secara 
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berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok yang kecil terdiri 

dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang difasilitasi  oleh guru. 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting 

kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman anggota 

kelompok sebagai wadah siswa bekerja sama dan memecahkan sautu 

masalah melalui intraksi sosial dengan teman sebanyanya, meberikan 

kesempatanpada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada 

waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain.31 

Menurut Ismail Sukardi,  model pembelajaran kooperatif Tipe Teams 

Games Tournamats (TGT) adalah: siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

dan siswa dalam kelompok bermain dengan permainan yang berhubungan 

dengan pembelajaran, dengan permainan dapat digunakan soal-soal  yang 

dilombahkan dalam kelompok. Dalam anggota kelompok siswa dipisah 

berdasarkan tingkat kemampuan yang sama pandainya dengan yang sedang 

dengan memberikan soal-soal yang sama dan saling mengkolerasikan dalam 

kunci yang dibuat oleh guru yang diberi nilai.32 

Pembelajaran kooperatif tipe teams games tournaments (TGT) 

merupakan pembelajaran untuk membantu siswa untuk mereview dengan 
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32 Ismail Sekardi, Model Pembelajaran Modern, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), 
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menguasai materi pembelajaran dan salvin  menemukan bahwa TGT berhasil 

meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian intraksi positif antar siswa.33 

Secara umum TGT sama dengan stand kecuali satu hal: TGT 

menggunakan turnaments akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem 

skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan angota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya terara 

seperti mereka.34 

Menurut pendapat slavin TGT adalah salah satu tekni terbaik yang 

pernah digunakan di dalam kelas. Apa yang dilakukan TGT adalah 

memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru untuk menggunkan 

kepetensi dalam suasana yang konstruktif/positif.35 

Dari pembahasan model tersebut bila dikaitkan dengan pembelajaran, 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah cara atau gaya belajar 

siswa di dalam belajar, degan sesuai penyajian atau suatu hal sehingga akan 

tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efesien sesuai dengan 

harapan. 

Guru menyajiakan materi dan siswa bekerja dalam kelompok masing-

masing  dalam kerja kelompok guru memberikan LKS kepada setiap 

kelompok. Tugas yang diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota 

                                                           
33Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis 

danParadikmatis,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm. 197.  
34Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Nusa Media, 

Bandung:2005) hlm. 163-165 
35Ibid., hlm. 167 



 
 

 
 

kelompoknya. Apabila dari anggota kelompok yang lain bertangug jawab 

untuk memberikan jawaban untuk menjelaskannya, sebelum mengajukan 

pertanyaan tersebut pada guru. 

Untuk memastikan bahwa seluruh anggota anggota telah menguasai 

materi yang diberikan maka seluru siswa akan memberikan permainan 

akademik. Dalam permainan akademik ini siswa akan dibagi dalam meja-

meja turnamen, setiap siswa meja tounamen terdiri dari tiga seperti empat 

anggota yang merupakan wakil dari kelompoknya masing-masing. Dalam 

setiap meja tournamen diusakan tidak ada peserta yang sama siswa 

dikelompokkan dalam satu meja tounamen secara homogen dari akademik, 

artinya dalam satu meja tounamen kemampuan setiap peserta diusahakan 

agar setara. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai yang diproleh pada 

saat pres-tes atau nilai tes sebelumnya. 

Skor yang diperoleh setiap peserta dalam pemainan akademik ini 

dicatat lembaran pencatat skor. Skor kelompok dirpoleh dengan 

menjumlahkan skor-skor yang diproleh anggota satu kelompok, kemudian 

dibagi sebanyaknya anggota kelompok tersebut. 

Skor kelompok ini digunakan untuk memberikan penghargaan tim 

berupa sertifikat dengan tercantum predikat tertentu, dengan kata lain teams 

gamestournamen model pembelajaran yang menggunakan yang 

menggunkan tournamen sebagai penganti kuis. 

 



 
 

 
 

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Teams Games Tournaments 

Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe teams gamestournaments adalah:  

a. Membuat rengkin akademik siswa. 
b. Membatasi jumlah maksimal anggota setiap tim adalah 4-3  
c. Menomori siswa mulai dari yang paling atas (misalnya, 1,2,3,4,5,6,7, dan 

seterusny;) 
d. Membuat setip tim heterogen dan setara secara akademik, dan jika perlu 

keragamanitu dilakukan dari segi jenis kelamin, etnis, agama, dan 
sebgainya.36 
 

Secara aturan halnya dari pelaksanaan model pembelajaran dikelas 

adalah sebagai berikut:    

a. Memberikan kartu-kartu yang telah dinomori dari 1-30 pada setiap 
kelompok  

b. Memberikan pertanyaan pada kartu sebelum dibagikan pada siswa 
c. Membuat lembaran jawaban yang juga suda dinomori 
d. Membagikan satu amplop pada masing-masing tim yang beisikartu-kartu, 

lebaran pertanyaan, dan lembaran jawaban. Mengintrufsikan siswa untuk 
membuat kartu  

e. Menunjuk pemengang nomor tertinggi untuk membacakan pertanyaan 
terlebih dahulu. mengarkan siswa pertama untuk mengambil sebuah kartu 
dari amplom dan membacakan nomornya, lalu siswa kedua memiliki 
lembaran pertanyaan membaca pertanyaan yang keras, lalu siswa pertama 
menjawab pertanyaan tersebut, kemudian siswa yang ketiga yang 
memiliki lembaran jawabannya,  kemudian mengonfirmasikan apaka 
jawabannya benar, Maka siswa pertama mengambil kartu itu, namun jika 
jawabannya salah, maka siswa kedua dapat membantu menjawabnya. Jika 
benar, kartu tetap mereka pengang. Namun jika salah, kartu harus 
dibuang.37 
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3. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Teams Games Tournaments  

Ada beberapaciri-ciri model pembelajaran teams games tournaments 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok 

secara kooperatif. 

b. Kelompok dibentu dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang rendah.  

c. Jika dalam kelas terdapat siswa – siswa yang terdiri dari beberapa ras, 

suku, budaya jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam 

tiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda 

pula. 

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada 

perorangan.           

C. Kreativitas  

1. Pengerian Kreativitas 

Beragam orang mendefinisikan kata kreatif atau kreativitas, masing-

masing mengidentivikasikannya sesuai dengan bidang dak keahlian masing-

masing, sehingga kata “kreatif” memiliki lebih dari satu makna.Meskipun 

demilikian, bukan berarti tidak dicara titik temunya.38 
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Istilah kreativitas banyak pengertian, tergantung dari cara pandang 

sesorang yang mengkajinya. Setiap pemahaman tetang kreativitas 

disesuaikan dengan latar belakang pengkaji kreativitas itu sendiri. 

Pada intinya, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

melahitkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, 

yang relatif berbedah dengan apa yang telah ada sebelumnya.39 

Kreativitas Menurut Torance seorang ahli yang sangat menekankan 

pentingnya dukungan faktor lingkungan bagi berkembangnya kreativitas 

adalah torance. Ia mengatakan bahwa agar potensi kreatif individu dapat 

diwujutkan, diperlukan kekuatan-kekuatan pendorong dari luar yang didasari 

olehpotensi dalam diri individu itu sendiri.40 

Kreativitas adalah mengenai mengembangkan bakat dan krativitas 

anak sekolah utami munandar memberikan beberapa pengertian berdasarkan 

pendapat para ahli, salah satunya juga merupakan pengertian dasar dari 

kreativitas bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan informasi dan unsurs-unsur yang ada. Dalam 

artian sayang lain kreativitas sebagai daya cipta, yang khusus mencitakan 

hal-hal yang baru. 41 

                                                           
39Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran  di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2012). hlm. 99 
40Ngalimun, dkk., Perkembangan Dan Pengembangan Kreativitas,(Aswaja Pressindo, 

Yogyakarta, 2013) hlm. 46  
41 Hera Lestari Mikarsa, dkk.,Pendidikan Anak di SD, (Jakarta: Universitas Terbuka,2008),  hlm. 
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Dari penjelasan di atas, ini dapat diartikan kreativitas seorang 

tercermin pada kempuannya dalam menciptakan sesuatu yang baru yang 

diangga efektif dalam mencapai tujuan. 

Secara opresional kreativitas dalpat dirumuskan sebagai kemampuan 

yang mencerminkan dalam keluasan, untuk menjadi segalah ekspresi 

manusia untuk menjadi diri sendiri bukan orang lain. 

Pengeritan kreativiatas adalah: merupakan kemampuan untuk 

membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi dan unsur-unsur yang 

ada.42 Dari pergertian Utami Munandar menyebutkan bahwa secara optimal, 

kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluawesan, 

dan orisinalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi ( 

memperkaya mengembangan, dan merinci) atau gagasan.43 

Dari penjelasan di atas, ini dapat diartikan kreativitas seorang 

tercermin pada kempuannya dalam menciptakan sesuatu yang baruyang 

dianggab efektif dalam mencapai tujuan. 

Pada dasarnya manusia menpunyai keyakinan bahwa kecerdsan, 

seperti tinggi dan beratnya, adalah bawaan lahir. Howerd Garner menentang 

keyakinan yang menyatakan bahwa IQ sesuai dengan pekerjaannya harvard 

university, yang dijelaskannya dalam karya pentingnya frameof the mintd, ia 

berharapdapat melihat masyarakat berubah dari masyarakat ujian menjadi 
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masyarakat yang terus tumbuh, dengan memfokuskan diri pada beragam 

cara yang digunakan manusia untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan penting bagi kehidupan mereka.ia mendefinisikan ulang 

kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecakan masalah dan sebagai 

sebuah produkyang dinilai dalam sebuahkultur atau komunitas.44 

Kreativitas yang dimiliki manusia, lahir bersama lahirnya manusia 

tersebut.Sejak lahir individu sudah memperhatikan kecendrungan 

mengaktualisasikan diri. Dalam kehidupan ini kreativitas sangat penting, 

karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam 

proses kehidupan manusia. Kreativitas manusia banyak melahirkan pencipta 

besar yang mewarnai sejara kehidupan umat manusia dengan karya – karya 

yang spektakuler sehingga banyak diminati dan dicari banyak orang. 

Berdarasakan uraian sebelunya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

individu yang kreatif dan bebas dalam berfikir dan bertindak mempunyai 

daya imajinasi bersifat ingin tahu, ingin mencari pengalaman baru, 

mempunyai inisiatif, bebas berpendapat tidak perna bosan, dan merasa 

tertantang oleh kemajemukan.   

a. Macam-Macam Kreativitas Belajar  

Menurut Campbell, eko yang mengutip dari munandar melihat dari 

kreativitas tergantung dari segi pada penekannanya, kreativitas dapat 
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didefenisikan kedalam empat jenis dimensi sebagai sebagai four 

p’screativity, yaitu demensi individu, proses, dorongan dan produk 

sebagai berikut: 

1) Kreativitas sebagai person 

Melihat kreativitas diri dimensi adalah upaya menidetivikasikan 

kreativitas yang terfokus pada individu, karena merupakan 

kemampuan atau kecakapan yang ada  dalam diri sesorang yang erat 

kaitanya kaitanya dengan bakat. Sedangkan menurut hulbeck, tindakan 

kreatif muncul dari keunikan suatu pribadi seseorang dalam intraksi 

dengan lingkunya.Dari sini dapat kita lihat bahwa defenisi kreativitas 

dari dua pakar lebih terfokus pada segi pribadi. 

2) Kreativitas Adalah Sebagai Proses 

Beberapa pakar lainya melihat kreativitas adalah sebuah proses. 

Pengertian seperti ini merupakan upaya mendefenisikan kreativitas 

yang terfokus pada proses berfikir sehingga munculkan ide-ide unik 

atau kreatif. Utami Munandar menekan bahwa kreativitas adalah 

proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan 

(fleksibititas), dan orisinalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk 

mengelaborasikan (mengembangkan, memperkaya, memperinci), 

suatu gagasan. pada defenisi ini lebih menekankan pada aspek proses 

perubahan (inovasi dan variasi). 



 
 

 
 

Menurut Wallas dalam hawadi mengemukakan empat tahapan 

dalam proses kreatif yaitu:45 

1. TahapanPertama, persiapan, yaitu tahap penggumpulan informasi 
atau data sebagai bahan untuk memecakan masalah. Dalam tahap 
ini terjadi percobaan-percobaan atas dasar sebagai pemikiran 
kemingkinan pemecahan masalah yang dialami. 

2. TahapanKedua, inkubasi, yaitu dieraminya proses pemecahan 
masalah dalam alam pradasar. Tahap nin berlangsung dalam waktu 
yang tidak menentu, bisa lama (berhari-hari, berbulan-bulan, 
bertahun-tahun), dan bisa juga sebentar ( hanya beberapa jam, menit 
bahkan detik). Dalam tahap ini ada kemungkinan  terjadi proses 
pelupaan terhadap konteksnya, dan akan teringat kembali pada 
akhir tahap pengemaran dan munculnya keberikutnya. 

3. TahapanKetiga, ilmunasi, yaitu tahap munculnya inspirasi atau 
gagagsan-gagasan untuk memecakan masalah. Dalam tahap ini 
muncul bentuk-bentuk cetusan spontan, seperti dilukiskan oleh 
kohlerdengan kata-kata “now, I see” itu yang kurang lebih berarti 
”oh ya” . 

4. Keempat, verivikasi, yaitu tahap munculnya aktivitas evaluasi 
terhadap gagasan secara kritis, yang sudah mulai dicocokan dengan 
keadaan nyata atau kondisi realitas. 
 

3) Kreativitas Sebagai Dorongan 

Melihat kreativitas dari sisi dorongan ini berarti berupaya untuk 

melihat kreativitas dari aspek faktoral atau factor-faktor yang 

mendorong seseorang bersifat kreatif, baik dorongan internal diri 

sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau bersibuk 

diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial 

dan psikologis. 

4) Kreativitas Sebagai Produk 
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Melihat kreativitas sebagai produk merupakan upaya 

mendefenisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang 

dihasikan oleh individu baik sesuatu yang baru/original atau sebuah 

elaborasi atau penggabungan yang inovatif. 

2. Ciri-Ciri Kreativitas 

Adal beberapa ciri-ciri kreativitas adalah:  

a. Memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. 
b. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. 
c. Memberikan banyak gagagsan, usul-usul terhadap suatu masalah. 
d. Mampu menyatakan pendapat serta spontan tidak malu-malu. 
e. Mempunyai, menghargai rasa keidahan. 
f. Menojol dalam satu atau lebih bidang studi. 
g. Dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi. 
h. Menpunyai rasa humor.  
i. Mempunya daya imajinasi (misalnya memikirkan hal-hal yang baru dan 

tidak biasa. 
j. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang 

berbeda dengan orang lain. 
k. Kelancaran menghasilkan bermacam-macam gagasan. 
l. Mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang.46 

 
D. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Bahasa  

Bahasa adalah merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling 

berbagai pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusatraan merupakan salah satu 

sarana untu menuju pemahaman tersebut, standar kompetensi mata pelajaran 

bahasa Indonesia adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, 

                                                           
46Munirul Abidin, Op., Cit. hlm 9 



 
 

 
 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap  bahasa Indonesia, serta 

menghargai manusia dan nilai-nilai komunikasi. 

2. Fungsi dan Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

Sebagai mata pelajaran pokok, bahasa memiliki fungsi dan tujuan 

dalam pembelajaran yang berkaitan dengan segala ilmu-ilmu. 

a. Fungsi 

Standar kompetensi ini disiapkan dengan mempertimbangkan 

kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan 

bahasa Negara serta sastra indonsia sebagai hasil cipta intelektual produk 

budaya yang berkonsekuensi pada fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia 

sebagai: 

1) Sarana pembinaan kesatuan bahasa bangsa. 
2) Sarana peningkatan pengetahuan dan ketarampilan dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan budaya. 
3) Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
4) Sarana peyebaraluasan pemakan bahasa Indonesia yang baik untuk 

berbagai keperluan penyankut berbagai masalah, 
5) Sarana pengembangan penalaran, dan 
6) Sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah 

kesasteraan Indonesia.47 
 

b. Tujuan  

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut:48 

                                                           
47Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), 
hlm.246 
48Ibid., hlm. 252 



 
 

 
 

a. Peserta didik menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan (Nasional) dan bahasa neraga. 

b. Peserta didik memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, 
dan fungsi,serta menggunkannya dengantepat dan kreatif untuk 
bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 

c. Peserta didik memiliki kemampuan menggunkan bahasa Indonesia 
untuk meningkatkan kemampuan intelektual kematangan emosional, 
dan kematangan nasional.  

d. Peserta didik memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa 
(berbicara dan menulis). 

e.  Peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra 
untuk mengembangakan kepribadian, memperluas wawasan 
kehidupan. Serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
berbahasa. 

f. Peserta didik menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia 
sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
 

3. Ruang Lingkup Bahasa Indonesia 

Untuk dapat menguasai dan memahami apa saja yang harus dipelajari 

dalam pelajaran bahasa indonesia, maka harus mengetahui ruang lingkup 

mata pelajaran ini 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia meliputi beberapa aspek 

a. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia MI terdiri dari 

beberapa aspek berikut ini: 

1) Aspek Mendengakan berita, petunjuk, pengumuman, perinta bunyi 

atau suara, bunyi bahasa, lagu kaset, pesan , penjelasan, laporan, 

ceramah, khotbah, pidato,pembicaraan narasumber, diolog atau 

percakapan,pengumuman,serta perinta dan berekspresi sastra melalui 

kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dogeng,cerita anak-anak, 



 
 

 
 

cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan 

menonton drama anak.  

2)  Aspek Berbicara seperti menggungkapkan gagasan dan perasaan: 

menyampaikan sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, 

menceritakan diri sendiri, teman, keluarga, benda, tanaman, binatang, 

pengalaman, peraturan, tata tertib, dan laporan serta mengepresikan 

dan berekpresi sastra melaui kegiatan melisankan hasil sastra berupa 

dongeg, cerita anak-anak, cerita rakya, cerita binatang, puisi anak, 

syair lagu, pantun, dan drama anak.  

3) Aspek Membaca: seperti membaca huruf, suku kata, kata pragraf, 

berbaigai teks bacaan, drama petunjuk, tata tertib, pengumuman, 

kamus ensikloppedia serta mengepresiasai dan berekpresi sastra 

melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-

anak, cerita rakyat, puisi anak syair lagu, pantun, dan drama anak 

kompetensi mebaca juga dirakan dan menumbukan budaya membaca. 

4) Aspek Menulis seperti menulis karangan naratif dan non naratif 

dengan tulisan rapid an jelas dengan memperhatikan tujuan dan ragam 

membaca, pemakai ejaan dan tandah baca, dan kosakata yang tepat 

dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta 

mengapresiasidan berekpresi serta melalui kegiatan menulis hasil 



 
 

 
 

sastra berupa cerita dan puisi, kompetensi melaui juga diarahkan 

kebiasaan menulis.49 

4. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Pada penelitian skripsi ini, saya mengambil subtema dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia Kelas IV yaitu “materi pengumuman ”. 

Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, yaitu: 

Stadar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mendegarkan pengumuman 

dan pembacaan pantun 

1.1 menyampaikan kembali isi 

pengumuman yang di bacakan  

1.2 menirukan pembacaan pantun 

anak dengan lafal dan intonasi 

yang tepat 
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E. Materi Bahasa Indonesia Kelas IV (Buku Siswa) 

PELAJARAN: 

MENDEGARKAN PEMBACAAN PENGUMUMAN  

TEKS PENGUMUMAN 

PEMERITAHAN KOTA SELAYANG PANDANG DINAS PENDIDIKAN KOTA 

SELAYANG PANDANG SD NEGERI 1 KOTA SELAYANG PANDANG 

Jl. Raya Menara Gading No. 23 Selayang Pandang telp. (024) 3562478 

 

PENGUMUMAN 

Nomor 123/SP/01/14 

Keberhasilan pendidikan tidak bisa dipisakan dari tingkat kedisiplinan semua warga 

sekolah, termasuk siswa, karena itu, sekolah perlu membuat tata tertib, termasuk tata 

tertib siswa adapun tata tertibyang dimaksud adalah bahwa semua siswa wajib tunduk 

dan patuh pada ketentuan-ketentuan berikut: 

1. Bertindak dan bersikap sopan santun, menghormati Bapak dan Ibu Guru, baik 

di sekolah maupun diluar sekolah, demikian pulah antara sesama siswa. 

2. Berpakaian seragam sekolah dengan kelengkapannya. 

3. Rambut siswa pria tidak dibenarkan panjanya melebihi atau menutupi leher 

kemeja dan daun telinga. 

4. Kehadiran siswa selambat-lambatnya lima menit sebelum pelajaran pertama 

dimulai. 

5. Apabilah seorang siswa terlambat, wajib melapor kepada guru piket untuk 

mengemukakan alasan yang sah. 

6. Bilah seorang siswa tidak dapat hadir di sekolah maka pada hari pertama masuk 

sekolah harus memperhatikan surat keterangan yang sah, yakitu: 

a. Surat keterangan orang tua/wali. 



 
 

 
 

a. Surat keterangan dokter bilah sakit lebih dari dua hari. 

7. Barabangsiapa yang melanggar dan tidak mengindakan tata tertib ini akan 

dikenai sanksi ssuai dengan tingkat pelanggaran, adapun tinggkat sanksi 

sebagai berikut: 

a.Skosing atau berhenti sekolah sementara 

b. Dikembalikan kepada orang tua 

8. Tim tertib sekolah diperkenakan memberi sanksi lain yang mendidik. 

 

Selayang Pandang, 13 januari 2004 

Kepala Sekolah, 

 

Drs. A. Rifai Amran  

Nip. 131847185 

 

Materi Bahasa Indonesia terbagi beberapa bagian yakitu: 

1) medengarkan pembacaan pengumuman 

2) mencatat pokok-pokok isi pengumuman 

3) menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain 

4) memberikan komentar 

5) membuat pengumuman50 

 

 

 

 

                                                           
50Hanif Nurcholis Mafrukhi, Saya Senang Berbahasa Indonesia Untuk Sekolah dasar Kelas 

IV (Erlangga, Jakarta: 2004) hlm. 152-153 



 
 

 
 

 BAB III 

KONDISI MADRASAH IBITIDAIYAH AL-AMALUL KHAIR PALEMBANG 

A. Sejarah Berdirinyan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

Madrasah Ibtidaiyah al-amalul khair Palembang adalah madrasah swasta. 

Madrasah Ibtidaiyah ini didirikan oleh bapak Kms. Nang Utih Abu yang tinggal 

di kota Palembang pada saat itu beliau mewakafkan tanah untuk dibangung 

sebuah masjid dan madrasah. Maka pada tahun 1984/1985 berdirilah bagunan 

madrasah dengan bahan bangunannya semi permanen dari kayu dan batu, 

kemudian madrasah tersebut diberi nama Al-Amalul Khair yang berarti amal 

yang baik.  

Tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah siswa, sehingga perlu perlu 

penambahan ruang kelas untuk menampung pertambahan siswa dan 1997 

dikeluarkanlah surat keputusan izin oprasional dari Depertemen Agama Dengan 

Piagam Perguruan Islam Swasta, Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan 

Bidang Pendidikan Agama Islam tangal 20 mei 1998 terdaftar dalam buku 

register Perguruan Agama Islah Swasta, maka dengan demikian MI Al-Amalul 

Khair diizinkan untuk melasanakan sendiri ujian nasional atau ujian akhair untuk 

kelas VI  

Ketika awal berdiri, madrasah yang terletak di Jalan Lunjuk Laya Rt. 

48.Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang.ini tidak lebih dari bangunan 



 
 

 
 

kecil yang tidak permanen, dinding dan lantainya terbuat dari papan beratap 

seng. 

Madrasah Ibtidaiyah al-amalul khair adalah salah satu lembanga 

pendidikan tingkat dasar yang beradah di jalan lunjuk laya Rt. 48.lorok pakjo ilir 

barat I Palembang.Madrasah ini didirikan pada tanggal 01 juli 2009 dibawah 

pertanggung jawaban bapak Henri Sudiman, S.Pd.I hingga sekarang. Luas Tanah 

ini adalah 30000𝑚𝑚2 dan dibagun di atas tanah dengan luas 292𝑚𝑚2. 51 

B. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang yang menjadi objek 

penelitian, berlokasi di Jalan lunjuk laya Rt. 48.RW.14 Kelurahan Lorok Pakjo 

Ilir Barat I Palembang. Waktu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Amalul Khair Palembang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu, dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB untuk 

siswa kelas I, II, III, Sedangkan untuk kelas IV, V, VI dimulai dari pukul 13.30 

WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khar Palembang yang berada disekitar 

pemukiman Kampus Unsri tepat dibelakang Kampus Unsri, secara geografis  

lokasi termasuk strategis yaitu di pinggiran jalan raya sehingga memudahkan 

siswa dalam menggunakan jasa transportasi umum seperti becak, ojek, dan 

transportasi yang berada dijalan Demang Lebar Daun sekolah ini berada dalam 

                                                           
51Dokumentasi  MI Al-Amalul Khair Palembang Tahun 2012-2014 



 
 

 
 

kawasan lingkungan yayasan Al-Amalul Khair yang didalamnya terdapat  panti 

asuhan, pondok pesantren, MI, al-Amalul Khair, MTs, SMA. Al-Amalul Khair. 

Palembang.  

Bangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair palembang adalah 

bangunan yang permanen yang dikelilingi oleh kelas yang berbentuk segi 

(empat) yang terdiri dari ruang Kepala Madrasah, ruang guru, ruang tata usaha, 

ruang perpustakaan, ruang belajar, ruang UKS, Masjid, kantin, ruang 

ekstrakulikuler, dan toilet siswa serta guru. Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul 

Khair palembang memiliki luas tanah seluruhnya 30000m2. Madrasah ini 

letaknya di lingkungan yang cukup ramai dan relatif tenang. Jadi, menurut 

pengamatan peneliti bahwa letak dan keadaan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul 

Kahair  Palembang ini cukup baik dan strategis sebagai tempat pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. 

C. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

Adapun Identitas Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang adalah: 

1. Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair  

Palembang 

2. Alamat  Jln. lunjuk laya 

3. Kelurahan  : 48 Lorok Pakjo  

4. Kecamatan : Ilir Barat I 

5. Kab/Kota : Palembang 



 
 

 
 

6. No. Telp  : (0711) 7363422 

7. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Al-Amalul 

Khair 

8. Alamat Yayasan : Jln. Lunjuk laya, 48 Lorok Pakjo 

9. NSMI : 111216710025 

10. NPSN : 10604058 

11. Jenjang Akreditasi : Terakreditasi B 

12. Tahun Didirikan : 1984 

13. SK Izin Pendirian No. : KTSP./Kd.06.07/PP.00.4/1729/2009.  

14. Tahun Beroperasi  : 1998 

15. Kepemilikan Tanah   

a. Status Tanah : Hak milik 

b. Luas Tanah : 30000 m2 

c. Luas seluruh bangunan : 292m2 

 

D. Visi,Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Palembang 

1. Visi: 

  Menjadikan al-amalul khair bermutu, berprestasi, berbudi luhur, bertumpu 

pada nilai-nilai akhlaqul karimah 



 
 

 
 

2. Misi: 

a. Menumbuh kembangkan kecintaan pada lingkungan, iptek dan imtaq 

b. Meningkatkan minat baca tulis 

c. embangun citra madrasah sebagai mitra terpecaya masyarakat52 

3. Tujuan: 

a. Menghasilkan mutu lulusan yang cerdas. 

b. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. 

c. Mewujudkan lulusan yang berwawasan islami. 

d. Menghasilkan lulusan yang mampu membawa nama baik Madrasah. 

E. Kepalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang  

Madrasah ibtidaiyah al-amalu khair Palembang dari awal berdirinya sampai 

sekarang sudah beberapa kali mengalami pergantian kepala madrasah. Adapun 

kepalah madrasah yang pernah menjabat di madrasah al-amalul khair  dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3 
Daftar Nama-Nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Palembang 
No Nama  TMT Masa jabatan 

1 M. Sodiq 1973 1973-1993 

2 Drs. Harmain  1993 1993-2005 

3 Harmiyanti  2006 2006-2008 
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4 Hendri Sudiman 2008 2008-Sekarang 

   Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 

F. Keadaan Guru, Karyawan, dan Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul 

Khair Palemnag 

1. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Kahair Palembang 

Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa komponen yang 

diperlukan, salah satunya adalah seorang pendidik (guru). Guru merupakan 

tenaga edukatip yang berperan langsung dalam melaksanaakan tugas-tugas 

mendidik dan mengajar para siswa untuk menjadi manusia-manusia yang 

terampil, guru juga merupakan motivator, pengajar, dan pendidik oleh karena 

itu, keberhasilan dan kegagalan merupakan suatu proses pendidik dalam 

banyak hal sangatlah ditetukan oleh adanya guru-guru yang profisional. 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang dipimpin oleh Henri 

Sudiman, S.Pd.I. dengan dibantu oleh para guru, ustadz, ustadzah dari 

berbagai perguruan tinggi di antaranya Universitas Sriwijaya, IAIN Raden 

Fatah Palembang, Universitas PGRI, dan Universitas Bina Darma. Adapun 

keadaan guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang akan 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4 
Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalil Khair Palembang  
   Tahun Ajaran 2015-2016 

No Nama Guru Jabatan Pendidikan Terakhir 

1 Hendri Sudiman S.Pd.I. Kep-sek Tarbiyah, S1. 

2 Elita Napiani, A.Mg. Guru kelas  Tarbiyah  

3 Empie Lesmaniar, A. Md. Guru kelas Tarbiyah  

4 I’is sobariyah, S.Pd.I. Guru kelas Tabiyah, S1. 

5 Lis Sobariyah, S.Ud. Guru kelas MAN 

6 Komalasari, S.Ud. Guru kelas MAN 

7 Lesi Hermila, S.Si. Guru kelas FIMPA, S.Si. 

8 Jupri, S.Pd.I. Guru kelas Tarbiyah S1. 

9 Metty Febrianti, S.Pd. Guru kelas FKIP 

10 Sri Kartika, S.Pd. Guru kelas FKIP 

11 Harmiaty, S.Pd.I. Guru kelas ILMU KOM 

12 Hoirunnisak B.B, S.Pd.I. Guru kelas  FKIP 

13 Megariawati, S,Pd.I. Guru kelas Tarbiyah 

14 Laura Miharsa Purti, S,Pd. TU  FKIP 

15 Hasan Af Abel Guru kelas  Tarbiyah  

16 Ir. Hj Ny. Fatimah  Guru kelas   FP 

 Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 

Data di atas menunjukan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan, 

kemampuan mengajar berdasarkan ilmu yang telah dimiliki setiap guru di MI 

al-amalul khair palembang. Begitu pulah pada tenaga adminitrasinya telah 



 
 

 
 

mempunyai tugas dan tanggu jawab masing-masing berdasarkan ilmu yang 

telah dipelajari dan dunia pendidikan. 

2. Keadaan Karyawan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Pelembang 

Karyawan data dalam penelitian ini merupakan pegawai-pegawai yang 

tidak termasuk ke dalam kelompok tenaga pengajar atau guru. Adapun jumlah 

karyawan di Madrasah Ibtidaiyah al-amalul khair  Palembang sebanyak 2 (dua) 

orang, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5 
Keadaan Karyawan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

Tahun Ajaran 2015-2016 
 

No Nama Jenis 
Kelamin 

Pendidikan 
Terakhir 

Jabatan 

1.  Rahma wati  P MA Kepala Perpustakaan 

2. Ferbri  P MA Peg. Perpustakaan 

3. R.M. Amancik L MA Kepala Keamanan 

4. Sugandi  L SMA Keamanan/Satpam 

Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 
 

3. Keadaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang.  

Di antara komponen terpenting dalam pendidikan Islam adalah peserta 

didik.Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek 

dan objek. Oleh karenanya, kreativitas kependidikan tidak akan terlaksana 

tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Siswa Madrasah Ibtidaiyah al-

amalul khair Palembang pada tahun ajaran 2015-2016 sesuai dengan data 



 
 

 
 

yang diperoleh, berjumlah orang yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 

188 orang dan siswa perempuan sebanyak 117 orang. 

Untuk mengetahui jumlah siswa secara rinci, maka akan dibahas secara 

perkelas pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6 
Keadaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

Tahun Ajaran 2015-2016 
 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. I 40 21 61 

2. II 37 25 62 

3. III 26 19 44 

4. IV 25 21 46 

5. V 32 20 52 

6. VI 28 12 40 

Jumlah 188 117 305 

Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 
 

Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah siswa MI Al-Amalul 

Khair Palembang adalah orang siswa.Dilihat dari rombongan belajar ada 

rombel.Sedangkan dilihat dari masing-masing rombel jumlah siswa yang 

paling banyak adalah kelas dan jumlah yang paling sedikit adalah kelas. 

G. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses 

belajar mengajar ini, telah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas (Sistem 



 
 

 
 

Pendidikan Nasional) yaitu UU RI No. 20 Tahun 2003 pada Bab XII tentang 

Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2), yang 

berbunyi:53 

1. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, 

dan kejiwaan peserta didik. 

2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua 

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Adapun sarana dan Prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul 

Khair Palembang dapat diketahui pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7 
Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khar 

Palembang 
Tahun Ajaran 2015-2016 

 
No Jenis Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Ruang kelas 12 Baik 

2 Ruang guru  1 Baik 

3 Ruang computer 1 Baik 

4 Ruang kepala sekolah 1 Baik 

5 Ruang perpustakaan 1 Baik 

                                                           
53Undang-Undang SISDIKAS (Sistem Pendidikan Nasional) – UU RI No. 20 Tahun 2003, cet. Ke-

4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 30 



 
 

 
 

6 Ruang tata usaha 1 Baik 

7 Ruang UKS 1 Baik 

8 Musolla  1 Baik 

9 WC guru  2 Baik 

10 WC siswa 3 Baik  

Sumber data: Dokumentasi Madrsah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 
Kecamatan Lorok Pakjo Ilir Barat I Palembang tahun ajaran 2015-2016 

 
H. Kegitan Belajara Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

 Kegiatanbelajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah al-amalul khair 

palembang masih menggunakan kurikulum KTSP. Proses belajar mengajar 

madrasah ini berlangsung untuk kelas pagi mulai dari pukul 07.00 WIB – 13.00 

WIB, yang diselingi jeda waktu istirahat pada pukul 09.35-09.55 dan untuk kelas 

siang mulai dari pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB, yang diselingi jeda waktu 

istirahat pada pukul 14.00 WIB – 14.20 WIB. 

 Madrasah Ibtidaiyah al-amalul khair Palembang merupakan sistem terpadu 

antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.Keterpaduan ini meliputi 

muatan lokal yaitu ilmu kemasyarakatan yang terdiri dari berbagai kegiatan 

ekstra kurikuler. 

I. Kegiatan Ekstra Kurikuler Siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Palembang 

Untuk kegiatan ekstra kurikuler ini dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. 

Adapun jenis-jenis kegiatan ekstra kurikuler tersebut dalam tabel tersebut: 

 



 
 

 
 

Tabel 8 
Kegiatan Ekstra Kurikuler Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Palembang 
No Hari Nama Kegiatan 

1 Sabtu Keagamaan 

2 Minggu Olah raga 

3 Minggu Pramuka 

 Sumber: Dokumentasi MI Al-Amalul Khair 
 
J.  Struktur Organisasi  

Susunan struktur  organisasi MI. al-amalul khair pelembang yang dibawah 

naungan kementrian agama kota Palembang adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Yayasan Al-Amalul Khair 

2. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-AmalulKhair 

3. Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalu Khair  

4.  Dewan Guru  
a. Wali kelas I 
b. Wali kelas II 
c. Wali kelas III 
d. Wali kelas IV  
e. Wali kelas V 
f. Wali kelas VI  
g. Guru bidang studi matematika  
h. Guru bidang studi muatan local 

5. Siswa dan siswi kelas I s/d VI MI. Al-Amlul Khair   

 

 

 

 



 
 

 
 

Struktur Organisasi MI. Al-Amalul Khair Palembang  

Tahun Ajaran 2015/2016 
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Ketua yayasan al-amalul khair  

Dr. Kgs, Agus Ashari 

Kementrian Agama 
Komite Madrasah 

Kepada Madrasah 

Hendri Sudiman S.Pd.I 

Tata usaha 

 

Bendahara 

Komala Sari, S,Ud 
Wakil kepala madrasah 

Sri Kartika, SP.d 

Wali kelas III 

Mettiy Periyanti, SP.d. I 

Wali kelas II 

Iis Sobariah, SUd. 

Wali kelas I 

Harmiyanti, S.Pd.I 

Wali kelas VI 

Khairunnisa, S.SI 

Wali Kelas VI 

Lesihermilsa, S.SI 

 

Wali kelas V 

Elita Napiani, S.Ag 

Siswa Siswi Al-Amalul Khair 
Palembang 



 
 

 
 

BAB IV 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS 
GAMESTOURNAMENTS (TGT) TERHADAP KREATIVITAS 

SISWA KELAS IV PADA MATA PELAJARAN BAHASA  
INDONESIA DI MADRASAH IBTIDA’IYAH AL-AMALUL KHAIR 

PALEMBANG 
 

A. Deskripsi Data Penelitian  

1. Perencanaan penelitian   

Sebelum melakukan penelitian tersebut,penelitian terlebih dahuluh 

melalukan persiapan dalam mereancanakan penelitian diantaranya: 

a. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kelas 

eksperimen yang diterapkan model pembelajaran kooperatif Tipe Teams 

GamesTournaments (TGT) sedangkan untuk kelas kontrol tidak diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV Materi Pengumuman. 

Masing-masing kelas dilakukan penelitian sebanyak empat kali pertemuan. 

b. Guru menyusun lembar observasi siswa dan aktivitas guru untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games 

Tournaments (TGT) pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV 

materi pengumuman di Al-Amalul Khair Palembang.    

c. Guru menyiapkan materi pembelajaran dan mempersiakan alat-alat yang 

akan digunakan untu proses pembelajaran Teams Games Tounamenst. 

 



 
 

 
 

2. Pelaksanaan penelitianpada kelas eksperimen 

a. Proses pelaksanaan penelitian  

  Pada kelas eksperimen, penelitian ini dilakukan pada hari Senin 2 

November sampai 16 November  2015. Adapun sampel dalam penelitian 

ini, adalah siswa kelas IV.A yang berjumlah 23 oarang.Proses pelaksanaan 

penelitian dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, dengan rincian 3 kali 

pertemuan dengan guru menjelaskandan membentuk  

kelompokTournament, sesuai dengan anggota yang ada dikelas. Kemudian 

guru membangikan  amplop yang berisikan soal dan jawaban yang sudah 

dipersiapkan oleh guru, guna untuk melihat kreativitas siswa di dalam 

proses belajar mengajar siswa. dimana kelas ekperimen masing-masing 

pertemuan 2 jam pelajaran. 

Pada pertemuan pertama peneliti menjelaskan materi (Kompetensi 

Dasar: 1.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan) 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe TeamsGames 

Tournaments (TGT). Pada pertemuan kedua peneliti menjelaskan materi 

(Kompetensi Dasar: 1.2 menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal 

dan intonasi yang tepat) dengan menggunakan model pembelajaran 

koopeatif Tipe Teams GamesTournaments.pada pertemuan pertama, kedua, 

dan ketiga ini pada akhir pelajaran diberikansoal-soal angket setelah proses 

pembelajaran di kelas IV.A Madrasah Ibtidaiyah 



 
 

 
 

Pada pertemuan keempat, peneliti menjelaskan materi keseluruhan 

yang telah diajarkan secara singkat sebagai apersepsi siswa kemudian 

melakukan test tertulis (pest-test) di kelas IV.A Madrasah Ibtidaiyah Al-

Amalul Khair Palembang.Peneliti memberikan soal tes yang berbentuk 

angket pilihan ganda sebanyak 10 soal untuk mendapatkan data dari hasil 

belajar siswa kelas IV.A. 

Adapun langkah-langkah proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

kelasIV.A.materipengumuman dengan mengunakan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) yaitu: 

1) Guru mengabsen siswa dan langsung membentuk kelompok   

memberikan kartu-kartu yang telah dinomori dari 1-30 pada setiap 

kelompok  

2) Guru mempersiapkan amplomp yang beisikan lembar pertanyan dan 

jawaban, untuk dibagikan kepada setiap kelompok. 

3) Guru memangil siswa sebagai perwakilan klompok untuk maju 

kedepan untuk mengambil amplop yang berisikan lembar soal dan 

jawaban.   

4) Guru menanyakan kepada siswa apakah sedah mengertia bagaimana 

cara permainanya.  

5) Guru menanyakan kepada siswa, bagi yang memeganng nomor yang 

tertinggi makan siswa tersebut harus membacakan soalya.  

 



 
 

 
 

bDeskripsi  Analisis Data 

1) Data Angket ini untuk mengetahaui bagaimana guru terhadap kreativitas 

siswa kelas IV pada mata pelajara Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Malul Kair  Palembang 

pada bab ini akan membahasa mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe  teams games tournament, terhadap kreativitas siswa 

kelas IV pada mata pelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Amalul Khair Palembang. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1 

terdahulu bahwa peneliti ini bertujuan untuk mengetahui model 

pembelajaran kooperatif tipe  teams gamestournament, terhadap 

kreativitas siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa Indonesia di 

Madasah Ibtidaiyah Palembang. Oleh karena itu, mengetaui  model 

pembelajaran kooperatif tipe  teams games tournament, telah diajukan 

pertanyaan mengenai model pembelajaran terhadap kreativitas siswa 

sebanyak 10 item pertayaan kepada 5 responden yaitu kreativitas siswa, 

masing-masing 10 item pertanyan yang berbentuk angket memiliki 

pilihan jawaban yaitu selalu yang dinilai 3, kadang-kadang yang diberi 

nilai 2 dan tidak perna diberi nilai 1. Sehingga dapat skor sebagai 

berikut:  

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 9 
 Hasil Angket  (Pes-test) Kelas Eksperimen 

Siswa Kelas IV.A MI Al-Amalul Khair Palembang 
  

No Nilai tes Frekuensi 
1. 42 1 
2. 48 1 
3. 54 4 
4. 56 1 
5. 58 1 
6. 60 1 
7. 64 1 
8 68 4 
9 70 1 
10 72 1 
11 74 2 
12 76 1 
13 84 4 
 Jumlah 23 

 
Dari hasil angket yang disebarkan pada siswa yang kelas eskperimen, 

didapat data tentang model pembelaran terhadap kreativitas siawa di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. Setelah data-data 

terkumpul, maka proses pengelolaan data dilakukan sebagai berikut:  

2) Penelitian melakukan persekoran kedalam tabel frekuensi  

84  54   70  68  68 

84  54  54  42  72 

56  68  64  60  70 

76  48  84  58  74 

68  54  84     



 
 

 
 

Dari data di atas, kemudian dialkukan perhitungan terlebih yang disiapkan 

dalam tebel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 10 
Deskripsi Frekuensi Hasil Angket (Pes-test) Kelas Eksperimen Siswa Kelas IV.A 
MI Al-Amalul Khair Palembang untuk Memperoleh Mean dan Standar Deviasi 

 

No. X f fX X 
(X - Mx) x2 fx2 

1. 84 4 336 18 324 1296 

2. 76 1 76 10 100 100 

3. 74 2 148 8 64 128 

4. 72 1 72 6 36 36 

5. 70 1 70 4 16 16 

6. 68 4 272 2 4 16 

7. 64 1 64 -2 4 4 

8. 60 1 60 -6 36 36 

9. 58 1 58 -8 64 64 

10 56 1 56 -10 100 100 
 

11 54 4 216 -12 144 576 

13 48 1 48 -18 324 324 
 

14 42 1 42 -24 576 576 
 

  N = 23 ∑fX = 
1518 

  ∑𝒇𝒇𝒇𝒇𝟐𝟐 = 
3272 

 
 
 



 
 

 
 

Dari tabel di atas diketahui: ∑fX = 15,18 ∑fx2 = 3272dan N= 23. 

Selanjutnya, dilakukan tahap perhitungan rata-rata atau Mean Variabel X 

(hasil belajar kelas eksperimen). 

a) Mencari nilai rata-rata 

𝑀𝑀𝑥𝑥  = ∑𝑓𝑓𝑋𝑋
𝑁𝑁

 

𝑀𝑀𝑥𝑥  = 1518
23

 

𝑀𝑀𝑥𝑥  = 66  

b) Mencari 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  =�∑𝑓𝑓𝑥𝑥 2

𝑁𝑁
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  =�3272
23

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  =√142,261 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  = 11,927 dibulatkan menjadi 12 

c) Mengelompokkan kreativitas siswa kedalam tiga kelompok yaitu 

tinggi, sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  = Tinggi 

M – 1SD s.d. M + 1SD = Sedang 

M – 1 SD ke bawah = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat 

pada skala perhitungan sebagai berikut: 



 
 

 
 

62+  1(14) = 76 keatas Perkembangan hasil skor angket 

kreativitas siswa dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournaments 

(TGT)(kelas eksperimen) di kategori 

tinggi 

48 s.d. 76 Perkembangan hasil skor angket 

kreativitas siswa dengan 

menggunakanModel Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournaments (TGT)(kelas eksperimen) 

dikategori nilai sedang 

62 – 1(14) = 58 ke bawah Perkembangan hasil skor angket 

kreativitas siswa dengan 

menggunakanModel Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournaments (TGT)(kelas eksperimen) 

di kategori nilai rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

 

 



 
 

 
 

Tabel 11 
Persentase Hasil Skor Angket Kreativitas Siswa Kelas Eksperimen 

di MI Al-Amalul Khair Palembang 
 

No. Kreativitas Belajar Siswa Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 4 17 % 

2. Sedang 12 57 % 

3. Rendah 7 26 % 

Jumlah 23 100% 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil skor angket kreativitas 

siswa kelas eksperimen (kelas yang menggunakanModel Pembelajaran 

Kooperatif TipeTeams Games Tournament) memperoleh mean atau nilai 

rata-rata sebesar 66, dengan kategori nilai tinggi ada 4 orang siswa (17 

%), nilai sedang ada 12 orang (57 %) dan nilai rendah ada 7 orang siswa 

(26%). Dengan demikian hasil skor angket terhadap kreativitas siswa 

kelas eksperimen ( kelas yang menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif TipeTeams Games Tournament) di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Amalul Khair Palembang Pada katagori sedang.  

3. Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Kontrol 

a. Proses Pelaksanaan Penelitian 

Pada kelas kontrol, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 

November – 19 November2015.Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV.B yang berjumlah 23 orang. Proses pelaksanaan penelitian 



 
 

 
 

di lakukan sebanyak 4 kali pertemuan, dengan rincian 3 kali pertemuan 

guru menjelaskan materi tanpa menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe teams games tournaments (TGT) dan 1 pertemuan 

pelaksaanan posttest untuk mengetahui kreativitas belajar siswa kelas 

kontrol, yang mana masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. 

Pada pertemuan pertama peneliti menjelaskan materi (Kompetensi 

Dasar: 1.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan) tanpa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif TipeTeams Games 

Tournament. Selanjutnya pada pertemuan ketiga peneliti menjelaskan 

materi (Kompetensi Dasar: 1.2 menirukan pembacaan pantun anak dengan 

lafal dan intonasi yang tepat) tanpa menggunakan model pembelajaran 

kooperatif TipeTeams Games Tournament. Dimana pada pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga ini pada akhir pelajaran diberikansoal-soal yang 

berbentu angket setelah proses pembelajaran di kelas IV.B Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. 

Pada pertemuan keempat, peneliti menjelaskan materi keseluruhan 

yang telah diajarkan secara singkat sebagai apersepsi siswa kemudian 

melakukan test tertulis (pes-test) di kelas IV.B Madrasah Ibtidaiyah Al-

Amalul Khair Palembang. Peneliti memberikan soal test yang berbentuk 

angket pilihan ganda sebanyak 10 item untuk mendapatkan data dari hasil 

kreativitas belajar siswa kelas IV.B, adapun butir-butir soal yang diberikan 



 
 

 
 

sama dengan butir-butir soal pes-ttest yang diberikan kepada siswa kelas 

ekperimen. 

Langkah-langkah proses pembelajaran Bahasa Indonesiakelas IV.B 

materi pengumuman dengan tidak menggunkan model pembelajaran 

kooperatif tipe temas games tournaments. (TGT) yaitu: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar (apersepsi). 

3) Guru menjelaskan materi pelajaran dan menbagikan fotokopian teks 

pengumuman kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah, 

Tanya jawab penengasan dengan menggunaka papan tulis dan spidol. 

4) Siswa memperhatikan penjelasan Guru. 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang telah  

disampaikan. 

6) Guru memberikan jawaban atau respon dari pertanyaan yang diberikan. 

7) Kesimpulan atau rangkuman. 

b. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa 

Setelah melakukkan penelitian, penelitian memperoleh data nilai tes 

dari kelas kontrol. Data tes ini memberikan gambaran hasil skor angket 

belajar siswa kelas IV.B di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair  

Palembang dalam Materi Pengumuman. 

  Nilai hasil dari angket data kelas kontrol digunakan untuk mengetahui 

perubahan kreativitas belajar siswa tanpa adanya perlakuan. Data ini juga 



 
 

 
 

digunakan untuk menjawab hipotesis bahwa penelitian berawal dari 

kondisi yang sama atau homogen antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, sehingga penelitian menjadi relevan, deskripsi data hasil kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 
Hasil Angket  (Pes-test) Kelas Kontrol 

Siswa Kelas IV.B MI Al-amalul khair Palembang 
 

No Nilai tes Frekuensi 
1. 40 3 
2. 46 2 
3. 52 3 
4. 56 1 
5. 62 1 
6. 64 3 
7. 66 2 
8 68 1 
9 70 1 
10 72 1 
11 74 1 
12 78 1 
13 84 3 
 Jumlah 23 

  
 Dari data hasil angket yang disebarkan pada siswa kelas IV (kelas 

control) yang tidak menggunakan model pembelajaran Kooperatf Tipe 

Teams Games Tournamentsmateri pengumuman pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia diatas maka dilakukan pengelolaan data sebagai berikut: 

1) Melakukan penskoran ke dalam tabel distribusi 

68  40  56   46  66 

62  84  74  84  40 



 
 

 
 

70   46  64  72  64 

78  66  52  52  84 

40  52  64     

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan yang disiapkan 

dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 13 
Deskripsi Frekuensi Hasil Angket Belajar (Pes-test) Kelas Kontrol Siswa Kelas 
IV.B MI Al-Amalul Khair Palembanguntuk Memperoleh Mean dan Standar 

Deviasi 
 

No. X F fX x 
(X - Mx) x2 fx2 

1. 84 3 252 22,087 487,836 1463,508 

2. 78 1 78 16,087 258,792 258,792 

3. 74 1 74 12,087 146,096 146,096 

4. 72 1 72 10,087 101,748 101,748 

5. 70 1 70 8,087 65,400 65,400 

6. 68 1 68 6,087 37,05 37,05 

7. 66 2 132 4,087 16,704 33,408 

8. 64 3 132 2,087 4,356 13,068 

9. 62 1 62 -0,087 0,008 0,008 

10. 56 1 56 -5,913 34,968 34,964 

11. 52 1 52 -9,913 98,468 294,804 

12. 46 2 156 -15,913 253,223 507,446 

13 40 3 120 -21,913 480,180 1440,54 



 
 

 
 

  
  N = 23 ∑fX = 

1424 
  ∑fx2 = 

4395,832 
 

Dari tabel diatas diketahui: ∑fX = 1424, ∑fx2 = 4395,832dan N 

= 23. Selanjutnya dilakukan tahap menghitung rata-rata atau Mean 

Variabel X (hasil belajar kelas kontrol). 

a) Mencari nilai rata-rata 

𝑀𝑀𝑥𝑥  = ∑𝑓𝑓𝑋𝑋
𝑁𝑁

 

𝑀𝑀𝑥𝑥  = 1424
23

 

𝑀𝑀𝑥𝑥  = 61,913 dibulatkan menjadi 62 

b) Mencari 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  =�∑𝑓𝑓𝑥𝑥 2

𝑁𝑁
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  =�4395,832
23

    

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  =√191,123 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥  = 13,825 dibulatkan menjadi 14 

d) Mengelompokkan kreativitas siswa kedalam tiga kelompok yaitu 

tinggi, sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  = Tinggi 

M – 1SD s.d. M + 1SD = Sedang 

M – 1 SD ke bawah = Rendah 



 
 

 
 

Lebih lanjut untuk mengetahui  pengkategorian TSR dapat 

dilihat pada skala perhitungan sebagai berikut: 

62 + 1(14) = 76 ke atas Perkembangan hasil skor angket belajar 

siswa tanpa menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournaments (TGT)(kontrol) di 

kategori tinggi 

58 + 1 58 s.d, = 76 sedang  Perkembangan hasil skor angket k siswa 

tanpa menggunakanModel Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournaments (TGT) (kelas kontrol) 

dikategori nilai sedang 

62 – 1(14) = 48 kebawah Perkembangan hasil skor angket siswa 

dengan tampa mengunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

GamesTournaments (TGT)(kelas 

kontrol) di kategori nilai rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat 

kedalam bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 14 
Persentase Hasil Skor Angket Belajar Siswa Kelas.IV.B Kontrol 

di MI Al-Amalul Khair Palembang 
 

No. Kreativitas  Belajar Siswa Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 4 17 % 

2. Sedang 14 61 % 

3. Rendah 5 22 % 

Jumlah 23 100% 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil skor angket yang 

disebarkan kreativitas belajar siswa kelas kontrol (kelas yang tanpa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe Teams 

GamesTournament) memperoleh mean atau nilai rata-rata sebesar 61,913 

dibulatkan menjadi 62, dengan kategori nilai tinggi ada 4 orang siswa (17 

%), nilai sedang ada 14 orang (61 %) dan nilai rendah ada 6 orang siswa 

(22%).  

B. Analisis Data Observasi Kreativitas Siswa 

Selama proses pembelajaran berlangsung pada saat penggunaan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournamets dilakukan observasi 

dengan menggunakan lembar observasi. Tujuan digunakannya observasi ini 

untuk mengetahui kreativitas siswa selama mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakamodel pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournamets. 



 
 

 
 

Observasi dilakukan dalam kegiatan ini pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adapun di dalamnya terdapat lima indikator kegiatan penilaian 

untuk lembar observasi guru dan lima indikator kegiatan penilaian untuk lembar 

observasi siswa yang telah disesuaikan denganmodel pembelajaran Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournamets. Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas guru 

dalam menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournametspada materi pengumuman yang terdiri dari 5indikator penilaian yang 

dilakukan guru semuanya terlaksana (terlampir). Adapun observasi aktivitas 

siswa dilakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

1. Kreativitas Siswa Kelas Eksperimen 

Observasi siswa dilakukan ketika proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung pada kelas eksperimen yaitu dilakukan pengamatan pada 

pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. 

Adapun indikator penilaian untuk observasi siswa kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut: 

1 = Siswa belajar dengan cara berkelompok dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments 

(TGT)pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

2 = Siswa antusias menanggapi isi materi tentang pengumuman”yang 

dijelaskan oleh guru. 

3 = Siswa aktif bertanya dan menjawab pertanya yang ada pada kartu 



 
 

 
 

4 = Siswa bersemangat dalam mengerjakan soal yang diberikan dari 

guru tentang materi ”pengumuman” 

 

5 = Siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

diberikan dari guru tentang materi ”pengumuman” 

Setelah dilakukan observasi siswa, kemudian dilakukan pengkategorian 

siswa dengan kategori: 

1 Sangat Tidak Baik = Jika siswa belum bisa menuliskan materi  

pengumuman 

2 Kurang = Jika siswa bisa menuliskan pengumuman 

3 Cukup = Jika siswa bisa memahami isi dari materi 

pengumuman 

4  Baik = Jika siswa bisa menganalisis ide pokok pada 

materi pengumuman 

5 Sangat Baik = Jika siswa bisa membacakan dan menuliskan   

materi pengumuman didepan kelas  

Penelitian pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 02 November  

2015. Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang 

dilakukan siswa kelas eksperimen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 15 
Observasi Kreativitas Siswa Kelas Eksperimen dalam Proses Pembelajaran 
Pertemuan Pertama pada Mata Pelajaran Bahasa IndonesiaKelas IV.A di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 
 

No Nama 
Indikator Penilaian 

Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Abdul Qodir       Sangat Baik 

2. Meldi      Cukup  

3. Dimas Baroka       Baik  

4. Egi Arya Pratama       Kurang 

5. Jelfa Artika Juandah      Sangat Baik 

6. Hoirul Rizal      Cukup 

7. Putra Sanjaya       Baik 

8. Romadhon       Cukup 

9. Yoda Effendi       Kurang 

10. Mike Aperianza       Cukup 

11. Adelia Veronica       Cukup 

12. M.chacda sholeha      Kurang 
13. Kencana Dewi      Kurang 

14. Nasiro      Baik 

15. Neli Agustin       Kurang 

16. Rani      Kurang 
17. Rasya aura fitri      Sangat Tidak Baik 

18. Rusmawati       Cukup 

19. Yusro       Sangat Baik 

20. Pauzan       Sangat Baik 

21. Ika puji astute      Cukup 



 
 

 
 

22. Julia Pratama       Baik 

23. Nurhhaliza Anggraini       Sangat Tidak Baik 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator penilaian yang maksimal atau yang 

paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke1 yaitu siswa belajar 

dengan mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournamenst  pada saat proses bembelajaran 

berlangsung. dan kegiatan ke 4 yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan soal 

yang terdapat pada kartu dan berusaha untuk meyelesaikan menjawab pertanyaan 

pada kartu  tersebut dengan berkerja sama kelompok masing-masing. Sedangkan 

kreativitas yang paling sedikit adalah kegiatan ke3 yaitu siswa aktif bertanya. 

Hari ini karena masih ada beberapa siswa yang takut untuk bertanya kepada 

gurunya. 

Tabel 16 
Data Persentase ObservasiKreativitas Siswa Kelas IV.A Eksperimen dalam 

Proses Pembelajaran Pertemuan Pertama pada Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas IV.Adi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 4 16% 

2. Baik 4 16 % 

3. Cukup 8 32 % 

4. Kurang  7 28 % 

5. Sangat Tidak Baik 2  8% 



 
 

 
 

Jumlah 23 100% 

 
Dilihat pada tabel 14 hasil dari persentase observasi kreativitas siswa, 

yang mana pada observasi penelitian ini memiliki lima indikator penilaian yang 

harus observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang 

mengerjakan semua indikator kegiatan observasi sebanyak 16%, sebanyak 16% 

adalah siswa yang mengerjakan empat indikator kegiatan, sebanyak 32% adalah 

siswa yang mengerjakan tiga indikator, sebanyak 28% lagi adalah siswa yang 

mengerjakan dua indikator kegiatan, dan siswa yang hanya mengerjakan satu 

indikator kegiatan sebanyak 8%. 

Penelitian pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 09 November 2015. 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang dilakukan 

siswa kelas eksperimen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 17 
Observasi Kreativitas Siswa Kelas Eksperimen dalam Proses Pembelajaran 

Pertemuan Kedua pada Mata Pelajaran Bahasa IndonesiaKelas IV di  
Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 

No Nama 
Indikator Penilaian 

Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Abdul Qodir       Sangat Baik 

2. Meldi      Baik 

3. Dimas Baroka       Cukup 

4. Egi Arya Pratama       Kurang 

5. Jelfa Artika Juandah      Sangat Baik 

6. Hoirul Rizal      Cukup 



 
 

 
 

7. Putra Sanjaya       Baik 

8. Romadhon       Cukup 

9. Yoda Effendi       Kurang 

10. Mike Aperianza       Cukup 

11. Adelia Veronica       Cukup 

12. M.chacda sholeha      Kurang 
13. Kencana Dewi      Kurang 

14. Nasiro      Baik 

15. Neli Agustin       Kurang 

16. Rani      Kurang 
17. Rasya aura fitri      Sangat Tidak Baik 

18. Rusmawati       Cukup 

19. Yusro       Sangat Baik 

20. Pauzan       Sangat Baik 

21. Ika puji astute      Cukup 

22. Julia Pratama       Baik 

23. Nurhhaliza Anggraini       Sangat Tidak Baik 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator penilaian yang maksimal atau yang 

paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke1yaitu siswa belajar dengan 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournamenst  pada saat proses bembelajaran berlangsung.dan 

kegiatan ke 4 yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan soal yang terdapat 

pada kartu dan berusaha untuk meyelesaikan menjawab pertanyaan pada kartu  

tersebut dengan berkerja sama kelompok masing-masing. Sedangkan kreativitas 



 
 

 
 

siswa yang paling sedikit adalah kegiatan ke5 yaitu siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan soal yang terdapat pada kartu yang diberikan guru 

tentang materi ”pegumuman”. Meskipun demikian, dibandingkan dengan 

pertemuan pertama terjadi peningkatan krativitas siswa  menjadi lebih aktif pada 

pertemuan kedua. 

Tabel 18 
Data Persentase Observasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen dalam Proses 

Pembelajaran Pertemuan Kedua pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 
IV.Adi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 6 24% 

2. Baik 5 20 % 

3. Cukup 7 28 % 

4. Kurang  6 24 % 

5. Sangat Tidak Baik 1  4 % 

Jumlah 23 100% 

 
Dilihat pada tabel 16 hasil dari persentase observasi kreativitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini memiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 24%, sebanyak 20% adalah siswa 

yang mengerjakan empat indikator kegiatan, sebanyak 28% adalah siswa yang 

mengerjakan tiga indikator, sebanyak 24% lagi adalah siswa yang mengerjakan 



 
 

 
 

dua indikator kegiatan, dan siswa yang hanya mengerjakan satu indikator 

kegiatan sebanyak 4%. 

Penelitian pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 16 November 2015. 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang dilakukan 

siswa kelas eksperimen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 19 
Observasi Kreativitas Siswa Kelas Eksperimen dalam Proses Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV.A di 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 

No Nama 
Indikator Penilaian 

Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Abdul Qodir       Sangat Baik 

2. Meldi      Baik 

3. Dimas Baroka       Cukup 

4. Egi Arya Pratama       Kurang 

5. Jelfa Artika Juandah      Sangat Baik 

6. Hoirul Rizal      Cukup 

7. Putra Sanjaya       Baik 

8. Romadhon       Cukup 

9. Yoda Effendi       Kurang 

10. Mike Aperianza       Cukup 

11. Adelia Veronica       Cukup 

12. M.chacda sholeha      Kurang 
13. Kencana Dewi      Kurang 

14. Nasiro      Baik 

15. Neli Agustin       Kurang 



 
 

 
 

16. Rani      Kurang 
17. Rasya aura fitri      Sangat Tidak Baik 

18. Rusmawati       Cukup 

19. Yusro       Sangat Baik 

20. Pauzan       Sangat Baik 

21. Ika puji astute      Cukup 

22. Julia Pratama       Baik 

23. Nurhhaliza Anggraini       Sangat Tidak Baik 
 

Dari tabel diatas dapat kita dilihat indikator penilaian yang maksimal atau 

yang paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke1 yaitu siswa belajar 

dengan mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournamenst  pada saat proses bembelajaran 

berlangsung.dan kegiatan ke 4 yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan soal 

yang terdapat pada kartu dan berusaha untuk meyelesaikan menjawab pertanyaan 

pada kartu  tersebut dengan berkerja sama kelompok masing-masing. Sedangkan 

kreativitas yang paling sedikit adalah kegiatan ke3 yaitu siswa aktif bertanya. 

Hari ini karena masih ada beberapa siswa yang takut untuk bertanya kepada 

gurunya. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 20 
Data Persentase ObservasiKreativitas Siswa Kelas IV.A Eksperimen dalam 

Proses Pembelajaran Pertemuan Ketiga pada Mata Pelajaran Bahasa 
IndonesiaKelas IVdi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 7 28% 

2. Baik 4 16 % 

3. Cukup 7 28 % 

4. Kurang  6 24 % 

5. Sangat Tidak Baik 1  4% 

Jumlah 23 100% 

 
Dilihat pada tabel 14 hasil dari persentase observasi kreativitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini meiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 28%, sebanyak 16% adalah siswa 

yang mengerjakan empat indikator kegiatan, sebanyak 28% adalah siswa yang 

mengerjakan tiga indikator, sebanyak 24% lagi adalah siswa yang mengerjakan 

dua indikator kegiatan, dan siswa yang hanya mengerjakan satu indikator 

kegiatan sebanyak 4%. 

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan terhadap siswa, dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga mengalami peningkatan yang tidak 

terlalu signifikan terhadap kreativitas belajar mereka atau dapat dikatakan 



 
 

 
 

konstan. Karena terdapat pengkategorian siswa dengan jumlah presentase yang 

sama. Meskipun demikian, lebih rincinya lagi, terjadi peningkatan kreativitas 

siswa yang lumayan besar dari pertemuan pertama ke pertemuan selanjutnya, 

pada kategori sangat baik hanya sebanyak 16% kemudian mengalami 

peningkatan pada pertemuan ke 2 sebanyak 24%, dan pada pertemuan ketiga 

sebanyak 28%. Sedangkan untuk pertemuan kedua dan ketiga tidak terlalu terjadi 

perubahan yang signifikan.Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel 15, 17, 

dan 19. 

2. Kreativitas Siswa Kelas Kontrol 

Observasi siswa dilakukan ketika proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung pada kelas kontrol yaitu dilakukan pengamatan pada pertemuan 

pertama sampai pertemuan ketiga. 

Adapun indikator penilaian untuk observasi siswa kelas kontrol adalah 

sebagai berikut: 

1 = Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

2 = Siswa antusias menanggapi penjelasan materi ”Pengumuman” yang 

dijelaskan tanpa diterapkan model pembelajaran Kooperatif TipeTeamg 

Games Tournament (TGT). 

3 = Siswa aktif bertanya 

4 = Siswa bersemangat dalam mengerjakan soal yang diberikan dari guru 

tentang materi ”Pengumuman” 



 
 

 
 

5 = Siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

diberikan dari guru tentang materi ”Pengumuman” 

Setelah dilakukan observasi siswa, kemudian dilakukan pengkategorian 

siswa dengan kategori: 

1 Sangat Tidak Baik = Jika siswa belum bisa menuliskan 

materipengumuman 

2 Kurang = Jika siswa bisa menuliskan pengumuman 

3 Cukup = Jika siswa bisa memahami isi dari materi 

pengumuman 

4  Baik = Jika siswa bisa menganalisis ide pokok pada 

materi pengumuman 

5 Sangat Baik = Jika siswa bisa membacakan dan menuliskan 

materi pengumuman didepan kelas 

Penelitian pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 05 November 2015. 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang dilakukan 

siswa kelas kontrol dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 21 
Observasi Kreativitas Siswa Kelas Kontrol dalam Proses Pembelajaran 

Pertemuan Pertama pada Mata Pelajaran Bahasa IndonesiaKelas IV.B di 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 

No Nama 
Indikator Penilaian 

Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Clandia       Sangat Baik 



 
 

 
 

2. Dazen       Cukup 

3. Ira Irawati       Cukup 

4. M. Abdul Riski       Cukup 

5. M. Aditia      Cukup 

6. M. Firmansyah       Cukup 

7. M. Irfan      Sangat Baik 

8. M. Rhamadan       Cukup 

9. M. Salimin      Baik 

10. M. Misdawati      Baik 

11. M. ikhsan       Kurang 

12. Aladino      Sangat BaikBaik 

13. M. Ardiansyah      Kurang 

14. Beryy Saputra       Baik 

15. Rapli       Kurang 

16. Nadia Yulianti      Cukup 

17. Nadia Riski       Kurang 

18. Nadira Afika       Kurang 

19. Rina       Baik 

20. Silvia Angraini       Cukup 

21. M. Ranga langgit       Sangat Tidak Baik 

22. Kiki       Cukup 

23. Sudirman       Baik 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator penilaian yang maksimal atau yang 

paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke1 yaitu siswa 



 
 

 
 

memperhatikan penjelasan materi melalui tampa menggunkan model 

pembelajaran kooperatif Tipe Team Games Tournamets (TGT) dari guru dan 

kegiatan ke 4 yaitu siswa bersemangat dalam mengerjakan soal yang diberikan 

dari guru tentang materi ”pengumuman”. Sedangkan kreativitas yang paling 

sedikit adalah kegiatan ke2 yaitu siswa antusias menanggapi penjelasan materi 

”pengumumant” yang dijelaskan tanpa diterapkan menggunkan model 

pembelajaran kooperatif Tipe Team Games Tournamets (TGT). 

Tabel 22 
Data Persentase ObservasiKreativitas Siswa Kelas IV.BKontroldalam Proses 
Pembelajaran Pertemuan Pertama pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas IVdi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 
 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 4 16% 

2. Baik 5 20 % 

3. Cukup 10 40 % 

4. Kurang  5 20 % 

5. Sangat Tidak Baik 1  4% 

Jumlah 23 100% 

 
Dilihat pada tabel 20 hasil dari persentase observasi kreativitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini memiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 16%, sebanyak 20% adalah siswa 



 
 

 
 

yang mengerjakan empat indikator kegiatan, sebanyak 40% adalah siswa yang 

mengerjakan tiga indikator, sebanyak 20% lagi adalah siswa yang mengerjakan 

dua indikator kegiatan, dan siswa yang hanya mengerjakan satu indikator 

kegiatan sebanyak 4%. 

Penelitian pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 12 November 2015. 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang dilakukan 

siswa kelas kontrol dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 23 
Observasi Kreativitas Siswas Kelas Kontrol dalam Proses Pembelajaran 
Pertemuan Kedua pada Mata Pelajaran Bahasa IndonesiaKelas IV.Bdi 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 
 

No Nama 
Indikator Penilaian 

Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Clandia       Sangat Baik 

2. Dazen       Cukup 

3. Ira Irawati       Cukup 

4. M. Abdul Riski       Cukup 

5. M. Aditia      Cukup 

6. M. Firmansyah       Cukup 

7. M. Irfan      Sangat Baik 

8. M. Rhamadan       Cukup 

9. M. Salimin      Baik 

10. M. Misdawati      Baik 

11. M. ikhsan       Kurang 

12. Aladino      Sangat BaikBaik 



 
 

 
 

13. M. Ardiansyah      Kurang 

14. Beryy Saputra       Baik 

15. Rapli       Kurang 

16. Nadia Yulianti      Cukup 

17. Nadia Riski       Kurang 

18. Nadira Afika       Kurang 

19. Rina       Baik 

20. Silvia Angraini       Cukup 

21. M. Ranga langgit       Sangat Tidak Baik 

22. Kiki       Cukup 

23. Sudirman       Baik 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator penilaian yang maksimal atau yang 

paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke1 yaitu siswa 

memperhatikan penjelasan materi dari guru dan kegiatan ke 4 yaitu siswa 

bersemangat dalam mengerjakan soal yang diberikan dari guru tentang materi 

”pengumuman”. Sedangkan Kreativitas yang paling sedikit adalah kegiatan ke 5 

yaitu siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan 

dari guru tentang materi ”pengumuman”. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 24 
Data Persentase ObservasiKreativitas Siswa Kontrol dalam Proses 

Pembelajaran Pertemuan Kedua pada Mata Pelajaran Bahasa IndonesiaKelas 
IVdi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 

 
No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 5 20 % 

2. Baik 6 24 % 

3. Cukup 10 40 % 

4. Kurang  3 12 % 

5. Sangat Tidak Baik 1 4 % 

Jumlah 23 100% 

 
Dilihat pada tabel 22 hasil dari persentase observasi kreativitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini memiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 20%, sebanyak 24% adalah siswa 

yang mengerjakan empat indikator kegiatan, sebanyak 40% adalah siswa yang 

mengerjakan tiga indikator, sebanyak 12% lagi adalah siswa yang mengerjakan 

dua indikator kegiatan, dan siswa yang hanya mengerjakan satu indikator 

kegiatan sebanyak 4 %. 

Penelitian pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 19 November 2015. 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang dilakukan 

siswa kelas kontrol dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 



 
 

 
 

Tabel 25 
Observasi Kreativitas Siswa Kelas Kontrol dalam Proses Pembelajaran 
Pertemuan Ketiga pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV.Bdi 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang 
 

No Nama 
Indikator Penilaian 

Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Clandia       Sangat Baik 

2. Dazen       Cukup 

3. Ira Irawati       Cukup 

4. M. Abdul Riski       Cukup 

5. M. Aditia      Cukup 

6. M. Firmansyah       Cukup 

7. M. Irfan      Sangat Baik 

8. M. Rhamadan       Cukup 

9. M. Salimin      Baik 

10. M. Misdawati      Baik 

11. M. ikhsan       Kurang 

12. Aladino      Sangat BaikBaik 

13. M. Ardiansyah      Kurang 

14. Beryy Saputra       Baik 

15. Rapli       Kurang 

16. Nadia Yulianti      Cukup 

17. Nadia Riski       Kurang 

18. Nadira Afika       Kurang 

19. Rina       Baik 

20. Silvia Angraini       Cukup 



 
 

 
 

21. M. Ranga langgit       Sangat Tidak Baik 

22. Kiki       Cukup 

23. Sudirman       Baik 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat indikator penilaian yang maksimal atau yang 

paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke1 yaitu siswa 

memperhatikan penjelasan materi dari guru dan kegiatan ke 4 yaitu siswa 

bersemangat dalam mengerjakan soal yang diberikan dari guru tentang materi 

”pengumuman”. Sedangkan Kreativitas yang paling sedikit adalah ketiga3 yaitu 

siswa aktif bertanya. Pada pertemuan ketiga ini, dibandingkan dengan pertemuan 

kedua, kreativitas siswa tidak terlalu banyak perubahan. 

Tabel 26 
Data Persentase Observasi Aktivitas Siswa Kontrol dalam Proses Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV.Bdi 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khiar Palembang 

 
No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 5 20 % 

2. Baik 5 20 % 

3. Cukup 12 48 % 

4. Kurang  3 12 % 

5. Sangat Tidak Baik 0 0 % 

Jumlah 23 100% 

 



 
 

 
 

Dilihat pada tabel 16 hasil dari persentase observasi kreativitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini memiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 20%, sebanyak 20% adalah siswa 

yang mengerjakan empat indikator kegiatan, sebanyak 48 % adalah siswa yang 

mengerjakan tiga indikator, sebanyak 12% lagi adalah siswa yang mengerjakan 

dua indikator kegiatan, dan siswa yang hanya mengerjakan satu indikator 

kegiatan sebanyak 0 %. 

Sama halnya dengan kelas eksperimen, pada kelas kontrol juga hanya 

mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan terhadap kreativitas belajar 

mereka atau dapat dikatakan konstan. Karena terdapat pengkategorian siswa 

dengan jumlah presentase yang sama. Meskipun demikian, lebih rincinya lagi, 

terjadi peningkatan kreativitas siswa yang lumayan besar dari pertemuan pertama 

ke pertemuan selanjutnya, pada kategori sangat baik hanya sebanyak 16% 

kemudian mengalami peningkatan pada pertemuan ke 2 sebanyak 20%, dan pada 

pertemuan ketiga sebanyak 20%. Sedangkan untuk pertemuan kedua dan ketiga 

tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan.Hal ini dapat dilihat dengan jelas 

pada tabel 21, 23, dan 25. 

C. Analisis Data Hasil Belajar 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada atau tidak ada perbedaan hasil 

angket belajar siswa antara kelas ekperimen yang diterapkan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT).dengan hasil angket belajar 



 
 

 
 

siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif Tipe 

Teams Games Tournaments (TGT).Pada mata pelajaran Bahasa Indonesiadi 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik test “t”. 

Teknik test “t” digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis penelitian. 

to =
𝑀𝑀1 −𝑀𝑀2

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2

 

Dari 23 orang siswa kelas IV.A dan 23 orang siswa kelas IV.B di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Almalul Khair Palembang yang ditetapkan sebagai sampel 

penelitian, telah berhasil dihimpun data berupa skor hasil angket belajar 

(posttest) dari kedua kelas. Data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 27 
Skor Hasil Angket (Pes-test) Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi 

pengumuman di MI Al-Amalul Khair Palembang 
 

No. 

Skor 
Hasil Angket Siswa 
Kelas Eksperimen 

(X) 

Hasil Angket Siswa 
Kelas Kontrol 

(Y) 
1. 84 68 
2. 54 40 
3 70 56 
4. 68 46 
5. 68 66 
6. 84 62 
7. 54 84 
8. 54 74 
9. 42 84 
10. 72 40 
11. 56 70 
12. 68 46 
13. 64 64 



 
 

 
 

14. 60 72 
15. 74 64 
16. 76 78 
17. 48 66 
18. 84 52 
19. 58 52 
20. 74 84 
21. 68 40 
22. 54 52 
23. 84 64 

 
Setelah mengetahui hasil angket siswa, selanjutnya peneliti mencari Mean 

dan Standar Deviasi. 

 
Tabel 28 

Perhitungan untuk Memperoleh Mean dan Standar Deviasi  
 

No. Skor X Y x2 y2 
X Y 

1. 84 68 18 -6,087 324 37,051569 

2. 54 40 -21 -21,913 144 480,17957 

3. 70 56 4 8,32 16 34,963569 

4. 68 46 2 -5,913 4 253,22357 

5. 68 66 2 -15,913 4 16,703569 

6. 84 62 18 4,087 324 0,007569 

7. 54 84 -12 0,087 144 487,835557 

8. 54 74 -12 22,087 144 146,09557 

9. 42 84 -24 12,087 576 487,83557 

10. 72 40 6 22,913 36 480,17957 

11. 56 70 -10 8,087 100 65,399569 



 
 

 
 

12. 68 46 2 -15,913 4 253,22357 

13. 64 64 -2 2,087 4 4,355569 

14. 60 72 -6 10,087 36 101,74757 

15. 74 64 8 2,087 64 4,355569 

16. 76 78 10 -16,087 100 258,79157 

17. 48 66 -18 -4,087 324 16,703569 

18. 84 52 18 -9,913 324 98,267569 

19. 58 52 -8 -9,913 64 98,267569 

20. 74 84 8 22,087 64 487,83557 

21. 68 40 2 -21,913 4 480,179557 

22. 54 52 -12 -9,913 144 98,6267569 

23. 84 64 18 2,087 324 4,355569 

 ΣX= 

1518 

ΣY= 

1424 
Σx= 0 Σy= 0 

Σx2 = 

3272 
Σy2= 

4395,832 

 
Langkah perhitungannya: 

1. Mencari Mean Variabel I (Variabel X), dengan rumus: 

𝑀𝑀1 =  𝛴𝛴𝑋𝑋
𝑁𝑁1

 

𝑀𝑀1 =  1518
23

 

𝑀𝑀1=  66 

2. Mencari Mean Variabel II (Variabel Y), dengan rumus: 

𝑀𝑀2 =  𝛴𝛴𝑌𝑌
𝑁𝑁2

 

𝑀𝑀2 =  1424
23

 



 
 

 
 

𝑀𝑀2 = 61,913 

3. Mencari Deviasi Standar Skor Variabel X dengan rumus: 

𝑆𝑆𝑆𝑆1 =  �∑𝑥𝑥2

𝑁𝑁1
 

𝑆𝑆𝑆𝑆1 =  �3272
23

 

𝑆𝑆𝑆𝑆1 =  √142,260 

𝑆𝑆𝑆𝑆1=  11,927 

4. Mencari DeviasiStandar Skor Variabel Y dengan rumus: 

𝑆𝑆𝑆𝑆2 =  �∑𝑦𝑦2

𝑁𝑁2
 

𝑆𝑆𝑆𝑆2 =  �4395,832
23

 

𝑆𝑆𝑆𝑆2 =  √191,123 

𝑆𝑆𝑆𝑆2=  13,824 

5. Mencari Standard Error Mean Variabel X, dengan rumus: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1  = 𝑆𝑆𝑆𝑆1

�𝑁𝑁1−1
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1  = 11,927
√23−1

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1  = 11,927
√22

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1  = 11,927
4,690

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1  = 2,543 

6. Mencari Standard Error Mean Variabel X, dengan rumus: 



 
 

 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2  = 𝑆𝑆𝑆𝑆2

�𝑁𝑁2−1
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2  = 13,824
√23−1

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2  = 13,824
22

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2  = 13,824
2,947

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2  = 2,947 

7. Mencari Standard Error Perbedaan antara Mean Variabel X dan Mean 

Variabel Y, dengan rumus: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2  = �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1
2 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀2

2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2  = �2,5432 + 2,9472 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2  = √6,466 + 8,684 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2  = �15,15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2  = 3,892 

8. Mencari to dengan rumus yang telah disebutkan di atas, yaitu: 

to  = 𝑀𝑀1−𝑀𝑀2
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀1−𝑀𝑀2

 

to  = 66−61,913
4,690

 

to  = 4,087
4,690

 

𝐭𝐭𝐨𝐨 = 0,871 

9. Memberikan interpretasi terhadap to, dengan prosedur sebagai: 



 
 

 
 

a. Merumuskan Alternatif (Ha) : Ada perbedaan Kreativitas belajar 

siswa antara kelas ekperimen yang diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe teams games tournaments (TGT) dengan kreativitas 

belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Teamg Games Tournaments pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. 

b. Merumuskan Hipotesis Nol (Ho)  : Tidak ada perbedaan 

Kreativitas belajar siswa antara kelas ekperimen yang diterapkan model 

pembelajaran kooperatif TipeTeams Games Tournaments (TGT) dengan   

siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif 

TipeTeams Games Tournaments (TGT) pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesiadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair Palembang. 

10. Menguji kebenaran/kepalsuan kedua hipotesis dengan membandingkan  

besarnya t hasil perhitungan (to) dan t yang tercantum pada Tabel Nilai “t”, 

dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedomnya atau derajat 

kebebasannya, dengan rumus: 

𝑑𝑑𝑓𝑓 =  (𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2) − 2 

𝑑𝑑𝑓𝑓 =  (23 + 23) − 2 

𝑑𝑑𝑓𝑓 =  46 − 2 

𝑑𝑑𝑓𝑓 =  44 



 
 

 
 

Ternyata dalam Tabel tidak dujumpai df sebesar 44, karena itu 

dipergunakam df yang terdekat, yaitu df sebesar 46. Dengan df sebesar 46, 

diperoleh harga kritik “t” pada tabel ttsebesar sebagai berikut: 

a. Pada taraf signifikansi 5% ttabelatau tt = 2,54 

b. Pada taraf signifikansi 1% ttabel atau tt = 2,94 

Karena to telah diperoleh sebesar 0,871 sedangkan tt   = 2,54 dan 2,94 

maka to adalah lebih kecil dari pada tt , baik pada taraf signifikansi 5% 

maupun pada taraf signifikansi 1%, dengan rincian : 

ttts 5% > to< ttts 1% = 2,54 < 0,871 > 2,92 

Dari perhitungan di atas dapat didapat to< tt sehingga Ho(Hipotesis 

Nol) yang menyatakan tidak ada perbedaan kreativitas belajar siswa antara 

kelas ekperimen yang diterapkan model pembelajaran  Koperati Tipe Teams 

Games Tournaments  dengan kretivitas belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak diterapkan Koperati Tipe Teams Games Tournaments pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesiadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

Palembang diterima atau disetujui dan Ha (hipotesis alternatif) ditolak. 

11. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji “t” di atas, secara keyakinan dapat dikatakan 

bahwa tidak ada perbedaan  pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Games Tournament (TGT)terhadap kreativitas siswa  kelas IV pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amalul Khair 

palembang. 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan proses pembelajaran yang telahdilakukkanselama 

proses pembelajaranberlangsungdanberdasarkanseluruhpembahasansertaanalisa 

yang telahdilakukkanpenelitidapat disimpulansebagaiberikut: 

1. Dari analisis data kreativitas siswa di MI Al-Amalul Khair  Palembang, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antarakreativitassiswa kelas IV.A (Kelas 

Eksperimen) yangditerapkanmodel pembelajaran kooperatif Tipe Teams 

Games Tournaments (TGT) dengankreativitas siswa kelas IV.B (Kelas 

Kontrol). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan uji t yaitu: perhitungan (to = 0,871) dan besarnya “t” yang 

tercantum pada Tabel Nilai t (ttts5% = 2,54 dan ttts1% = 2,94) maka dapat 

diketahui bahwa to adalah lebih kecil dari pada tt yaitu 2,54>0,871<  2,94. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

adabeberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran, yaitu: 

1. Meskipun perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah maju pesat. 

Bukan berarti semua yang berteknologi tinggi memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat konvensional. Terutama dalam 

memilih model/media pembelajaran yang akan digunakan, hendaklah 

memperhatikan beberapa kriteria pemilihan model/media pembelajaran. 



 
 

 
 

Agar model/media yang akan digunakan sebagai perantara menyampaikan 

materi pelajaran berdaya guna dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini 

terbukti bahwa tidak semua yang model pembelajaran sulit untuk diterapkan 

seperti model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournaments (TGT) 

sebagai gaya belajar yang digunakan  guru untuk menyampaiakan materi 

pembelajaran terkhusunyan pada mata pelajaran bahasa indonesia kelas IV.  

2. Bagisemuapendidikdalam proses pembelajarandiharapkan dapat 

menggunakan model/media pembelajaran yang kreatif dalam setiap proses 

pembelajarannya sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran.  Dalam penggunaan model/media juga guru harus 

memperhatikan kondisi peserta didik dan disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan. 
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