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RINGKASAN SKRIPSI 

 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Pada Materi Perangkat Keras 

Akses Internet Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak”. 

Masalah umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil 

belajar pada materi perangkat keras akses internet pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak?”. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil 

belajar pada materi perangkat keras akses internet pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa pada materi perangkat keras dan fungsinya untuk akses 

internet di kelas XI SMA Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak. Metode 

penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah pre-experimental design dengan rancangan one group pretest-posttest 

design yaitu rancangan satu subjek. 

Selanjutnya yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak yang berjumlah 96 

orang siswa. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

didalam penelitian ini adalah teknik pengukuran sedangkan alat pengumpulan data 

yang digunakan adalah tes hasil belajar siswa.  

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil 

belajar pada materi perangkat keras akses internet pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Rata-rata hasil belajar pada materi perangkat keras akses internet sebelum 

diberikan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak sebesar 59,23 

dengan kategori tergolong kurang. 2) Rata-rata hasil belajar pada materi perangkat 

keras akses internet sesudah diberikan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngabang 

Kabupaten Landak sebesar 77,98 dengan kategori tergolong baik. 3 Terdapat 
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pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap hasil belajar pada materi perangkat keras akses internet pada siswa kelas 

XI SMA Negeri 2 Ngabang Kabupaten Landak yang diketahui dari hasil uji 

hipotesis dengan menggunakan uji-t satu kelompok dengan hasil  Thitung (17,35) > 

Ttabel (1,714). 




