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ABSTRAK 

Pangesti, Aminah Imanisatya.2015.Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

PKn Menggunakan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament berbantuan 

Multimedia di SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang.Skripsi.Sarjana Pen-

didikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs.A.Zaenal Abidin, M.Pd.329 Halaman. 

 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan seba-

gai wahana unutuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya bangsa Indonesia. Hasil refleksi dengan kolaborator di-

ketahui bahwa pembelajaran PKn yang berlangsung di kelas III A SD Hj.Isriati 

Baiturrahman 01 Kota Semarang diketahui bahwa guru belum menggunakan 

metode yang memaksimalkan penggunaan media, siswa belum aktif dalam pem-

belajaran, sehingga menyebabkan hasil belajar dalam pembelajaran PKn belum 

maksimal. Berdasarkan observasi terdapat 58,4% (10 dari 24 siswa) belum men-

capai KKM yang ditetapkan yaitu 75. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti me-

milih model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan 

Multimedia.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

PKn yang dirangkum dalam keterampilan guru dalam mengelola kelas, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran,dan hasil belajar siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus ter-

diri 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Sumber data berasal dari guru dan 24 siswa kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 

01 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dengan tes dan non tes, serta meng-

gunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan guru dalam mengelola 

kelas siklus I memperoleh kategori baik, siklus II dan siklus III memperoleh 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa siklus I mendapat kategori baik, siklus II dan 

siklus III diperoleh kategori sangat baik. Hasil belajar ranah kognitif diperoleh 

ketuntasan klasikal siklus I 72,7%, siklus II 90,75%, siklus III 100%. Hasil 

penilaian karakter siklus I diperoleh skor kategori baik, siklus II dan III diperoleh 

skor kategori sangat baik. 

Simpulan hasil penelitian adalah model kooperatif tipe Teams Games Tour-

naments berbantuan Multimedia dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengelola kelas, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Saran yang diberikan hendaknya guru dapat menerapkan model Teams Games 

Tournaments berbantuan Multimedia sebagai salah satu alternatif untuk mening-

katkan kualitas pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran PKn, Multimedia, Teams Games 

Tournaments. 



 

 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL ............................................................................................................ i 

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii 

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v 

PRAKATA ...................................................................................................... vi 

ABSTRAK ...................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah.............................................. 8 

1.2.1 Rumusan Masalah ................................................................................... 8 

1.2.2 Pemecahan Masalah ................................................................................ 9 

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 11 

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 12 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI ........................................................................................ 14 

2.1.1 Hakikat Belajar........................................................................................ 14 

2.1.2 PEMBELAJARAN ................................................................................. 15 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran ...................................................................... 15 

2.1.1.2 Komponen-komponen pembelajaran ................................................... 16 

2.1.3 KUALITAS PEMBELAJARAN ............................................................ 17 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran ....................................................... 17 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran .......................................................... 18 

2.1.3.3 Keterampilan Guru ............................................................................... 19 



 

 

x 

 

2.1.3.4 Aktivitas Siswa .................................................................................... 27 

2.1.3.5 Hasil Belajar Siswa .............................................................................. 30 

2.1.4 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ......................... 32 

2.1.4.1 Pengertian PKn .................................................................................... 32 

2.1.4.2 Tujuan PKn  ......................................................................................... 32 

2.1.4.3 Fungsi PKn ........................................................................................... 33 

2.1.4.4 Pembelajaran PKn di SD ...................................................................... 33 

2.1.5 PENDIDIKAN NILAI DAN KARAKTER ............................................ 34 

2.1.6 PENDEKATAN SAINTIFIK ................................................................. 39 

2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik .......................................................... 39 

2.1.6.2 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik................................................ 40 

2.1.7 MODEL PEMBELAJARAN .................................................................. 43 

2.1.7.1 Pengertian Model Pembelajaran .......................................................... 43 

2.1.7.2 Model Pembelajaran Teams Games Tournament................................. 45 

2.1.8 MEDIA PEMBELAJARAN ................................................................... 48 

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran ........................................................... 48 

2.1.8.2 Manfaat Media Pembelajaran .............................................................. 49 

2.1.8.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran ........................................................... 49 

2.1.8.4 Multimedia Pembelajaran .................................................................... 50 

2.1.8.5 Media gambar dalam pembelajaran ..................................................... 51 

2.1.8.6 Media video dalam pembelajaran ........................................................ 52 

2.1.8.7 Media ular tangga dalam pembelajaran ............................................... 53 

2.1.8.8 Implementasi Model TGT dengan pendekatan Saintifik berbantuan 

Multimedia ....................................................................................................... 56 

2.1.9 TEORI BELAJAR YANG MENDASARI MODEL TGT ..................... 57 

2.1.9.1 Teori Perkembangan/Belajar Kognitif  ................................................ 57 

2.1.9.2 Teori Belajar Konstruktivisme ............................................................. 59 

2.2 KAJIAN EMPIRIS .................................................................................... 59 

2.3 KERANGKA BERPIKIR .......................................................................... 62 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN .......................................................................... 63 

 



 

 

xi 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 SUBYEK PENELITIAN ........................................................................... 64 

3.2 LOKASI PENELITIAN ............................................................................. 64 

3.3 VARIABEL PENELITIAN  ...................................................................... 64 

3.4 RANCANGAN PENELITIAN  ................................................................. 65 

3.4.1 Perencanaan............................................................................................. 65 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan ............................................................................. 66 

3.4.3 Observasi ................................................................................................. 67 

3.3.4 Refleksi ................................................................................................... 67 

3.5 SIKLUS PENELITIAN ............................................................................. 68 

3.5.1 SIKLUS I ................................................................................................ 68 

3.5.1.1 Perencanaan.......................................................................................... 68 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 68 

3.5.1.3 Observasi .............................................................................................. 71 

3.5.1.4 Refleksi ................................................................................................ 71 

3.5.2 SIKLUS II ............................................................................................... 71 

3.5.2.1 Perencanaan.......................................................................................... 71 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 72 

3.5.2.3 Observasi .............................................................................................. 74 

3.5.2.4 Refleksi ................................................................................................ 75 

3.5.3 SIKLUS III .............................................................................................. 75 

3.5.3.1 Perencanaan.......................................................................................... 75 

3.5.3.2 Pelaksanaan Tindakan .......................................................................... 76 

3.5.3.3 Observasi .............................................................................................. 78 

3.5.3.4 Refleksi ................................................................................................ 78 

3.6 SUMBER DATA DAN CARA PENGUMPULANNYA.......................... 79 

3.6.1 SUMBER DATA .................................................................................... 79 

3.6.2 JENIS DATA .......................................................................................... 80 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.......................................................... 80 

3.7.1 Teknik Tes ............................................................................................... 80 

3.7.2 Teknik Non Tes ....................................................................................... 81 



 

 

xii 

 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA ..................................................................... 82 

3.8.1 Data Kuantitatif ....................................................................................... 82 

3.8.2 Data Kualitatif ......................................................................................... 85 

3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN .............................................................. 90 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN ................................................................................ 91 

4.1.1 DESKRIPSI PRASIKLUS ...................................................................... 92 

4.1.2 DESKRIPSI HASIL SIKLUS I .............................................................. 92 

4.1.2.1 Perencanaan.......................................................................................... 93 

4.1.2.2 Pelaksanaan .......................................................................................... 93 

4.1.2.3 Observasi .............................................................................................. 96 

4.1.2.4 Refleksi ................................................................................................ 113 

4.1.2.5 Perbaikan .............................................................................................. 115 

4.1.3 DESKRIPSI HASIL SIKLUS II ............................................................. 116 

4.1.3.1 Perencanaan.......................................................................................... 116 

4.1.3.2 Pelaksanaan .......................................................................................... 118 

4.1.3.3 Observasi .............................................................................................. 121 

4.1.3.4 Refleksi. ............................................................................................... 140 

4.1.3.5 Perbaikan .............................................................................................. 142 

4.1.4 DESKRIPSI HASIL SIKLUS III ............................................................ 143 

4.1.4.1 Perencanaan.......................................................................................... 143 

4.1.4.2 Pelaksanaan .......................................................................................... 145 

4.1.4.3 Observasi .............................................................................................. 148 

4.1.4.4 Refleksi ................................................................................................ 167 

4.1.4.5 Perbaikan .............................................................................................. 169 

4.1.4.6 REKAPITULASI DATA PRA SIKLUS, SIKLUS I,II, III ................. 169 

4.2 PEMBAHASAN ........................................................................................ 171 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ............................................................... 171 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa Dan Hasil Belajar 

Siswa Siklus I ................................................................................................... 171 



 

 

xiii 

 

4.2.1.2 Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar 

Siswa Siklus II ................................................................................................. 180 

4.2.1.3 Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar 

Siswa Siklus III ................................................................................................ 191 

4.2.2 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN ....................................................... 203 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis ................................................................................. 203 

4.2.2.2 Implikasi Praktis .................................................................................. 204 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis ............................................................................. 205 

BAB V PENUTUP 

5.1 SIMPULAN ............................................................................................... 206 

5.2 SARAN ...................................................................................................... 207 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 209 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 2.1 Kelebihan dan kekurangan media gambar ....................................... 52 

Tabel 2.2 Kelebihan dan kekurangan media video .......................................... 52 

Tabel 2.3 Keunggulan dan kelemahan media ular tangga ............................... 54 

Tabel 3.1 Pedoman penilaian hasil belajar ....................................................... 85 

Tabel 3.2 Pedoman penilaian data kualitatif .................................................... 86 

Tabel 3.3 Pedoman penilaian data kuantitatif .................................................. 87 

Tabel 3.4 Pedoman penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa .............. 89 

Tabel 3.5 Pedoman penilaian karakter ............................................................. 90 

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus I ........................... 97 

Tabel 4.2 Data Hasil Oservasi Aktivitas Siswa Siklus I  ................................. 103 

Tabel 4.3 Data Hasil Belajar siswa kelas III A Siklus I ................................... 109 

Tabel 4.4 Data Hasil penilaian karakter siklus I .............................................. 111 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus II .......................... 122 

Tabel 4.6 Data Hasil Oservasi Aktivitas Siswa Siklus II  ................................ 130 

Tabel 4.7 Data Hasil Belajar siswa kelas III A Siklus II  ................................ 136 

Tabel 4.8 Data Hasil penilaian karakter siklus II ............................................. 138 

Tabel 4.9 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus III ........................ 149 

Tabel 4.10 Data Hasil Oservasi Aktivitas Siswa Siklus III ............................. 157 

Tabel 4.11 Data Hasil Belajar siswa kelas III A Siklus III .............................. 163 

Tabel 4.12 Data Hasil penilaian karakter siklus III.......................................... 165 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Data Pra Siklus, Siklus I,II, III .................................. 169 

 

 

 

 

 



 

 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 Contoh penempatan tim pada meja turnamen .............................. 47 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir  ............................................................ 63 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur PTK .................................................................... 65 

Gambar 4.1 Diagram Data Hasil observasi keterampilan Guru siklus  I ......... 98 

Gambar 4.2 Diagram Skor indikator aktivitas siswa siklus I ........................... 105 

Gambar 4.3 Diagram Data Hasil belajar PKn siswa kelas III A siklus I ......... 110 

Gambar 4.4 Diagram Data Hasil observasi keterampilan Guru siklus II ......... 123 

Gambar 4.5 Diagram Perbandingan skor keterampilan guru siklus I dan siklus II

 .......................................................................................................................... 129 

Gambar 4.6 Diagram Skor indikator aktivitas siswa siklus II ......................... 131 

Gambar 4.7 Diagram Perbandingan skor aktivitas siswa siklus I dan siklus II  

 .......................................................................................................................... 135 

Gambar 4.8 Diagram Data Hasil belajar PKn siswa kelas III A siklus II ........ 136 

Gambar 4.9 Diagram Perbandingan ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I dan 

siklus II  ............................................................................................................ 137 

Gambar 4.10 Diagram Data Hasil observasi keterampilan Guru siklus III ..... 150 

Gambar 4.11 Diagram Perbandingan skor keterampilan guru siklus I,II dan III

 .......................................................................................................................... 156 

Gambar 4.12 Diagram Skor indikator aktivitas siswa siklus III ...................... 158 

Gambar 4.13 Diagram Perbandingan skor aktivitas siswa  siklus I,II dan III . 

 .......................................................................................................................... 162 

Gambar 4.14 Diagram ketuntasan Hasil belajar PKn siswa kelas III A siklus III

 .......................................................................................................................... 163   

Gambar 4.15 Diagram Perbandingan ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I,II 

dan III ............................................................................................................... 165 

Gambar 4.16 Diagram Perbandingan ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I,II 

dan III ............................................................................................................... 202    

 



 

 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian ...................................................... 214 

Lampiran 2 Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru ...................... 219 

Lampiran 3 Lembar observasi keterampilan guru ........................................... 221 

Lampiran 4 Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa  ........................... 226 

Lampiran 5 Lembar Observasi Aktivitas Siswa............................................... 228 

Lampiran 6 Lembar observasi Nilai Karakter .................................................. 232 

Lampiran 7 Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran .......................................... 234 

Lampiran 8 Hasil observasi Keterampilan Guru .............................................. 286 

Lampiran 9 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa ............................................... 292 

Lampiran 10 Hasil Belajar Siswa ..................................................................... 298 

Lampiran 11 Hasil Penilian Sikap/Karakter .................................................... 304 

Lampiran 12 Catatan Lapangan ....................................................................... 310 

Lampiran 13 Hasil Wawancara dengan Kolaborator ....................................... 319 

Lampiran 14 Dokumentasi Kegiatan ............................................................... 322 

Lampiran 15 Surat Ijin Penelitian .................................................................... 328 

Lampiran 16 Surat Keterangan Penelitian ....................................................... 329 

 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Pendidikan meupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No.20 tahun 2003 pasal 

1) 

Menurut Undang–Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas,2003:9). Untuk mewujud-

kan tujuan Pendidikan Nasional perlu diimplementasikan dalam Kurikulum Ting-

kat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun 

oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sesuai dengan ama-

nat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 bahwa Kuri-

kulum Satuan Pendidikan pada Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah mengacu 

pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan 

dari Badan Standar Nasional Pendidikan. 
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Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) menetapkan bahwa PKn merupakan muatan wajib kurikulum 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.Sedangkan 

berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentu-

kan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewa-

jibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan ber-

karakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas 2006:271). 

Untuk  mencapai tujuan tersebut Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kom-

ponen-komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowladge), kete-

rampilan kewarganegaraan (civicskill), dan karakter kewarganegaraan (civic dis-

position) yang masing-masing memiliki unsur. 

Dalam waktu bersamaan proses pendidikan tersebut harus mampu membe-

ri kontribusi terhadap berkembangnya budaya Pacasila yang menjadi inti dari ma-

syarakat madani-pancasila yang demokratis. Inilah yang sebenarnya menjadi isi 

atau substansi materi PKn pada setiap jenjang satuan pendidikan mulai dari pen-

didikan dasar sampai pendidikan menengah, termasuk di dalamnya SD/MI. Pem-

belajaran PKn memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Adapun tujuan pembelajar-

an PKn menurut Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 pp. 272, 280, 

287 sebagaimana uraian berikut ini : 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan,  

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

antikorupsi,  

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
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berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,  dan  

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi.”   

 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007), menunjukkan bahwa masih 

banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran PKn yaitu, Pendidik-

an Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pem-

bentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kenyataannya guru 

belum dapat memaksimalkan pembentukan karakter bagi siswa, Guru hanya ber-

pedoman hasil kognitif siswa belum menyentuh hasil afektif maupun psikomo-

torik. Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada metode yang 

mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih 

banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan media pem-

belajaran, sehingga siswa kurang antusias dan kurang aktif dalam pembelajaran. 

Selain itu kurang nya motivasi yang diberikan guru, juga menjadi faktor 

kurangnya pencapaian hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn.  

Fenomena pelaksanaan pembelajaran PKn tersebut  juga terjadi pada kelas 

III A SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 Semarang. SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 

Semarang terkenal sebagai SD swasta favorit di kota Semarang dengan 

sarana,tenaga pengajar yang memadai dan siswanya yang pandai.   Berdasarkan 

hasil observasi dan refleksi awal dengan tim kolaborasi yang dilakukan pada 

pembelajaran PKn ditemukan bahwa keaktifan dan antusias siswa masih belum 



4 

 

 

 

optimal, karena guru belum memaksimalkan penggunaan media dalam pembe-

lajaran PKn, sehingga siswa kurang aktif, dalam diskusi misalnya siswa yang 

berkemampuan akademik tinggi saja yang berpatisipasi aktif. Siswa yang lain 

hanya sekedar menanggapi. Siswa cepat merasa bosan dan penggunaan alat 

peraga masih kurang. Faktor lain yang menyebabkan pembelajaran kurang op-

timal adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher centered), 

siswa masih ragu untuk mengutarakan pendapat dikarenakan guru kurang memo-

tivasi siswa dan membentuk karakter siswa untuk berperan aktif dalam pembe-

lajaran sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. 

Rata-rata hasil belajar siswa masih dibawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Terbukti dengan melihat evaluasi pembelajaran PKn siswa kelas III A 

semester I tahun pelajaran 2014/2015 masih dibawah Kriteria Ketuntasan Mi-

nimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Berdasarkan hasil observasi 

PPL2 pada Hasil Belajar kelas III A ditunjukkan dengan nilai terendah 65 dan 

nilai tertinggi 90, dengan rerata kelas 73,5. Melihat data hasil belajar, pelaksanaan 

mata pelajaran PKn diperlukan proses pembelajaran untuk ditingkatkan kualitas-

nya, agar siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran sehingga berdampak 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan diskusi tim peneliti dengan guru kelas III A, untuk 

memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun model pembelajaran 

yang dipilih adalah model Teams Games Tournament. TGT merupakan teknik 

pembelajaran yang menggunakan turnamen pembelajaran akademik.  
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Pembelajaran  model  TGT  akan  memanfaatkan game  atau  permainan  

akademik  yang  dimainkan  dalam  suatu  turnamen. Pembelajaran kooperatif tipe 

TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan 

dan reinforcement (Hamdani, 2010 : 92). 

Keberhasilan  model  pembelajaran  kooperatif  Teams Games Tournament   

didukung  oleh teori  dari  Suprijono  (2011:54),  tentang  pembelajaran  

kooperatif  sebagai dasar pemikiran mengenai tanggungjawab pribadi dan sikap 

menghormati sesama. Siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan 

berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dihadapkan pada mereka ketika pembelajaran. Untuk mengoptimalkan kegiatan 

pembelajaran  dengan  model  TGT peneliti juga menggunakan Multimedia. 

Multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, 

dan teks Mc.Cormic (Suyanto, 2005:20-21). Multimedia yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah gambar, video, dan ular tangga yang tentunya akan 

menarik perhatian siswa.  

Menurut Arsyad (2013:89) Media gambar merupakan media berbasis 

visual (image atau perumpamaan) memegang peran yang sangat penting dalam 

proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

Sedangkan video merupakan media berbasis audio-visual yang 
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menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk 

memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting dalam media audio-visual adalah 

penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, 

rancangan dan penelitian (Arsyad, 2013 : 91).  

Selain itu peneliti juga akan menggunakan multimedia berupa ular tangga. 

Metode permainan ular tangga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah per-

mainan yang terdiri dari papan bernomor berwarna-warni yang memiliki gambar 

tangga dan ular seperti papan permainan ular tangga pada umumnya. Namun jika 

permainan ular tangga biasanya terdiri dari papan bernomor dari 1 sampai 100, 

maka permainan ular tangga dalam pembelajaran ini hanya menggunakan peno-

moran dari 1 sampai 25. Hal ini disebabkan jika penomoran dilakukan seperti pa-

da umumnya maka peserta didik akan kesulitan dan memerlukan waktu yang lama 

untuk dapat mencapai angka 100.  

Pembelajaran  dengan  pendekatan  saintifik  adalah  proses  pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruk konsep,  hu-

kum  atau  prinsip  melalui  tahapan-tahapan  mengamati  (untuk mengidentifika-

si atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumus-

kan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik simpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum  atau  prinsip  yang  

ditemukan (Hosnan,2014:34). Pemilihan alternatif pemecahan masalah dengan 

menggunakan pendekatan saintifik memiliki maksud tertentu, yakni untuk mem-

berikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal,memahami ber-bagai 

materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana 
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saja, kapan saja tidak tergantung pada informasi searah dari guru. oleh karena itu, 

kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong 

peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberi tahu (Majid, 

2014:193).  

Penerapan pendekatan saintifik ini dikombinasikan dengan model pembe-

lajaran yang dapat melatih keaktifan dan meningkatkan kemampuan berpikir sis-

wa agar kualitas pembelajaran dapat meningkat. Model Teams Games Tourna-

ment merupakan model yang tepat untuk melatih aktivitas siswa dalam hal per-

mainan akademik.  Menurut beberapa penelitian ditemukan bahwa model Teams 

Games Tournament dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fengfeng Ke and Barbara Grabowski (2007) “Gameplaying for 

maths learning: cooperative or not?” bersimpulan bahwa siswa yang mengikuti 

metode permainan mendapatkan skor lebih tinggi dalam subjek matematika diban-

dingkan dengan yang bermain secara individu atau bukan permainan. Pada tahun 

2011 Eve Bernstein, dkk dalam jurnal yang berjudul ”Attitudes and Perceptions of 

Middle School Students Toward Competitive Activities in Physical Education” 

bersimpulan bahwa siswa yang mengikuti sebuah kompetisi dalam permainan 

lebih mempengaruhi dirinya dalam pengalaman terutama dalam hal ini adalah 

pendidikan jasmani. González, et all tahun 2014 “Multi-faceted Impact of a Team 

Game Tour-nament on the Ability of the Learners to Engage and Develop their 

Own Critical Skill Set” bersimpulan bahwa siswa yang terlibat dalam games dan 

tournament memiliki kemampuan untuk mengikat dan mengembangkan 

kemampuan kritisnya sendiri.  
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Karena penelitian dilaksanakan pada kelas III yang merupakan kelas ren-

dah, maka pembelajaran dilakukan secara tematik terpadu dengan mata pelajaran 

yang lain. Namun pada kenyataannya pada kelas III A pembelajaran belum dite-

rapkan secara tematik, melainkan pembelajaran dilakukan secara mata pelajaran 

tersendiri seperti pada kelas tinggi. Hal tersebut merupakan kebijakan di sekolah 

yang berjalan sampai dengan saat ini.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan  

melakukan  penelitian  tindakan  kelas  dengan  judul  “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran PKn Menggunakan Model pembelajaran Kooperatif tipe Teams 

Games Tournament berbantuan Multimedia di SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 

Kota Semarang ”.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

  Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament berbantuan Multimedia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

PKn di SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirinci secara khusus sebagai  

berikut: 

a. Apakah model kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan 

multimedia  dapat meningkatkan  keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang ? 
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b. Apakah model kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan 

multimedia dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn kelas 

III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang ? 

c. Apakah model kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan 

multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang ? 

1.2.2  Pemecahan masalah 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan antara peneliti dengan kolaborator 

maka ditemukan suatu pemecahan masalah dengan menggunakan model koope-

ratif tipe Teams Games Tournament berbantuan multimedia pada pembelajaran 

PKn pada siswa kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang. Di-

kembangkan oleh Slavin dan rekan-rekannya, penerapan TGT mirip dengan 

STAD dalam hal komposisi  kelompok, format instruksional, dan lembar kerja-

nya. Bedanya, jika STAD fokus pada komposisi kelompok berdasarkan 

kemampuan, ras, etnik dan gender, maka  TGT umumnya fokus hanya pada level 

kemampuan saja. Selain itu, jika dalam STAD, yang digunakan adalah kuis, maka 

dalam TGT istilah tersebut biasanya berganti  menjadi game akademik (Huda, 

2011: 116). 

Menurut  Hamdani (2011:92-93) ada lima komponen utama dalam Teams 

Games Tournament, yaitu sebagai berikut :  

1. Penyajian kelas (class presentation) 

2. Kelompok (teams) 

3. Game (games) 
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4. Turnamen (tournament) 

5. Rekognisi Tim (team recognition) / penghargaan kelompok 

Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Teams Games Tour-

nament dengan pendekatan saintifik berbantuan Multimedia sebagai berikut: 

a. Siswa memperhatikan guru yang menampilkan media pembelajaran gam-

bar atau video  yang sesuai dengan materi  (mengamati) 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media gambar atau video yang 

telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang sudah di-

jelaskan (menanya) 

d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa. 

e. Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan 

baik. (mengolah informasi) 

g. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelom-

pok dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas 

(fase belajar kelompok) (mengolah informasi). 

h. Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan cara sa-

ling memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan. (mengolah 

informasi) 
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i. Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban 

diskusi  (mengkomunikasikan)  

j. Pembentukan kelompok turnamen menggunakan soal tambahan dengan 

menjawab secara berebut 

k. Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga selama 

10-15 menit dengan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak-

kotak ular tangga (menalar/mengolah informasi). 

l. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan model koopera-

tif tipe Teams Games Tournament berbantuan Multimedia dalam pembelajaran 

PKn di SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament  berbantuan Multimedia dalam pembelajaran 

PKn kelas IIIA SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang.  

b. Meningkatkan aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran Teams 

Games Tournament berbantuan Multimedia dalam pembelajaran PKn 

kelas IIIA SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang. 
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c. Meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament berbantuan Multimedia dalam pembelajaran 

PKn kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian inidiharapkan akan memberikan kontribusi pada pengembang-

an ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  berupa  konsep  sebagai 

bahan  referensi  dan  untuk  menambah  kajian  tentang  hasil  penelitian 

pembelajaran PKn. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Siswa 

a. Dengan penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament  ber-

bantuan multimedia dapat menciptakan suasana belajar yang menyenang-

kan. 

b. Memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas  serta hasil belajar pada pembelajaran PKn. 

c. Selain itu siswa diajak dalam berkompetisi secara sehat.  

d. Siswa diharapkan mampu memanfaatkan pengetahuan yang sudah 

dimiliki untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Diharapkan siswa memiliki rasa percaya diri dengan gagasannya sendiri 

ketika mengungkapkan pendapat dari hasil temuan jawabannya sendiri. 
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1.4.2.2  Guru 

a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai 

macam model pembelajaran inovatif bagi guru, terutama pengetahuan ten-

tang model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament berban-

tuan Multimedia.  

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn untuk siswa serta dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan Multimedia . 

1.4.2.3 Sekolah 

a. Sekolah mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa untuk 

belajar karena pelajaran yang disampaikan oleh guru selalu berkaitan 

dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b.  Penelitian ini  dapat menjadi panduan bagi sekolah untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya pada mata pelajaran 

PKn.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1  Hakikat belajar 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor 

(Djamarah, 2000:15). 

Menurut Slameto (2010:2)  belajar ialah suatu proses usaha yang dila-

kukan seseorang untu memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru se-

cara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Dari beberapa pendapat tentang pengertian belajar, maka dapat disim-

pulkan bahwa belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan yang ber-

tujuan terjadinya perubahan tingkah laku melalui proses pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungannya.  

Menurut Suprijono (2011:4) terdapat 3 prinsip utama dalam belajar, yaitu : 

1) Belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku seba-

gai hasil belajar memiliki ciri-ciri sebagai hasil tindakan rasional ins-

trumental (perubahan yang disadari);bersifat kontinu atau berkesinam-

bungan; bermanfaat; positif dan berakumulasi; aktif permanen; bertu-

juan (terarah); dan mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2) Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong suatu ke-

butuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar merupakan suatu 

kesatuan fungsional dari berbagai komponen belajar. 
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3) Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil interaksi antara siswa dengan lingkungannya.  

 

  Belajar memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), maupun nilai dan 

sikap (afektif). 

b. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap atau dapat 

disimpan. 

c. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

d. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik/ kede-

wasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. 

2.1.2  Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi 

(mengawali), memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada 

diri peserta didik (Winataputra, 2008:1.18). Pembelajaran sendiri merupakan sua-

tu proses yang dialami siswa untuk mendukung  proses belajar karena dialami 

siswa sendiri sehingga siswa mendapatkan kemudahan ketika siswa belajar ber-

interaksi di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Pembelajaran bisa mem-

fasilitasi siswa dan mengakibatkan meningkatnya  kualitas  belajar  siswa.  Pem-

belajaran juga mempunyai tujuan terhadap perkembangan siswa atau peserta 

didik. 

Pembelajaran harus direncanakan supaya tujuan utama tersebut dapat  
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tercapai.  Dalam  proses  pembelajaran,  terjadi  interaksi  antara guru  dan  siswa  

yang tentunya  mempunyai  tujuan. Menurut Uno (2008:2) pembelajaran memiliki 

hakikat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membela-

jarkan siswa. Pengalaman siswa akan menjadi suatu hal yang berguna dalam 

pembelajaran  karena berasal dari kejadian yang benar-benar dialami oleh siswa  

itu sendiri. Guru pun mempunyai peran penting dalam merencanakan pembelaja-

ran yang  diperuntukkan  kepada  siswa.  

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:23) menurut aliran behavioristik 

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembela-

jaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar 

mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari.   

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan 

siswa pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.  

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011:48) beberapa komponen pembelajaran 

yaitu: 

a. Tujuan pembelajaran merupakan kemampuan-kemampuan yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman 

belajar. 

b. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan. 

Materi harus diupayakan mampu dikuasai siswa.  

c. Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi guru, siswa, dan 

materi. Dalam interaksi itu, siswalah yang lebih aktif, bukan guru. 

d. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Penggunaan metode sebaiknya bervariasi. 
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e. Media adalah segala sesuatu yang digunakan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

f. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat materi 

pelajaran.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang saling keterkaitan. Dimana dalam 

mencapai suatu tujuan dari pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan pem-

belajaran, strategi yang digunakan dalam pembelajaran, media, sumber dan materi 

belajar yang baik. 

2.1.3  Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1  Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzioni (dalam Daryanto, 2011:57), kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 

Dengan demikian, yang dimaksud efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. 

Sedangkan pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yang mem-

punyai makna secara leksikal yang berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. 

Pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Jadi, subjek pembelajaran adalah peserta 

didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog 

interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif (Suprijono, 

2010). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

suatu tingkat keberhasilan untuk suatu pencapaian tujuan dalam proses memfasili-
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tasi dan mengorganisir lingkungan bagi peserta didik. Pencapaian tujuan tersebut 

meliputi 3 ranah pendidikan yaitu berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan pengembangan sikap (pengalaman) melalui proses pembelajaran. 

2.1.3.2  Indikator Kualitas Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004:7) kualitas pembelajaran adalah intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan 

ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan 

proses dan hasil belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler. 

Kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa, iklim, materi, media, dan sistem pembelajaran. 

Penjelasan aspek-aspek di atas adalah: 

a. Keterampilan guru, dilihat dari kinerja berikut: 

1) Membangun sikap positif siswa terhadap profesi guru. 

2) Menguasai disiplin ilmu, keluasan, dan kedalaman materi. 

3) Memberi layanan sesuai kebutuhan siswa. 

4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik. 

5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan. 

b. Aktivitas dan hasil belajar siswa, dilihat dari kompetensi berikut: 

1) Memiliki sikap positif terhadap media dan iklim belajar. 

2) Memperluas, menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

3) Menguasai materi ajar dalam kurikulum. 

4) Memahami karakteristik dan cara belajar siswa. 

5) Menguasai rancangan penilaian pembelajaran. 

c. Iklim pembelajaran mencakup: 

1) Suasana kelas kondusif dan menyenangkan. 

2) Semangat kreativitas guru. 

3) Suasana sekolah kondusif bagi tumbuhnya penghargaan siswa. 

d. Materi pembelajaran berkualitas tampak dari: 

1) Kesesuaian dengan tujuan dan kompetensi pembelajaran. 

2) Keseimbangan keluasan, kedalaman materi, dan waktu yang ada. 

3) Partisipasi aktif siswa. 

4) Materi sistematis dan kontekstual. 

5) Bermanfaat sesuai perkembangan bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

6) Materi memenuhi kriteria filosofis, profesional, psikopedagogis, 

praktis. 

e. Media pembelajaran berkualitas adalah: 

1) Menciptakan pengalaman belajar bermakna. 

2) Memfasilitasi interaksi siswa, guru, dan bidang ilmu yang relevan. 

3) Memberi pengalaman belajar siswa. 

4) Mengubah suasana belajar aktif untuk berdiskusi dan mencari 

informasi melalui berbagai sumber belajar. 

f. Sistem pembelajaran menunjukkan kualitasnya jika: 
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1) Menonjolkan ciri khas keunggulannya. 

2) Memiliki perencanaan yang matang. 

3) Ada semangat perubahan sesuai visi dan misi sekolah. 

4) Perlunya pengendalian dan penjaminan mutu sekolah 

 

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan 

yang telah dirancang dengan  menggunakan model pembelajaran tertentu, yang 

mencakup berbagai aspek yang meliputi perilaku guru dalam pembelajaran, 

perilaku siswa, dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

media pembelajaran dan sistem pembelajaran. Semua aspek dalam kualitas 

pembelajaran saling terkait. Dalam penelitian ini kualitas pembelajaran yang  

dikaji meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

2.1.3.3  Keterampilan Guru  

Guru berperan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan menentukan ar-

ah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu guru dituntut untuk 

menguasai sejumlah kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran antara lain:kemampuan menguasai bahan/materi pembelajaran, me-

ngelola kelas,menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampu-

an untuk melakukan penilaian baik proses maupun hasil. (Sutikno, 2013:45).  

Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru menurut Tuerney 

dalam (Anitah, 2009: 7.2 – 8.63) menyebutkan ada 8 keterampilan dasar mengajar 

guru yang perlu dimiliki oleh guru untuk keberhasilan pembelajaran, diantaranya :  

1. Keterampilan bertanya  

Dalam KBM guru harus memiliki keterampilan bertanya yang mumpuni, 

baik kemampuan bertanya dasar maupun bertanya lanjut. Bertanya memiliki 
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peranan yang sangat penting, sebab penyusunan pertanyaan yang sistematis serta 

teknik memberikan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak yang positif 

bagi siswa, diantaranya akan meningkatkan partisipasi aktif siswa, meningkatkan 

konsentrasi siswa terhadap pembelajaran. Prinsip-prinsip pokok keterampilan 

bertanya yang harus diperhatikan guru menurut (Rusman,2013:83) adalah guru 

memberikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas, guru 

memberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan, guru memberikan 

kesempatan yang bersedia menjawab terlebih dahulu, guru menunjuk siswa untuk 

menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir, dan guru memberikan 

penghargaan atas jawaban yang diberikan siswa.  

2. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran  

Membuka pelajaran adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

mempersiapkan siswa sebelum memulai pelajaran, agar perhatian siswa terpusat 

pada pembelajaran, yang meliputi pemberian motivasi, memberitahu batas-batas 

tugas siswa dan apersepsi. Sedangkan menutup pelajaran adalah upaya yang dila-

kukan guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, guru menyuruh 

siswa menarik simpulan dan memberikan soal evaluasi.  

Menurut (Suyono&hariyanto, 2011:233) membuka pelajaran berkaitan 

dengan pemberian motivasi dan menarik atensi siswa tentang manfaat yang akan 

diperoleh dari bahasan yang akan dipelajari. Komponen yang berkaitan dengan 

membuka pelajaran (Mulyasa, 2013: 85) yaitu menarik minat peserta didik, mem-

bangkitkan motivasi meliputi yaitu dengan memberikan kehangatan dan sema-

ngat, membangkitkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertantangan, 
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memperhatikan minat belajar peserta didik, kemudian memberikan acuan, dan 

membuat kaitan. 

3. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan merupakan respon yang diberikan guru sebagai balikan terha-

dap perilaku siswa. Dengan pemberian penguatan ini diharapkan dapat membuat 

terulang dan meningkatnya perilaku siswa. Menurut Djamarah (2010:120-121) 

Dalam memberikan penguatan diperlukan penggunaan komponen keterampilan 

yang tepat. Komponen tersebut yaitu : 

a. Penguatan Verbal 

Pujian dan dorongan yang diucapkan oleh guru untuk respon atau tingkah laku 

siswa adalah penguatan verbal. 

b. Penguatan Gestural 

Penguatan gestural sangat erat dengan pemberian penguatan verbal. Ucapan atau 

komentar yang diberikan guru terhadap respon, tingkah laku, pikiran siswa dapat 

diakukan dengan mimik yang cerah, senyum, mengangguk, dll. Semua gerakan 

tubuh tersebut adalah bentuk pemberian penguatan gestural. 

c. Penguatan Kegiatan 

Banyak terjadi bila guru menggunakan suatu kegiatan atau tugas, sehingga siswa 

dapat memilihnya atau menikmatinya sebagai suatu hadiah atas suatu pekerjaan 

atau penampilan. Contoh penguatan kegiatan : pulang lebih dulu, diberi waktu 

istirahat lebih, bermain, dll. 

d. Penguatan Mendekati 
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perhatian guru kepada siswa, menunjukkan bahwa guru tertarik, secara fisik guru 

mendekati siswa, dapat dikatakan sebagai penguatan mendekati.  

e. Penguatan Sentuhan 

erat sekali hubungannya dengan penguatan mendekati, penguatan sentuhan adalah 

penguatan yang terjadi bila guru secara fisik menyentuh siswa, misalnya menepuk 

bahu, berjabat tangan, mengusap kepala, dll. 

4. Keterampilan memberi variasi 

Dalam proses KBM agar tidak terjadi kejenuhan, guru harus terampil 

memberikan variasi gaya mengajar seperti variasi suara, penggunaan alat bantu 

pembelajaran maupun interaksi belajar. Tujuan pemberian variasi oleh guru dian-

taranya:memelihara konsentrasi siswa agar tetap pada pembelajaran, mengurangi 

kebosanan siswa, memungkinkan setiap siswa terlayani secara maksimal karena 

setiap siswa memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Menurut (Anitah,2009:7.40-

7.47) ada 3 komponen dalam keterampilan guru dalam mengadakan variasi, yaitu 

variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam pola interaksi, dan variasi dalam peng-

gunaan alat bantu pembelajaran. Variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi 

suara, pemusatan perhatian,kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerak 

badan dan mimic, dan perubahan posisi guru. Selanjutnya variasi pola interaksi 

dan kegiatan dapat bervariasi dari yang paling di dominasi guru sampai yang 

berpusat pada siswasindiri. Kemudian variasi dalam penggunaan alat bantu 

pembelajan, alat bantu dalam pembelajaran dapat divariasikan sesuai dengan 

fungsinya serta kesensitifan indera para siswa.  

5. Keterampilan menjelaskan  
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Seorang guru harus memiliki keterampilan menjelaskan yang baik, agar 

siswa dapat mengkonstruksi informasi yang ia peroleh dari guru. Dalam men-

jelaskan, guru harus sistematis dan menggunakan istilah atau bahasa yang di-

mengerti siswa, ada pemberian tekanan, penggunaan contoh dan ilustrasi pada 

bagian-bagian yang diperlukan. Ada beberapa prinsip dalam keterampilan men-

jelaskan menurut (Rusman,2013:88), yaitu dalam menjelaskan apapun yang guru 

jelaskan, materi pelajaran harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, kemudian penjelasan dari guru juga harus sesuai dengan materi yang di-

ajarkan dan sesuai dengan karakteristik siswa, penjelasan yang guru berikan harus 

bermakna bagi siswa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, 

selain itu agar lebih menarik guru juga harus memadukannya dengan tanya jawab 

atau dengan menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik 

dan sistematis, serta dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi merupakan suatu proses teratur yang melibatkan siswa untuk 

saling bertatap muka dan bertukar pikiran. Diskusi kelompok adalah suatu proses 

yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk 

mengambil simpulan memecahkan masalah. (Mulyasa, 2013:89). Dalam diskusi 

kelompok memungkinkan siswa untuk berpikir, mengasah interaksi sosial serta 

sikap positif.  

7. Keterampilan mengelola kelas 

Mengelola kelas adalah serangkaian tindakan guru untuk mendorong tingkah laku 

yang di harapkan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif serta 
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iklim sosioemosional yang positif di dalam kelas. Menurut Uzer Usman (dalam 

Rusman,2013:90) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang 

memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu 

dalam menyelesaikan tuga atau penetapan norma kelompok yang produktif. 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan.  

Komponen dalam mengelola kelas meliputi :  

a. Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal, dengan 

guru menunjukan sikap tanggap, memberikan perhatian secara visual dan 

verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta 

didik dalam pembelajaran, memberikan petunjuk yang jelas, memberikan 

teguran secara bijaksana, dan memberi penguatan jika diperlukan. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi yang 

optimal, meliputi modifikasi perilaku seperti mengajarkan perilaku baru 

dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku baik, dan 

mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Selain itu mengelola 

kelompok dengan cara meningkatkan kerjasama dan keterlibatan serta 

menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul. Kemudian 

menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah 

(Mulyasa, 2013:92) 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan  
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Dalam pembelajaran, guru membagi kelas kedalam kelompok-

kelompok kecil 3-8 siswa dengan harapan memperdalam pembentukan sikap, 

nilai, kebiasaan dan keterampilan tiap siswa.  

Setelah  mengkaji  teori tersebut,  peneliti  dapat  mengambil simpulan 

bahwa  kedelapan keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh  seorang  guru  karena  

guru  mempunyai  peran sangat penting  dalam proses pembelajaran yang dapat 

mendorong aktivitas  siswa  sehingga  dapat  mempengaruhi  hasil belajar  siswa. 

Guru sangat memerlukan keterampilan-keterampilan agar bisa menjalankan kewa-

jibannya sebagai pendidik dengan benar ketika proses pembelajaran di kelas. 

Dalam penelitian ini semua keterampilan tersebut tidak harus dilaksanakan dalam 

satu kali pembelajaran karena guru perlu menyesuaikan keterampilan yang akan 

digunakan dengan model pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan 

Multimedia.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Teams 

Games Tournament menurut Hamdani (2011:92-93) berbantuan Multimedia  

sebagai berikut: 

1. Tahap penyajian kelas (class presentation).  

Guru menyampaikan pokok materi yang akan dipelajari. Kegiatan ini dapat 

divariasikan dengan tanya jawab dengan siswa atau penayangan gambar/video 

tentang materi yang bersangkutan. Indikator keterampilan guru yang sesuai 

dengan langkah pembelajaran ini adalah mempersiapkan perangkat multimedia 

yang diperlukan (keterampilan membuka pelajaran) sebelum menyampaikan 

materi di kelas guru perlu menarik perhatian siswa dengan mempersiapkan 
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media pembelajaran. Dalam hal ini media yang dipakai adalah gambar,video, 

dan ular tangga. Indikator keterampilan guru selanjutnya adalah menyam-

paikan apresepsi melalui penayangan gambar/video dan melakukan presentasi 

materi pembelajaran melalui gambar/video (keterampilan membuka pelajaran). 

Indikator keterampilan guru yang sesuai selanjutnya adalah  

2. Belajar dalam kelompok (teams).  

Pada tahap ini dilakukan pembentukan tim/kelompok. Siswa dibagi-bagi ke-

dalam beberapa kelompok yang berbeda kelamin dan berbeda kamampuan. 

Setelah tim terbentuk guru memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh 

seluruh anggota kelompok.  Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah 

kerjasama oleh semua anggota tim/kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 

orang. Indikator keterampilan guru yang sesuai dengan langkah pembelajaran 

ini adalah membentuk teams untuk pelaksanaan kerja kelompok dengan lembar 

kerja siswa. Dengan pembentukan teams siswa akan belajar bersosialisasi,  be-

kerja sama, toleransi, dan saling menghargai pendapat antar anggota kelompok. 

3. Permainan (games).  

Siswa diberikan kartu-kartu yang berisi soal yang harus dikerjakan agar lebih 

optimal dalam  pemahaman materi. Indikator keterampilan guru yang sesuai 

dengan langkah pembelajaran ini adalah mengajukan pertanyaan pada siswa 

menggunakan kartu-kartu soal (games) dan mengelola kelas selama games dan 

tournament berlangsung (keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan 

variasi) 

4. Pertandingan (tournament).  
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Guru menyiapkan ular tangga yang akan diberikan untuk masing-masing 

kelompok.Kotak-kotak tersebut berisi petunjuk/soal yang harus dilaksanakan/di- 

Jawab oleh siswa terkait dengan materi pembelajaran. Indikator keterampilan 

guru yang tampak adalah membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

yang akan bertanding di dalam tournament menggunakan media ular tangga 

(keterampilan membimbing kelompok, keterampilan mengadakan variasi). 

Indikator keterampilan guru lainnya yang sesuai adalah membimbing pelak-

sanaan games pada meja turnamen. (keterampilan membimbing kelompok 

kecil). 

5. Perhargaan kelompok (team recognition). 

Pada tahapan ini terpilih satu kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik akan 

mendapatkan penghargaan dari guru berupa pujian dan hadiah dari guru. Hal ini 

dilakukan untuk memacu kelompok yang lain  agar lebih giat dalam belajar. 

Indikator keterampilan guru yang sesuai dengan langkah pembelajaran ini   

adalah mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan umpan balik dan 

reward kepada siswa yang aktif / kelompok terbaik (keterampilan memberikan 

penguatan) dan indikator keterampilan guru memberikan penguatan, motivasi 

dan refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran Teams Games Tournament 

berbantuan Multimedia (keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

menutup pelajaran) 

2.1.3.4  Aktivitas siswa 

Menurut Sardiman (2011:95-96), belajar memerlukan aktivitas  sebab pada  

prinsipnya  belajar  adalah  berbuat,  berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 
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melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.  Setiap siswa 

harus berbuat sesuatu jika dikatakan  melakukan  aktivitas. Sejalan dengan  per-

nyataan di atas, Hamalik (2010:171) mengemukakan bahwa pengajaran yang 

efektif  adalah  pengajaran  yang  menyediakan  kesempatan  belajar sendiri  atau   

melakukan aktivitas sendiri. Ketika melakukan aktivitas, berarti anak telah berbu-

at sesuatu  dalam bentuk tingkah laku  yang  bisa  dilihat  secara  nyata  dan  dapat  

diamati.  Aktivitas anak ketika sedang belajar atau segala bentuk aktivitas anak 

yang bisa menyebabkan perubahan tingkah laku. Aktivitas yang dimaksud meru-

pakan aktivitas yang tampak atau nyata. 

Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2010:101) menggolongkan kegiatan 

siswa sebagai berikut : 

(1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, mem-

baca, memerhatikan gambar demonstrasi percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

(2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan,bertanya, 

member saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

(3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

(4) Writing activities, seperti  misalnya  menulis  cerita,  karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

(5) Drawing  activities,  misalnya:  menggambar,  membuat  grafik, 

peta, diagram. 

(6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara 

lain:melakukan percobaan,membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

(7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

(8) Emotional  activities,  seperti  misalnya,  menaruh  minat,  

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

 

Melihat  konsep  aktivitas   siswa   di  atas,  terlihat  bahwa aktivitas sis-
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wa dalam pembelajaran cukup banyak. Oleh karena itu, peningkatan aktivitas sis-

wa perlu dilakukan agar tercipta pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran 

yang semula teacher centered dapat berubah menjadi student centered. Dengan 

adanya peningkatan aktivitas siswa akan mengakibatkan pada hasil belajar siswa 

Games Tournament  berbantuan multimedia. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran TGT berbantuan Multimedia adalah sebagai berikut: 

1. Siap mengikuti pembelajaran (Emotional activities) 

2. Memperhatikan materi yang disajikan oleh guru berbantuan multimedia 

(gambar,video) (Visual activities) (Listening activities) 

3. Memperhatikan presentasi guru melalui media gambar/video (Listening 

activities) 

4. Memperhatikan pengarahan dan melaksanakan games pada meja turnamen 

(visual activities)  

5. Melaksanakan games dengan mengerjakan kartu  soal (Oral activities) (Mental 

activities) 

6. Memperhatikan pembentukan kelompok tournament menggunakan media ular 

tangga (visual activities) 

7. Melaksanakan tournament dengan menggunakan ular tangga (motor activities) 

(oral activities) 

8. Memperhatikan pengumuman/penetapan pemenang kegiatan games tourna-

ment (Emotional activities) (Visual activities)(listening acticvities) 

9. Mengapresiasi reward dan motivasi dari guru (Emotional activities) 
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10. Mengerjakan evaluasi pembelajaran dan mendapatkan tindak lanjut setelah 

pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan Multimedia (Writing 

activities)(Emotional activities) 

 

2.1.3.5  Hasil Belajar Siswa 

Menurut Gagne (dalam Suprijono,2012:5-6) definisi hasil belajar sebagai 

berikut: (1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengemukakan bahasa, baik secara 

lisan maupun tertulis; (2) Keterampilan intelektual yaitu keterampilan mempre-

sentasikan konsep dan lambang; (3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalur-

kan dan mengarahkan aktivitas kognitif; (4) Keterampilan motorik yaitu kemam-

puan melakukan serangkaian gerak jasmani; (5) Sikap yaitu kemampuan mene-

rima dan menolak suatu objek berdasarkan hasil penilaian terhadap objek tersebut.  

Menurut Bloom (Rifai dan Anni : 86) terdapat tiga ranah yang merupa-

kan hasil belajar yaitu : 

a. Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemam-

puan dan kemahiran intelektual yang mencakup kategori:pe-

ngetahuan/ingatan,pemahaman,penerapan/aplikasi,analisis, 

evaluasi dan kreasi. 

b. Ranah afektif 

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil 

belajar yang paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non 

tes misal wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan 

koordinasi syaraf. Penjabaran ranah psikomotor ini sangat sukar 

karena sering kali tumpang  tindih dengan ranah kognitif dan 

afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan biasanya meng-

gunakan lembar observasi unjuk kerja. Untuk  mengetahui   
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hasil  belajar  diperlukan  suatu  tindakan, salah   satunya   

adalah   dengan   melakukan   pengukuran   terhadap aktivitas  

siswa. 

 

Menurut Poerwanti (2008:1.4-1.5), pengukuran adalah kegiatan atau upaya  

yang  dilakukan untuk  memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, 

atau benda sehingga hasil  pengukuran  akan selalu berupa angka. Di dalam  pro-

ses mengukur  hasil  belajar  siswa  dibutuhkan evaluasi, yaitu  proses pemberian 

makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan 

angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Ketuntasan belajar  

setiap  indikator  yang  telah ditetapkan dalam  suatu  kompetensi  dasar  berkisar  

antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. 

(Hamdani, 2011:61).  

Untuk  mengetahui hasil belajar diperlukan  suatu  tindakan, salah satunya 

adalah dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut  Poer-

wanti  (2008:1.4-1.5),  pengukuran adalah  kegiatan  atau upaya yang dilakukan 

untuk  memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda se-

hingga hasil  pengukuran akan selalu berupa angka. Di dalam proses mengukur 

hasil belajar siswa  dibutuhkan evaluasi, yaitu proses pemberian makna atau pene-

tapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil  pengu-

kuran  tersebut dengan kriteria tertentu. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Hasil belajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses 
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pembelajaran dikatakan berhasil apabila indikator yang terdapat pada kompetensi 

dasarnya tercapai.  

2.1.4 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.4.1 Pengertian PKn 

PKn adalah program pendidikan berdasarkan nilai nilai pancasila sebagai 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi jati diri yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. Mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, 

budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, 

terampil dan berkarater yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 (Balitbang, 2002 

:7) 

2.1.4.2 Tujuan PKn  

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1.berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan  

2.berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi  

3.berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa bangsa lainnya  

4.berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 

2006 pp. 272, 280, 287) 
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2.1.4.3  Fungsi PKn 

Selain tujuan, PKn juga memiliki beberapa fungsi antara lain : 

a. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita 

nasional / tujuan negara . 

b.Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung 

jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan 

negara. 

c.Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat 

keputusan-keputusan yang cerdas. 

d.Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara 

Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan 

UUD NKRI 1945.  (Balitbang, 2002) 

 

Adapun ruang lingkup bahan kajian PKn untuk SD / MI yang disebutkan 

dalam Standar Isi (2006:271-272) meliputi aspek-aspek : 1) Persatuan dan 

Kesatuan bangsa, 2) Norma, hukum dan peraturan, 3) Hak asasi manusia, 4) 

Kebutuhan warga Negara, 5) Konstitusi Negara, 6) Kekuasan dan Politik, 7) 

Pancasila 8) Globalisasi. 

2.1.4.4 Pembelajaran PKn  SD 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana unutuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. (Susanto, 2013:225) 

Winataputra (2008:1.20) menyebutkan bahwa PKn memiliki maksud agar 

seseorang memiliki partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari dari warga negara yang taat kepada nilai dan prinsip dasar 

demokrasi konstitusional Indonesia. 

PKn SD merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan 

nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-
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nilai Pancasila /budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD. 

Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dkk, dapat 

juga menggunakan jenjang afektif (Kratzwoh,1967), berupa penerimaan nilai 

(receiving), penanggapan nilai (responding), penghargaan nilai (valuing), peng-

organisasi nilai (organization), karakterisasi nilai (characterization) (Ruminiati, 

2007:1.30) 

Pendidikan PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses 

belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter 

bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada Pancasila,UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat 

yang diselenggarakan selama 6 tahun.  

Esensi pembelajaran PKn bagi anak adalah bahwa secara kodrati maupun 

sosiokultural dan yuridis formal, keberadaan dan kehidupan manusia selalu 

membutuhkan nilai, moral, dan norma. Namun sangat disayangkan bahwa dalam 

aplikasinya, pelajaran PKn ini kurang banyak diminati dan dikaji dalam dunia 

pendidikan dan persekolahan, karena kebanyakan lembaga pendidikan formal 

dominan pada penyajian materi yang bersifat kognitif dan psikomotorik belaka, 

kurang menyentuh pada aspek afektif Djahiri dalam (Susanto,2013:228) 

2.1.5 Pendidikan Nilai dan Karakter 

Menurut Drijarkara dalam Fitri (2012:87) nilai adalah hakikat sesuatu 

yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia. Nilai erat kaitannya 
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dengan kebaikan, kendati keduanya memang tidak sama mengingat bahwa sesuatu 

yang baik tidak selalu bernilai tinggi bagi seseorang, atau sebaliknya. Nilai 

bersifat praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga 

secara objektif di dalam masyarakat. Nilai merupakan suatu realita yang sah 

sebagai suatu cita-cita yang benar dan berlawanan dengan cita-cita palsu bersifat 

khayali.  

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character, yang 

berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. 

Dalam kamus psikologi, arti karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak 

etis atau moral misalnya kejujuran seseorang. Secara terminologi (istilah), 

karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada 

faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai karakter adalah sesuatu yang dilakukan 

oleh manusia yang erat kaitannya dengan kebaikan dan sifat kejiwaan menjadi ciri 

khas darinya. (Fitri, 2012: 20-21). 

Menurut Fitri (2012:106) ada 18 nilai yang relevan untuk diterapkan di 

Sekolah Dasar sesuai dengan karakteristik siswa. Nilai tersebut antara lain: 1) 

cinta dan kasih sayang; 2) peduli dan empati; 3) kerja sama; 4) berani; 5) 

keteguhan hati dan komitmen; 6) adil; 7) suka menolong; 8) kejujuran dan 

integritas; 9) humor; 10) mandiri dan percaya diri; 11) disiplin diri; 12) loyalitas; 

13) sabar; 14) rasa bangga; 15) banyak akal; 16) sikap hormat; 17) tanggung 



36 

 

 

 

jawab; 18) toleransi. Masing-masing nilai tersebut mempunyai indikator yang 

terukur. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Cinta dan kasih sayang: 

a) Ungkapan hati, pikiran, dan perbuatan untuk menunjukkan kasih sayang 

yang tinggi pada seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. 

b) Sikap memahami dan memperhatikan orang lain secara sungguh-sungguh. 

2) Kepedulian dan empati 

a) Menanggapi perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain karena 

merasakan kepedulian terhadap sesama; 

b) Berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin membantu orang lain 

yang sedang dalam keadaan susah;  

c) Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain. 

3) Kerjasama 

a) Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk bekerja demi 

mencapai suatu tujuan 

b) Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan. 

4) Berani 

a) Kemampuan menghadapi kesulitan, bahaya, atau sakit dengan cara dapat 

mengendalikan situasi 

b) Mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan kemudian 

memikirkan stretegi untuk menghadapinya. 

5) Keteguhan hati dan komitmen 

a) Bertahan dalam menggapai cita-cita, pekerjaan dan segala urusan. 
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b) janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan 

6) Adil 

a) Memperlakukan orang lain dengan sikap yang memihak dan wajar. 

b) Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari dan di 

dalam situasi khusus, tanpa pengaruh dari manapun dan siapapun. 

7) Suka menolong 

a) Kebiasaan membantu orang lain 

b) Selalu siap mengulurkan tangan dan dengan secara aktif mencari 

kesempatan untuk menyumbang 

8) Kejujuran dan integritas 

a) Berbicara tidak bohong dan memperlakukan orang lain secara adil 

b) Jujur terhadap diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral 

sendiri. 

9) Humor 

a) Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan diluar dan di 

dalam dirinya sendiri 

b) Menciptakan kecerahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tersenyum 

pada situasi senang dan tertawa pada situasi yang menggelikan 

10) Mandiri dan percaya 

a) Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri 

b) Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri 

11) Disiplin diri 

a) Membiasakan diri mematuhi peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat. 
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b) Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg. 

12) Loyalitas 

a) Tetap setia terhadap komitmen dengan orang lain (keluarga atau teman) 

atau dengan kelompok tertentu 

b) Tetap berkomitmen dalam keadaan sulit maupun adanya rintangan. 

13) Sabar 

a) Mampu mengendalikan diri dari kelambatan mencapai cita-cita atau 

kesempatan khusus. 

b) Menunggu segala kebutuhan dan kepentingan dengan tenang 

c) Mempu mengendalikan diri dari gangguan orang lain 

d) Menunda keinginan yang dapat merugikan dirinya 

14) Rasa Bangga 

a) Menghargai diri sendiri 

b) Merasa senang ketika dapat menyelesaikan suatu tugas yang menantang 

atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 

15) Banyak Akal 

a) Mampu berpikir secara kreatif tentang metode dan bahan yang berbeda 

dalam upaya menanggulangi situasi yang baru dan sukar 

b) Mampu membuat pertimbangan, menggunakan imajinasi, dan semua 

pilihan yang terbaik dalam menemukan pemecahan suatu masalah. 

16) Sikap hormat 

a) Menghormati orang lain ketika mengagumi, menghargai, dan mempunyai 

penghargaan khusus. 
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b) Sopan kepada orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik. 

17) Tanggungjawab 

a) Dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu perbuatan atau tindakan. 

b) Dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang 

dilakukan. 

18) Toleransi 

a) Saling menghormati antarsesama tanpa memandang  suku, agama, ras dan 

aliran. 

b) Saling membantu antarsesama dalam kebaikan. 

Berdasarkan uraian diatas yang disesuaikan dengan kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model kooperatif tipe 

Teams Games Tournament berbantuan Multimedia, maka dalam penelitian ini 

akan diamati beberapa nilai karakter, yatiu (1) Toleransi, (2) Kerjasama, (3) 

Mandiri, dan (4) Disiplin.  

2.1.6 Pendekatan Saintifik  

2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kegiatan pembelajar-

an yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengkonstruk konsep, 

hukum melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik ke-

simpulan serta mengkomunikasikan. Dalam penerapan pendekatan saintifik ini 

memiliki maksud agar peserta didik lebih faham dan mengenal, memahami berba-

gai materi dan memahami bahwa informasi bisa berasal dari mana saja dan kapan 
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saja, bukan hanya bergantung dari guru. sehingga siswa diharapkan aktif mencari 

tahu (Hosnan,2014:34). 

Menurut Majid (2014:194) proses pembelajaran disebut ilmiah (saintifik) 

jika memenuhi kriteria antara lain : 

1) isi atau materi pembelajaran berasal dari fakta atau keadaan yang dapat 

dijelaskan dengan logika; 

2) penjelasan guru, respon siswa dan interaksi antara guru dan siswa terbatas dari 

penalaran subjektif yang bukan dari pemikiran logis; 

3) membuat peserta didik berpikir secara kritis, analisi dan tepat; 

4) membantu peserta didik memahami, menerapkan serta mengembangkan pola 

berpikir yang rasional;  

5) berbasis pada konsep teori, fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan; 

6) tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan sederhana. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang agar 

peserta didik aktif serta mendapatkan banyak pengetahuan baru yang lebih 

bermanfaat melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, 

menarik simpulan serta mengkomunikasikan, siswa juga dapat berpikir secara 

kritis, analisis, rasional dan cepat.  

2.1.6.2 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik  

Menurut Permendikbud No 81 A menjelaskan bahwa langkah-langkah 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksudkan meliputi: 
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mengamati,menanya,mengumpulkaninformasi/eksperimen,mengasosiasi atau me-

ngolah informasi dan mengkomunikasikan. 

1) Mengamati 

Kegiatan pertama pada penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran  

adalah mengamati, dengan mengamati siswa akan merasa tertantang 

mengeksplorasi rasa ingin tahunya. Mengamati merupakan kegiatan studi 

yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan cara memperhatikan kemudian mencatatnya, kompetensi yang 

dikembangkan dalam kegiatan ini adalah melatih kesungguhan, ketelitian, 

mencari informasi. (Hosnan, 2014:40).  

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan mengamati. 

Langkah-langkahnya antara lain adalah : (a) menentukan objek observasi; (b) 

membuat pedoman observasi; (c) menentukan data data yang perlu di 

observasi; (d) menentukan tempat dilaksanakannya observasi; (e) menentukan 

cara melakukan observasi agar diperoleh data; (f) menentukan cara pencatatan 

atas hasil observasi; (g) observasi biasa; (h) observasi terkendali; (i) observasi 

partisipatif; (j) selama proses pembelajaran siswa dapat melakukan observasi 

dengan dua cara perlibatan diri, kedua perlibatan tersebut yakni observasi 

berstruktur maupun observasi tidak berstruktur (Majid, 2014:212).  

2) Menanya 

Langkah kedua dalam pendekatan saintifik adalah menanya, bertanya 

merupakan salah satu kegiatan sebagai pintu masuk agar seseorang dapat 

memperoleh informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan ini 
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adalah kretivitas rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis sehingga dapat hidup cerdas serta belajar sepanjang 

hayat (Hosnan,2014:48). Menurut Majid (2014:217) pertanyaan yang baik 

harus memiliki beberapa kriteria, antara lain adalah : (a) singkat dan jelas; (b) 

menginspirasi jawaban; (c) memiliki fokus; (d) bersifat penguatan; (e) 

memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang; (f) merangsang 

peningkatan tuntunan kemampuan kognitif; (g) merangsang proses interaksi. 

3) Mengumpulkan informasi 

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat 

membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang 

lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.  

4) Mengasosiasikan/mengolah informasi/menalar 

Menalar merupakan kemampuan mengelompokkan beragam ide serta 

mengasosiasikan beragam peristiwa kemudian memasukkan menjadi 

penggalan memori, menalar juga dapat diartikan sebagai proses berpikir 

secara logis maupun sistematis atas fakta empiris yang dapat dijadikan 

simpulan berupa pengetahuan (Hosnan, 2014:68). Menurut Majid (2014:228) 

terdapat dua cara untuk melakukan kegiatan menalar, yaitu penalaran induktif 

dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan 

cara menarik simpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal- hal yang 

bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif berkebalikan dengan penalaran 



43 

 

 

 

induktif, penalaran deduktif  adalah cara menalar dengan menarik simpulan 

dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.   

5) Mengkomunikasikan  

Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil 

pekerjaan yang telah disusun bersama-sama dengan kelompok maupun secara 

individu. Dalam kegiatan ini guru dapat memberikan klarifikasi kepada 

peserta didik. Klarifikasi ini dilakukan agar peserta didik tahu apakah jawaban 

yang telah dikerjakan sudah benar apa masih ada yang perlu diperbaiki 

(Majid, 2014:234). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah- 

langkah dalam penerapan pendekatan saintifik antara lain adalah: mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi,mengasosiasikan/menalar dan meng-

komunikasikan. Dalam setiap langkah penggunaan pendekatan saintifik ada 

upaya agar siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran serta 

mampu berpikir dalam tingkat yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. 

2.1.7 Model pembelajaran 

2.1.7.1  Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Winataputra (dalam Sugiyanto,2010:3) model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 
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Uno (2007:2) memperjelas bahwa model atau strategi pembelajaran meru-

pakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh para pengajar untuk me-

nyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik mene-

rima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajar-

an dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar.  

Sedangkan pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai sebuah falsafah 

yang berisi tentang tanggung jwab pribadi dan sikap menghormati sesama. Pem-

belajaran kooperatif dianggap memiliki konsep yang lebih luas serta kompleks 

meliputi semua jenis kerja kelompok yang termasuk bentuk-bentuk belajar yang 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru (Suprijono, 2012:54).  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paham konstruksitivis (Hamdani, 2011:30). Dalam pembelajaran ko-

operatif diterapkan strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam pembelajaran ini, 

belajar dikatakan tidak optimal apabila salah satu siswa dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran. 

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti mengambil simpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelompok-kelompok belajar baik kelompok kecil dan besar dimana siswa 

dalam kelompok tersebut saling bekerja sama untuk memperoleh hasil atau 

kesepakatan yang sama. 
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2.1.7.2 Model Pembelajaran Teams Games Tournament  

Teams Games Tournament  merupakan salah satu strategi pembelajaran 

kooperatif  yang dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk membantu siswa me-

review dan manguasai materi pelajaran. Slavin menemukan bahwa TGT berhasil 

meningkatkan skill-skill  dasar, pencapaian, interaksi positif antarsiswa, harga diri 

dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda (Huda, 2014:197) 

Isjoni (2011:83-84) menjelaskan  bahwa Teams Games Tournament   ada-

lah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa  dalam  ke-

lompok-kelompok  belajar  yang  beranggotakan 5 sampai  6 orang  siswa  yang  

memiliki  kemampuan,  jenis  kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. 

Menurut Hamdani (2012,92-93) komponen-komponen Teams Games 

Tournament terdiri dari presentasi di kelas, tim, game, turnamen, dan rekognisi 

tim. Adapun komponen-komponen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

a)   Presentasi di kelas 

Guru menyampaikan pokok materi yang akan dipelajari. Kegiatan ini dapat 

divariasikan dengantanya jawab dengan siswa atau penayangan gambar/video 

tentang materi yang bersangkutan. 

b)   Tim 

Tim terdiri dari 3-4 siswa yang mewakili seluruh bagian  dari  kelas  dalam  hal  

kinerja  akademik,  jenis  kelamin, ras dan etnisitas. Siswa kelas III A SD Hj.Isri-

ati Baiturrahman 01 berjumlah 24 orang sehingga akan dibentuk 6 tim dengan tiap 

tim terdiri dari 4 orang. Setiap tim terdiri dari siswa yang heterogen dari tingkatan 

kemampuan akademik dan jenis kelamin. Setelah guru menyampaikan materi, tim 
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berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi yang telah diberikan. 

Fungsi utama dari  tim  ini  adalah memastikan  bahwa  semua anggota tim benar-

benar belajar, dan lebih  khususnya  lagi adalah  untuk mempersiapkan anggota-

nya untuk bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan  game  di  meja  turnamen  de-

ngan  baik. Tim  adalah  faktor  yang  paling  penting  dalam  TGT.  Pada tiap 

poinnya, yang ditekankan adalah   membuat anggota tim melakukan yang terbaik 

untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap ang-

gotanya.  

c)  Game  

Siswa diberikan kartu-kartu yang berisi soal yang harus dikerjakan agar lebih 

optimal dalam  pemahaman materi, sebelum nanti bertanding di dalam turnamen. 

d) Turnamen 

Guru menyiapkan ular tangga yang akan diberikan untuk masing-masing ke-

lompok. Kotak-kotak tersebut berisi petunjuk/soal yang harus dilaksanakan atau 

dijawab oleh siswa nyang terkait dengan materi pembelajaran. Akan dipilih satu 

tim yang terbaik. 

e)   Rekognisi  tim (team recognition). 

Pada tahapan ini terpilih satu kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik akan 

mendapatkan penghargaan dari guru berupa pujian dan hadiah dari guru. Hal ini 

dilakukan untuk memacu kelompok yang lain  agar lebih giat dalam belajar.  

Berikut   adalah   contoh   gambar   penempatan   pada   meja turnamen : 
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Gambar 2.1 contoh penempatan tim pada meja turnamen 

         TEAM A 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM B    TEAM C 

Bagan Penempatan pada meja turnamen 

Keterangan : 

A-1, B-1, C-1 : siswa berkemampuan akademik  

tinggi 
 

A-2, A-3, B-2, B-3, C-2, C-3 : siswa berkemampuan akademik 

sedang 
 

A-4, B-4, C-4 : siswa berkemampuan akademik 

rendah 

 

Merujuk pada Shoimin (2014:203) kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran Teams Games Tournament adalah sebagai berikut : 

Kelebihan model Teams Games Tournament  

a.Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademik tinggi) lebih menonjol dalam 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik 

lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam 

kelompoknya. 

b.Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama 

anggota kelompok. 

c.Membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran, karena dalam pembelajaran ini guru menjajikan sebuah 

A-1   A-2      A-3          A-4 

Tinggi  Sedang   Sedang    Rendah 

Meja 

Turnamen 

1 

Meja 

Turnamen 

4 

Meja 

Turnamenn 

2 

Meja 

Turnamen 

3 

C-1   C-2      C-3          C-4 

Tinggi  Sedang   Sedang    Rendah 

B-1   B-2      B-3          B-4 

Tinggi  Sedang   Sedang    Rendah 
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penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. 

d.Membuat peserta didik lebih senang dalam mengikuti pelajaran 

karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model 

TGT. 

Sedangkan kelemahan dari model Teams Games Tournament  : 

a.Membutuhkan waktu yang lama 

b.Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok 

untuk model Teams Games Tournament  

c.Guru harus mempersiapkan model Teams Games Tournament   

dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk 

setiap meja turnamen atau lomba dan guru harus tau urutan 

akademik peserta didik dari yang tertinggi sampai yang ke rendah. 

 

2.1.8 Media pembelajaran 

2.1.7.2 Pengertian media pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, 

yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos, 

1996). 

AECT (Association of Education and Communication Technology) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Sukiman, 2011:28). Media 

pendidikan merupakan alat bantu yang digunakan dalam rangka komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar 

kelas (Arsyad, 2013:6). 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. 
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2.1.7.3 Manfaat Media Pembelajaran   

Menurut (Sudjana dan Rivai,2013:2) Media pegajaran dapat memper-

tinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan 

dapat mmpertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan, mengapa 

media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan yang ber-

kenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain : 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pengajaran lebih baik; 

c. Metode pengajaran akan lebih  bervariasi, tidak semata-semata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran ; 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-

lain. 

 

Jadi media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.1.7.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran  

a. Media berbasis Grafis 

Webster mendefinisikan graphics sebagai seni atau ilmu menggambar, 

terutama penggambaran mekanik. Dalam bahasa Yunani, graphikos mengandung 

pengertian melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Sebagai kata sifat, 

graphics diartikan sebagai penjelasan yang hidup, uraian yang kuat, atau 
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penyajian yang efektif. Berdasarkan pengertian di atas, isitilah media grafis dapat 

diartikan sebagai media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari 

sumber ke penerima pesan melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan 

gambar. Pengungkapan itu bisa berbentuk gambar/foto, sketsa, bagan, grafik, 

poster, dan sebagainya (Sudjana dan Rifai, 2013:27) 

b. Media berbasis Audio 

Media pembelajaran berbasis audio adalah media penyaluran pesan lewat 

indera pendengaran. Di antara jenis media ini adalah media rekaman dan media 

radio. Media audio merupakan bentuk media pengajaran yang murah dan 

terjangkau dan penggunaanya juga tidak rumit (Sukiman, 2012:154) 

c. Media berbasis Audio-Visual  

Media pembelajaran berbasis audio-visual adalah media penyalur pesan 

dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Secara umum media 

audio-visual menurut teori kerucut kerucut pengalaman Edgar Dale memiliki 

efektivitas yang tinggi daripada media visual atau audio. Di antara jenis media 

audio-visual ini adalah media film, video dan televisi (Sukiman, 2012:184). 

2.1.7.5  Multimedia Pembelajaran 

Pengertian Multimedia dapat berbeda dari sudut pandang orang yang 

berbeda. Secara umum, multimedia berhubungan dengan penggunaan lebih dari 

satu macam media untuk menyajikan informasi. Misalnya, video musik adalah 

bentuk multimedia karena informasi mrnggunakan audio/suara dan video. 

Berbeda dengan rekaman musik yang hanya menggunakan audio/suara sehingga 

disebut monomedia (Munir, 2013:2)  
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Menurut KBBI Multimedia merupakan penggabungan dua kata ”multi” 

dan “media”. Multi berarti “banyak” sedangkan media atau bentuk jamaknya ber-

arti medium. Jadi multimedia adalah beberapa media yang dipakai dalam satu 

waktu. Menurut Turban (Suyanto,2006:20-21) multimedia merupakan kombinasi 

dari paling sedikit 2 media input atau output dari data, media ini dapat berupa 

audio (suara, musik) animasi, video, teks, grafik, dan gambar.   

Terdapat beberapa kuntungan menggunakan Multimedia terhadap 

penyampaian dan penerima informasi adalah : 

a. Lebih komunikatif 

b. Mudah dilakukan perubahan 

c. Interaktif 

d. Lebih leluasa menuangkan kreatifitas 

Di dalam hal ini peneliti akan menggunakan multimedia di dalam 

pembelajaran diantaranya adalah gambar, video dan ular tangga. 

2.1.7.6 Media gambar dalam pembelajaran 

 Menurut (Arsyad, 2013:89) Media gambar merupakan media berbasis 

visual (image atau perumpamaan) memegang peran yang sangat penting dalam 

proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar dapat menjadi 

efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa 

harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses 
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informasi. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan media gambar untuk 

menyampaikan materi.  

  Tabel 2.1 kelebihan dan kekurangan media gambar 

Kelebihan gambar Kekurangan gambar 

Sifatnya kongkret Hanya menekankan presepsi indra 

mata 

Dapat mengatasi batasan ruang dan 

waktu 

Gambar yang terlalu kompleks 

kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran 

Dapat memperjelas suatu maslah Ukurannya sangat terbatas untuk 

kelompok besar 

Harga relatif murah dan gampang 

didapat serta digunakan, tanpa 

memerlukan peralatan khusus dalam 

penyajiannya 

  

         (Hamdani, 2011:250-251) 

 

2.1.7.7 Media video dalam pembelajaran 

Menurut (Hamdani,2011:188-189) Video sangat cocok untuk mengajarkan 

materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. Akan tetapi, video mungkin saja 

kehilangan detail dalam pemaparan materi karena siswa harus mampu mengingat 

detail dari scene ke scene. Umumnya siswa menganggap bahwa belajar melalui 

video lebih mudah dibanding melalui teks sehingga mereka kurang terdorong 

untuk lebih aktif di dalam berinteraksi dengan materi.  

Tabel 2.2 kelebihan dan kekurangan media video 

Kelebihan video Kekurangan video 

Dapat menstimulasi efek gerak Memerlukan peralatan khusus 

dalam 

 Penyajiannya 

Dapat diberi suara maupun warna Memerlukan tenaga listrik 

Tidak memerlukan keahlian khusus 

dalam penyajiannya 

Memerlukan ketrampilan dan kerja 

tim dalam pembuatannya 

Tidak memerlukan ruangan gelap 

dalam penyajiannya 
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2.1.7.8 Media ular tangga dalam pembelajaran 

Haryono (2013:134) Ular tangga merupakan salah satu bentuk permainan 

yang merakyat dan digemari dari usia anak-anak, remaja bahkan dewasa. Pada 

permainan ular tangga, pemain dituntut cermat terhadap setiap langkahmya agar 

dapat cepat menyelesaikan finishnya.  

Ular Tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan 

oleh 2 orang atau lebih (wikipedia.org). Papan permainan dibagi dalam kotak-

kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga dan ular yang 

menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini dapat dimainkan untuk 

semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas, karena didalamnya hanya berisi 

berbagai bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa melalui permainan 

tersebut sesuai dengan jenjang kelas dan mata pelajaran tertentu. Seluruh 

pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dibukukan menjadi satu sekaligus dengan 

petunjuk permainannya. 

Gambar tangga merupakan simbol nilai positif (nilai kejujuran) dan 

gambar ular merupakan simbol nilai negatif (nilai ketidakjujuran).Guru dapat 

membuat sendiri media ini dengan menyesuaikan tujuan dan materi pembelajaran. 

(Haryono, 2013:137) Melalui permainan ular tangga diharapkan peserta didik 

dapat memahami konsep yang diajarkan dengan mudah dengan dibarengi rasa 

senang dan gembira. 

Rasendriya Sang Saka via academia.edu mengungkapkan keunggulan dan 

kelemahan permainan ular tangga antara lain : 

 

http://www.academia.edu/Rasendriya


54 

 

 

 

Tabel 2.3 Keunggulan dan kelemahan permainan ular tangga 

Keunggulan permainan ular tangga Kelemahan permainan ular tangga 

f. a. Media permainan ular tangga dapat 

dipergunakan di dalam kegiatan bela-

jar mengajar karena kegiatan ini me-

nyenangkan sehingga anak tertarik 

untuk belajar  sambil bermain. 

b. Anak dapat berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran secara langsung. 

Media permainan ular tangga dapat 

dipergunakan untuk membantu semua. 

c. Aspek perkembangan anak salah 

satu mengembangkan kecerdasan 

logika metematika. 

d. Media permainan ular tangga dapat 

merangsang anak belajar memecahkan 

masalah sederhana tanpa disadari oleh 

anak. 

e. Penggunaan media permainan ular 

tangga dapat dilakukan baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Melatih 

anak mematuhi peraturan. 

a. Penggunaan media permainan ular 

tangga memerlukan banyak waktu un-

tuk menjelaskan kepada anak. 

b. Permainan ular tangga tidak dapat 

mengembangkan semua materi 

pembelajaran. 

c. Kurangnya pemahaman aturan per-

mainan oleh anak dapat menimbulkan 

kericuhan. 

d. Bagi anak yang tidak menguasai 

materi dengan baik akan mengalami 

kesulitan dalam bermain 

. 

 

 

 

 

Menurut Haryono (2013:135) Alat dan bahan yang harus disiapkan dalam ular 

tangga adalah sebagai berikut : 

a. Kartu soal 

Satu kartu soal berisi satu pertanyaan. Kartu diberi nomor sesuai 

dengan nomor soal. 

b. Kunci jawaban 

Setiap kartu pertanyaan disiapkan kunci jawaban. Kunci jawaban 

dipegang oleh wasit untuk menetukan benar/salah jawaban 

kelompok. Setiap peserta yang mengambil kartu dan menjawab 

pertanyaan harus membacakan pertanyaan dan nomornya. 

c. Papan ular tangga 

Papan ini berisi 25 kotak. Masing-masing kotak diberi nomor urut 

dari 1 sampai 25. Pada papan ular tangga digambar secara acak 

dimana posisi tangga dan ular yang dipakai untuk NAIK dan 

TURUN. 

d. Dadu 

Berfungsi untuk undian. Di dalam penelitian terdapat 24 siswa 

yang akan dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 

4 orang. Sehingga memerlukan 6 dadu. 
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e. Wadah 

Berfungsi untuk mengocok dadu 

f. Gacu 

Gacu diibartkan sebagai pemain. Gacu dalam permainan ular 

tangga ini berjumlah 24 disesuaikan dengan jumlah siswa dalam 

kelas. 

 

Langkah langkah permainan ular tangga menurut Rasendriya Sang Saka via 

academia.edu: 

1. Guru menyiapkan media berupa beberan dan kartu yang berisi 

pertanyaan yang diletakkan disamping beberan, pada bagian atas / 

depan kartu bertuliskan nomor dari nomor 1 s.d. no 25. 

2.Masing-masing siswa menyiapkan kertas dan alat tulis. 

3.Guru membagi mejadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah 

rombel dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 siswa. 

4.Setiap siswa mendapat satu buah pion / kertas. 

5.Kemudian semua hompimpah untuk menentukan siapa yang 

melempar dadu terlebih dahulu. 

6.Setiap siswa melempar dadu sesuai dengan urutanya. Setelah siswa 

melempar dadu siwa menjalankan pion/kertas yang sesuai dengan 

hasil lemparan dadu, kemudian siswa mengambil pesan pada nomor 

tersebut (sesuai dengan hasil lemparannya) dan mengerjakannya pada 

kertas masing-masing, apabila dalam melempar keluar angka enam 

maka siswa yang bersangkutan diperbolehkan melempar dadu lagi. 

7.Apabila jatuh pada tanda tangga maka Pion/ kertas siswa langsung 

naik sesuai dengan arah tangga dan tetap mengambil kartu untuk 

dikerjakan, begitupula apabila pion/kartu tepat pada gambar ekor Ular 

maka pion turun mengikuti arah ular dan mengambil kartu untuk 

dikerjakan. 

8.Kartu yang telah diambil ditulis soalnya lalu dikembalikan seperti 

semula. 

9.Setiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang mereka 

pegang. 

10.Setelah semua melempar dan mengerjakan, kembali pada pelempar 

pertama untuk melempar dadu lagi dan mengambil kartu lagi , begitu 

juga seterusnya. 

11.Permainan berhenti apabila semua pemain sudah berada pada 

nomor 25 dan sudah mengerjakan semua petunjuknya. 

12.Pemainnya yang selesai lebih dulu dinyatakan sebagai pemenang. 

13.Setiap siswa membacakan hasil kerjanya untuk ditanggapi oleh 

temannya. 

14.Guru memberikan simpulan hasil kerja yang telah ditanggapi oleh 

siswa. 

15.Kemudian lembar jawaban dikumpulkan untuk diberi nilai oleh guru. 

http://www.academia.edu/Rasendriya
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16.Guru memberikan nilai berdasarkan keaktifan siswa, kecepatan da-

lam mengerjakan, dan keberanian siswa untuk tampil membacakan 

hasilnya. Serta keberanian siswa untuk memberikan tanggapan, 

kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban. 

 

2.1.7.9  Penerapan pendekatan saintifik menggunakan model kooperatif tipe 

Teams Games Tournament berbantuan Multimedia sebagai berikut : 

a. Siswa memperhatikan guru yang menampilkan media pembelajaran 

gambar atau video  yang sesuai dengan (mengamati) 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media gambar atau video yang 

telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang sudah 

dijelaskan (menanya) 

d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa. 

e. Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan 

baik. (mengolah informasi) 

g. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelom-

pok dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas 

(fase belajar kelompok) (mengolah informasi). 

h. Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan cara sali-

ng  memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan. (mengolah infor-

masi) 
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i. Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban 

diskusi  (mengkomunikasikan)  

j. Pembentukan kelompok turnamen menggunakan soal tambahan 

k. Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga selama 

10-15 menit dengan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak-

kotak ular tangga (menalar/mengolah informasi). 

l. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

2.1.9  Teori Belajar yang mendasari Model Pembelajaran 

kooperatif  tipe Teams Games Tournament  

2.1.9.1 Teori perkembangan Kognitif 

Teori Jean Piaget dalam (Ruminiati, 2007 : 1.8) secara garis besar 

skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya dibagi 

dalam empat periode utama atau tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap sensori motor (berlangsung sejak lahir sampai sekitar 

usia 2 tahun) 

Dalam dua tahun pertama hidupnya, bayi dapat memahami ling-

kungannya dengan jalan melihat, meraba, memegang, mengecap, 

mencium, mendengarkan dan menggerakkan anggota tubuh. 

Dengan kata lain mereka mengandalkan kemampuan sensorik dan 

motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif penting muncul pada 

saat ini. Anak mulai memahami bahwa perilaku tertentu menim-

bulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. 

b. Tahap pra-operasional (sekitar usia 2-7 tahun) 

Saat ini kecenderungan anak untuk selalu mengandalkan dirinya 

pada persepsinya tentang realitas sangatlah menonjol. Dengan 

adanya per-kembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu 

mengingat banyak hal tentang lingkungannya. 

c. Tahap operasional konkret (berlangsung sekitar 7-11 tahun) 

Pada kurun waktu ini pikiran logis anak mulai berkembang. 

Dalam usahanya mengerti tentang alam sekelilingnya mereka 

tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datang 

dari pancaindera. Anak yang sudah mampu berfikir secara operasi 

konkret, juga sudah menguasai pembelajaran penting, yaitu 

bahwa ciri yang ditangkap oleh pancaindera seperti besar dan 

bentuk sesuatu, dapat saja berbeda tanpa harus mempengaruhi. 
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d.Tahap operasional formal (mulai usia 11 tahun dan   seterusnya) 

Sejak tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir 

mengenai ide, mereka sudah mampu memikirkan beberapa 

alternatif pemecahan masalah. Mereka sudah dapat mengem-

bangkan hukum-hukum yang berlaku umum dan pertimbangan 

ilmiah. Mereka telah mampu menyusun hipotesis serta membuat 

kaidah mengenai hal-hal yang bersifat abstrak. Sehingga pada 

tahap ini anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis, 

secara proporsional, serta menarik generalisasi secara mendasar. 

 

Menurut Piaget, belajar akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan 

untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi 

dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendak-

nya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi 

dengan lingkungan secara aktif, mencari, mengamati dan menemukan, memungut 

berbagai hal dari lingkungan (Suyono dan Hariyanto, 2011:86). 

2.1.9.2 Teori belajar Konstruktivisme 

Vygotsky (Suyono dan Hariyanto, 2011 : 109) Teori belajar 

konstruktivistik menyatakan bahwa belajar adalah lebih dari 

sekedar mengingat. Siswa yang memahami dan mampu mene-

rapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka harus mampu 

memecahkan masalah, menemukan (discovery) sesuatu untuk 

dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. Menurut 

teori belajar konstruktivistik, belajar merupakan proses penemuan 

(discovery) dan transformasi informasi kompleks yang berlang-

sung pada diri seseorang, maka agar mampu melakukan kegiatan 

belajar, maka siswa harus melibatkan diri secara aktif. Pendidik 

tidak dapat memberikan pengetahuan kepada siswa, sebaliknya 

siswa harus mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya sendiri, 

oleh karena itu, tugas utama pendidik adalah: 

a) Memperlancar siswa dengan cara mengajarkan cara-cara 

membuat informasi bermakna dan relevan dengan siswa. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemuka 

atau menerapkan gagasannya sendiri. 

c) Menanamkan kesadaran belajar dan menggunakan strategi 

belajarnya sendiri. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

dalam penerapan model kooperatif tipe Teams Games Tournament  berbantuan 

Multimedia dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut 

adalah : 

1. Iyakrus.2014.“Physical Education Learning Model With Game Approach To 

Increase Physical Freshness Elementary School Students” hasil penelitian Model 

pembelajaran pendidikan jasmani dengan pendekatan permainan dapat mening-

katkan kebugaran fisik siswa SD sumber http://eprints.unsri.ac.id/4755/ ISBN: 

978-602-70378-0-9. 

2. Sri Wilujeng.2013.Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Model Teams Games Tournament (TGT) pada kelas siswa kelas IV SDN Muara-

eja 02 Tegal (1) Meningkatnya keaktifan siswa yang ditandai dengan naiknya 

rata-rata persentase aktivitas belajar siswa dari 73,19% dengan kriteria tinggi 

pada siklus I menjadi 79,65% dengan kriteria sangat tinggi pada siklus II. (2) 

Mening-katnya nilai rata-rata kelas dari 67,29 dengan ketuntasan belajar klasikal 

70,83% pada siklus I menjadi 77,27 dengan ketuntasan belajar klasikal 90,90% 

pada siklus II. (3) Meningkatnya persentase performansi guru dari 83,80% 

dengan kriteria AB pada siklus I menjadi 90,60% dengan keriteria A pada siklus 

II. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee 2 (1) (2013). 

3. Putu Citra Arni,dkk.2014.Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Games Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas 

V Gugus XV Kecamatan Buleleng Tahun Ajaran 2013/2014. Adapun simpulan 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee
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dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji hipotesis membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

belajar menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games 

Tournament (TGT) dengan kelompok siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada kelas V semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 

Sumber http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan PGSD Vol: 2 No: 1 Tahun: 2014. 

4. Qoriati Mushafanah dan Novita Rahmanika Yanti.2014.Model Teams Games 

Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Tema Cita-Citaku Kelas IV SD 

N 6 Suwawal.Hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Perbedaan rata-rata antara kedua kedua kelas tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat menggunakan model Teams 

Game Tournament (TGT) dengan siswa yang menggunakan model konvensional. 

ejurnal.upgrismg.ac.id/index.php/malihpeddas/article/view/524 Volume 4 Nomor 

1 Juli 2014. 

5. Ni Made Widya,dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Koo-

peratif Tipe Teams Games Tournament Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

V SD Negeri 1 Sumerta Denpasar. Hasil belajar IPA siswa yang dibelajarkan de-

ngan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament 

pada siswa kelas V SD N 1 Sumerta Tahun Pelajaran 2014/2015 diperoleh rerata 

post-test = 81. Diketahui bahwa terdapat 36 siswa atau 90% siswa memperoleh 

hasil belajar di atas KKM yaitu 70 untuk IPA dan 4 siswa atau 10% siswa mem-

peroleh hasil belajar di bawah nilai KKM pada kelompok eksperimen. Hal ini 

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/Universitas
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menunjukkan bahwa kecenderungan siswa yang mengikuti model pembe-lajaran 

Kooperatif tipe Teams Games Tournament memperoleh hasil belajar di atas 

KKM. 

6. Sholly Liyutsabita Romli.2014.Pengaruh Penggunaan Metode Teams Games 

Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV. Disim-

pulkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa yang meng-

gunakan metode TGT dengan siswa yang tidak menggunakan metode tersebut 

pada konsep bilangan. Hal ini terlihat pada rata-rata hasil belajar siswa yang 

menggunakan metode TGT lebih baik dari pada rata-rata hasil belajar siswa yang 

tidak menggunakan metode TGT. Dengan demikian pembelajaran yang meng-

gunakan metode TGT dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada konsep 

bilangan.http://data.axmag.com/data/201404/20140409/U118758_F275019/medi

a.pdf Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. I No. 1, April 2014 UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 

7. Sutikno.2012.Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Siswa PKn melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Kelas VI.Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar PKn yang dibuk-

tikan dengan tercapainya indikator kinerja oleh siswa. (http://repository.uksw-

.edu/handle/123456789/3195) 

Berdasarkan beberapa kajian empiris tersebut dapat menjadi acuan dalam  

penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn menggunakan 

Model kooperatif tipe Teams Games Tournament  berbantuan Multimedia di SD 

Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang.” 

http://repository.uksw-.edu/handle/123456789/3195
http://repository.uksw-.edu/handle/123456789/3195
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2.3  Kerangka Berpikir 

Pembelajaran PKn  yang  dilaksanakan  di  kelas  III A SD Hj.Isriati Bai-

turrahman 01 Kota Semarang selama ini masih belum optimal, yang menun-

jukkan bahwa pembelajaran lebih berpusat kepada guru karena didominasi de-

ngan penjelasan dari  guru, guru kurang terampil  dalam memilih model pem-

belajaran,  guru hanya  memaksimalkan  buku  paket  sebagai  sumber  bela-jar, 

dan terbatasnya penggunaan media. Guru juga belum optimal mengenalkan tek-

nologi kepada siswa dalam pembelajaran, tetapi sudah memanfaatkan gambar-

gambar dan proyektor  ketika menjelaskan suatu konsep.  

Keadaan guru yang kurang terampil dalam memilih model pembelajaran 

dan menyampaikan materi pada pembelajaran mengakibatkan aktivitas siswa 

menjadi kurang aktif. Aktivitas siswa hanya terbatas memperhatikan penjelasan 

guru dan diam di tempat duduknya. Mayoritas siswa hanya diam di tempat 

duduknya, tidak berani bertanya dan enggan mengeluarkan pendapatnya. Di 

dalam pembelajaran sudah ada kerja kelompok, tetapi siswa  masih  belum aktif 

karena kelompok hanya berdasarkan tempat duduk. Siswa terlihat jenuh karena 

hanya duduk dan diam. Kegiatan pembelajaran tersebut menyebabkan aktivitas 

siswa masih rendah. Peneliti   melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn menggunakan model kooperatif tipe Teams Games Tour-

nament berbantuan Multimedia. Berikut adalah skema kerangka berpikir dalam 

pembelajaran PKn dengan menggunakan model kooperatif tipe Teams Games  

Tournament berbantuan Multimedia. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan Multimedia 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 

Kota Semarang. 
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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian adalah guru kelas dan siswa kelas III A sebanyak 24 

siswa yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Guru yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti. 

3.2 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di kelas III A SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 Kota 

Semarang. SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang terletak di Jalan 

Pandanaran no.126 Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang.  

3.3 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Keterampilan guru dalam mengeola kelas menggunakan model kooperatif 

tipe Teams Games Tournament berbantuan Multimedia dalam pembela-

jaran PKn kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang. 

3.3.2 Aktivitas siswa menggunakan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament berbantuan Multimedia dalam pembelajaran PKn kelas III A 

SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang. 

3.3.3 Hasil belajar siswa menggunakan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament berbantuan Multimedia dalam pembelajaran PKn kelas IIIA 

SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang.   
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3.4 RANCANGAN PENELITIAN  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Suwandi (2009:10) Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dSalam sebuah kelas secara 

bersamaan. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan guru yang 

dilakukan oleh siswa. Penelitian Tindakan Kelas disusun dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi (Arikunto, 2014:16). Seperti 

yang digambarkan dalam bagan berikut :  

Bagan 3.1 Prosedur PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Perencanaan 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan SIKLUS 1 Refleksi 

SIKLUS 2 Pelaksanaan 

Observasi 
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3.4.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto, dkk (2014:17), dalam tahap ini peneliti menjelaskan 

tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan 

tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati 

proses jalannya tindakan. Adapun kegiatan yang peneliti lakukan dalam tahap 

perencanaan yaitu sebagai berikut. 

1) Melaksanakan kolaborasi dengan guru kelas untuk menyusun identifikasi 

masalah dengan melaksanakan observasi untuk mendapatkan data dan  mene-

tapkan alternatif pemecahan masalah. 

2) Menentukan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan indikator. 

3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator 

yang ditetapkan yang akan digunakan dalam tahap pelaksanaan tindakan. 

4) Mempersiapkan media dan sumber belajar yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

5) Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian 

6) Mempersiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis 

selama pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournament berban-

tuan Multimedia 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan  merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, 

yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto,2014:18). Penelitian dilaksanakan 
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berdasarkan perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu dengan 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournament ber-

bantuan Multimedia. Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. 

Masing-masing siklus terdapat satu pertemuan. 

3.4.3 Observasi 

Pada tahap ini, peneliti (atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti) me-

lakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung (Suhardjono,2014:78).Observasi dilakukan se-

cara kolaboratif dengan guru kelas III A SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

dengan tujuan untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa ketika 

pembelajaran berlangsung dan hasil belajar siswa dampak dari penerapan model 

Teams Games Tournament berbantuan Multimedia 

3.4.4 Refleksi 

Menurut Arikunto (2014:19), refleksi merupakan kegiatan untuk mengemu-

kakan kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dila-

kukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian  berha-

dapan  dengan  peneliti  untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. 

Dalam tahap ini peneliti dan kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Kekurangan yang ditemui dalam siklus sebe-

lumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan tindakan pada 

siklus selanjutnya. Dengan demikian maka siklus selanjutnya akan berjalan lebih 

baik dari pada siklus sebelumnya. Jika penelitian telah mencapai target indikator 

keberhasilan yang ditargetkan, maka penelitian dihentikan. 
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3.5 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga (3) siklus. Berikut me-

rupakan perencanaan dalam setiap siklus penelitian. Secara terperinci perencanaan 

siklus dapat dijelaskan sebagai berikut. 

3.5.1 Siklus I  

3.5.1.1 Perencanaan 

1) Menelaah materi pembelajaran PKn kelas III semester 2 yaitu pada KD: 4.1 

Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan. Dan menetapkan indikator bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dengan menerapkan model pembelajaran Teams Games 

Tournament  berbantuan Multimedia. 

3) Mempersiapkan media pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

4) Mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 

5) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti melaksanakan pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament  berbantuan Multimedia. Pelaksa-

naannya dilakukan  satu pertemuan. Prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa 
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b) Guru mengecek kehadiran siswa 

c) Guru menyampaikan apersepsi dengan pertanyaan “Siapa yang tahu 

semboyan Negara Indonesia?’(menanya) 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2) Kegiatan Inti (45 menit) 

a) Siswa memperhatikan tampilan media pembelajaran gambar atau video  

yang sesuai dengan materi kebhinekaan di Indonesia  (suku, tari, rumah 

adat, agama) (mengamati) 

b) Guru menjelaskan materi yang ada dalam media gambar atau video yang 

telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang sudah 

dijelaskan (menanya) 

d) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa. 

e) Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan 

baik (mengumpulkan informasi). 

g) Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelompok 

dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas (fase 

belajar kelompok). (mengolah informasi) 

h) Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan cara saling  

memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan. (mengolah informasi) 
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i) Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban 

diskusi  

j) Kelompok yang ditunjuk melakukan presentasi kelas, kelompok yang lain 

memperhatikan jawaban kelompok presentasi (mengkomunikasikan)  

k) Siswa berhitung 1-4 untuk pembentukan kelompok turnamen, dimulai 

dari ujung kanan. 

l) Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga selama 

10-15 menit dengan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak-

kotak ular tangga (mengolah informasi/menalar). 

m) Siswa yang sudah sampai garis finish atau yang paling dekat garis finish 

dan menjawab pertanyaan dengan benar mengacungkan tangan pertanda 

sudah selesai melakukan turnamen. 

n) Kelompok terbaik adalah kelompok yang seluruh anggotanya dapat men-

jawab pertanyaan,  mencapai garis finish,  dan memperoleh skor 

terbanyak.. 

o) Siswa dibimbing guru melakukan perhitungan skor 

p) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Kegiatan akhir (15 menit) 

a) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

3.5.1.3 Observasi 
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1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam mengelola kelas pada 

pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament  berbantuan Multimedia. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

berbantuan Multimedia. 

3) Melakukan analisis hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan 

Multimedia. 

3.5.1.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus I. 

3) Membuat daftar permasalahaan serta kekurangan yang terjadi pada siklus per-

tama dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam menerapkan model 

Teams Games Tournaments berbantuan Multimedia pada pembelajaran PKn. 

4) Merencanakan perbaikan sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaaan pada 

siklus II. 

3.5.2 Siklus II 

3.5.2.1 Perencanaan 

1) Menelaah materi pembelajaran PKn kelas III semester 2 yaitu pada KD: 4.1 

Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan. Dan menetapkan indikator bersama tim kolaborasi. 
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2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dengan menerapkan model pembelajaran Team Games 

Tournament  berbantuanan Multimedia. 

3) Mempersiapkan media pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

4) Mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 

5) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pada siklus ini peneliti melaksanakan pembelajaran PKn menggunakan mo-

del model pembelajaran Team Games Tournament berbantuan Multimedia. Pelak-

sanaan tindakan  dilakukan selama satu pertemuan. Prosedur pelaksanaan adalah 

sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa 

b) Guru mengecek kehadiran siswa 

c) Guru menyampaikan apersepsi “Anak-anak, siapa tahu Indonesia terdiri 

berapa pulau?” (menanya) 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

 

2) Kegiatan Inti (45 menit) 
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a) Siswa memperhatikan tampilan media pembelajaran berupa gambar atau 

video yang sesuai dengan materi kekayaan alam, keramahtamahan 

(pantai,sawah,danau,gunung) (mengamati) 

b) Guru menjelaskan materi yang ada dalam media video atau gambar yang 

telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait dengan materi 

(menanya) 

d) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa 

berdasarkan hasil evaluasi siklus I  

e) Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan 

baik (mengolah informasi). 

g) Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan cara 

saling memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan.Siswa 

mengerjakan lem-bar kerja yang diberikan guru secara berkelompok dan 

berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas (fase 

belajar kelompok). (mengolah informasi) 

h) Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban 

diskusi, kelompok yang lain memperhatikan (mengkomunikasikan) 

i) Siswa menjawab pertanyaan tambahan dari guru untuk pembentukan 

kelompok turnamen secara berebut (menalar) 
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j) Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga selama 

10-15 menit. 

k) Siswa yang sudah sampai garis finish atau yang paling dekat garis finish 

dan menjawab pertanyaan dengan benar mengacungkan tangan pertanda 

sudah selesai melakukan turnamen. 

l) Kelompok terbaik adalah kelompok yang seluruh anggotanya dapat 

menja-wab pertanyaan,  mencapai garis finish,  dan memperoleh skor 

terbanyak.. 

m) Siswa dibimbing guru melakukan perhitungan skor 

n) Kelompok terbaik adalah kelompok mendapatkan skor turnamen 

terbanyak. 

o) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Kegiatan akhir (15 menit) 

a) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

3.5.2.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru pada pembelajaran PKn meng-

gunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament  

berbantuan Multimedia. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn meng-

gunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

berbantuan Multimedia. 
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3) Melakukan analisis hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn mengguna-

kan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament  ber-

bantuan Multimedia. 

3.5.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus II. 

3) Membuat daftar permasalahaan yang muncul serta kekurangan yang terjadi 

pada siklus kedua dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam model 

kooperatif tipe Teams Games Tournaments berbantuan Multimedia pada 

pembelajaran PKn. 

4) Merencanakan perbaikan sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaaan pada siklus 

III. 

3.5.3 Siklus III 

3.5.3.1 Perencanaan 

1) Menelaah materi pembelajaran PKn kelas III semester 2 yaitu pada KD: 4.2. 

Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia. Dan menetapkan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dengan menerapkan model pembelajaran Team Games 

Tournament  berbantuan Multimedia. 

3) Mempersiapkan media pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 
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4) Mempersiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 

5) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

3.5.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti melaksanakan pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan Multimedia. Pelak-

sanaannya dilakukan selama satu pertemuan. Prosedur pelaksanaan adalah sebagai 

berikut. 

1) Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa 

b) Guru mengecek kehadiran siswa 

c) Guru menyampaikan apersepsi berupa ajakan kepada siswa menyanyikan 

lagu “ Kalian bangga tidak menjadi bangsa Indonesia? Ayo bersama-

sama menyanyikan lagu Aku anak Indonesia” 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

2) Kegiatan Inti (45 menit) 

a) Siswa memperhatikan tampilan media pembelajaran gambar atau video 

yang sesuai dengan materi Menampilkan rasa bangga sebagai anak 

Indonesia (mengamati). 

b) Guru menjelaskan materi yang ada dalam media gambar atau video yang 

telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait dengan materi (menanya) 
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d) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa 

berdasarkan hasil evaluasi siklus II. 

e) Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas yang 

diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok memahami 

tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan baik (mengolah 

informasi). 

g) Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan cara saling 

memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan.Siswa mengerjakan lembar 

kerja yang diberikan guru secara berkelompok dan berdiskusi untuk membantu 

teman sekelompok yang belum jelas (mengolah informasi)  

h) Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, 

kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi (mengkomunikasikan) 

i) Siswa menjawab pertanyaan tambahan secara rebutan untuk pembentukan 

kelompok turnamen (menalar/mengolah informasi) 

j) Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga selama 

10-15 menit. 

k) Siswa yang sudah sampai garis finish atau yang paling dekat garis finish dan 

menjawab pertanyaan dengan benar mengacungkan tangan pertanda sudah 

selesai melakukan turnamen. 

l) Kelompok terbaik adalah kelompok yang seluruh anggotanya dapat menja-

wab pertanyaan,  mencapai garis finish,  dan memperoleh skor terbanyak. 

m)  Siswa dibimbing guru melakukan perhitungan skor 
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n) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Kegiatan akhir (15 menit) 

a) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

3.5.3.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru pada pembelajaran PKn meng-

gunakan model pembelajaran kooperatif tipe  Teams Games Tournament  

berbantuan Multimedia. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn menggu-

nakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament  ber-

bantuan Multimedia. 

3) Melakukan analisis hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn mengguna-

kan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament  ber-

bantuan Multimedia. 

3.5.3.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

III. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus III. 

3) Membuat daftar permasalahaan yang muncul pada siklus III. 

4) Membuat simpulan pada siklus III. 
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5) Semua data yang diperoleh pada saat pelaksanaan tindakan dan hasil 

observasi dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi. Jika hasil penelitian 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian 

dihentikan. 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi secara sistematik selama 

dalam pelaksanaan siklus pertama sampai dengan siklus ketiga, hasil evaluasi, dan 

hasil observasi aktivitas siswa oleh guru pengamat (observer).  

3.6.1.2 Guru  

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi terhadap keterampilan 

guru menggunakan model Teams Games Tournament  berbantuan Multimedia 

dalam pelaksanaan pembelajaran PKn  pada kelas IIIA SD Hj.Isriati Baiturrahman 

01 Kota Semarang dari siklus pertama sampai ketiga. 

3.6.1.3 Data dokumen 

 Sumber data dokumen diperoleh dari hasil evaluasi siswa (data kuantitatif) 

sebelum dan setelah dilakukan tindakan, data hasil observasi (data kualitatif), data 

hasil dokumentasi berupa foto dan video proses kegiatan pembelajaran berlang-

sung dan dokumen yang lain untuk memperkuat atau melengkapi data. 

3.6.1.4 Catatan lapangan 

Sumber data catatan lapangan diperoleh dari catatan selama proses pembe-

lajaran menggunakan model Teams Games Tournament  berbantuan Multimedia 
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pada saat pembelajaran PKn berlangsung berupa data aktivitas siswa, keterampi-

lan guru, dan hasil belajar siswa. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan data yang berupa angka-angka dalam 

hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament  

berbantuan Multimedia. yang diperoleh dari hasil evaluasi pembelajaran PKn. 

3.6.2.2 Data kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari hasil dari observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament  berban-

tuan Multimedia selama pembelajaran PKn berlangsung. 

 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

teknik tes dan nontes. 

3.7.1 Teknik tes 

Tes adalah seperangkat tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh 

siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan tertentu (Poerwanti, dkk. 2008:1.5). 

Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn yang sesuai dengan indikator 

pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru sebelumnya. 
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3.7.2 Teknik nontes 

Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan. 

3.7.2.1 Observasi 

 Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203). Observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa menggunakan model Teams Games Tournament  

berbantuan Multi-media.dalam pembelajaran PKn. 

3.7.2.2 Dokumentasi 

Arikunto (2010:274) menyatakan bahwa dalam teknik dokumentasi 

peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. 

Apabila terdapat variabel yang dicari, maka peneliti membubuhkan tanda cek di 

tempak yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum 

ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa sebelum dilakukan penelitian sebagai dasar tindak lanjut 

diadakannya penelitian. 

3.7.2.3 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
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menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respon siswa. 

3.7.2.4 Catatan lapangan 

Catatan lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu catatan 

harian guru dan catatan harian siswa. Pertama catatan harian guru, merupakan alat 

pengumpul data yang berupa buku catatan atau kumpulan kertas yang banyak 

dimiliki oleh para guru. Dengan catatan lapangan ini guru dapat mencatat situasi 

kelas dan macam-macam fenomena yang muncul selama proses penelitian 

berlangsung. Kedua, catatan harian siswa merupakan bentuk alat pengumpul data 

yang berasal dari siswa. Catatan harian siswa ini dapat berupa ide, reaksi, dan 

pendapat para siswa tentang umpan balik mereka setelah menerima perlakuan dari 

tim peneliti (Sukardi,2013:44).  

Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan digunakan sebagai masukan untuk guru 

dalam melakukan observasi. Catatan lapangan dalam penelitian  ini berupa lembar 

catatan untuk mencatat hal-hal yang ditemukan peneliti selama proses 

pembelajaran. 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai terendah, nilai tertinggi, dan ketuntasan belajar secara 
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individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun 

rumus persentase tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Rata-rata hasil belajar (mean) dianalisis menggunakan rumus:  

Rerata dapat ditentukan dengan membagi jumlah semua nilai data dengan 

banyaknya data. Adapun rumus untuk menghitung mean atau rerata adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

X = nilai rata-rata 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 

                 (Tjalla, 2008:2.5) 

2) Untuk menghitung nilai tengah dari hasil belajar siswa, maka digunakan 

rumus median yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang 

telah disusun urutannya dari terkecil sampai terbesar, atau dari yang terbesar 

sampai terkecil. (Sugiyono, 2007:53) 

Median dianalisis menggunakan rumus: 

    Untuk data ganjil (n=ganjil) 

    

Untuk data genap (n=genap) 

   

   Me = nilai yang ke  

   X = Nilai ke-n setelah diurutkan 
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   n  = jumlah data            

(Tjalla, 2008:2.11) 

3) Untuk menentukan modus yang merupakan teknik penjelasan kelompok yang 

didasarkan atas nilai popular (yang sering muncul) dalam kelompok tersebut 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

               

(Sugiyono, 2007:52) 

Keterangan: 

Mo  = modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang kelas interval 

b1 = frekuensi pada kelas modus (frekunsi pada kelas interval yang 

terbanyak) 

    dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 

berikutnya rumus tersebut digunakan untuk data bergolong. Sedangkan 

untuk data tunggal, modus dapat dilihat dari nilai yang sering muncul. 

 

4) Untuk menghitung persentase ketuntasan klasikal belajar siswa dalam % 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Σ Siswa yang tuntas belajar 

P =                    x 100%  

   Σ Siswa 

Keterangan:  

P  = Persentase ketuntasan belajar klasikal          

(Aqib, 2011:41)  
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 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kategori ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kategori sebagai berikut. 

KKM Mata Pelajaran PKn Kelas III A  

SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

KKM Kategori 

Individual Klasikal 

≥ 75 75 % Tuntas 

< 75 < 75 % Tidak Tuntas 

 

Kemudian nilai yang telah diperoleh siswa dikategorikan dengan mengacu 

kepada kategori nilai hasil belajar siswa yang terbagi menjadi empat kategori 

Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang. 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Hasil Belajar Siswa  

 

3.8.2  Data kualitatif  

Menurut (Herrhyanto,2008:1.3) data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kategori atau atribut. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data hasil 

observasi terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran PKn serta hasil dari catatan lapangan dan wawancara yang 

Rentangan Nilai Kategori  Keterangan 

85 – 100 Sangat Baik Tuntas 

75 – 84 Baik Tuntas 

65 – 74  Cukup Tidak Tuntas 

0 – 64 Kurang Tidak Tuntas 
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dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun data 

keterampilan guru-aktivitas siswa, dan penilaian karakter dianalisis berdasarkan 

kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang seuai dengan skor yang telah 

ditetapkan. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh simpulan. Sebelum menentukan predikat, 

peneliti terlebih dahulu menentukan Kategori (tolok ukur) berupa skor maksimum 

dan minimum yang diperoleh yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus kuartil. 

Menurut Herryanto dan Hamid (2008: 5.3), rumus untuk menentukan 

kuartil adalah :  

Letak Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal,  

maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Data Kualitatif 

 

   

Kategori ketuntasan setiap skor pada data indikator data kualitatif dapat 

ditentukan dengan kategori sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K) 

sebagai berikut. 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

K≤ skor < Q1 Kurang 
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Tabel 3.3 Pedoman Skor Indikator 

Rentangan Skor Kategori 

3,1 - 4,0 Sangat Baik 

2,1 – 3,0 Baik 

1,1 – 2,0 Cukup 

0 – 1,0 Kurang 

 

Dari tabel di atas, peneliti menentukan kategori penilaian yang digunakan 

untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dalam mengelola kelas dan 

aktivitas siswa yaitu sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam menegelola kelas 

Terdapat 10 indikator keterampilan guru menggunakan model pembelajaran 

Team Games Tournament  berbantuan Multimedia dalam pembelajaran PKn, 

yaitu : (1) Mempersiapkan perangkat multimedia yang diperlukan 

(keterampilan menggunakan variasi) (2) Menyampaikan apresepsi melalui 

penayangan gambar/video (ke-terampilan membuka pelajaran) (3) Melakukan 

presentasi materi pembelajaran melalui gambar/video (keterampilan 

menjelaskan) (4)Membentuk teams untuk pe-laksanaan kerja kelompok dengan 

lembar kerja siswa (keterampilan membimbing kelompok kecil) (5) 

Membimbing pelaksanaan games pada meja turnamen (ke-terampilan mengajar 

kelompok kecil) (6) Mengajukan pertanyaan pada siswa dengan menggunakan 

kartu-kartu soal (games) (keterampilan bertanya) (7) Me-ngelola kelas selama 

games dan tournament berlangsung (keterampilan mengelola kelas) (8) 

Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok yang akan bertanding di 
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dalam tournament menggunakan media ular tangga (keterampilan 

menjelaskan) (9) Mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan umpan 

balik dan reward kepada siswa yang aktif/kelompok terbaik (team recognition) 

(keterampilan memberi penguatan) (10) Memberikan penguatan, motivasi dan 

refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran Teams Games Tournament berban-

tuan Multimedia (keterampilan memberikan penguatan) 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

Terdapat 10 indikator aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran Team 

Games Tournament berbantuan Multimedia dalam pelaksanaan pembelajaran 

PKn, yaitu : (1) Siap mengikuti pembelajaran (Emotional activities) (2) Mem-

perhatikan materi yang disajikan oleh guru berbantuanan multimedia (gam-

bar,video) (Visual activities) (Listening activities) (3) Memperhatikan 

presentasi guru melalui media gambar/video (Listening activities) (4) 

Memperhatikan pengarahan dan melaksanakan games pada meja turnamen 

(visual acti-vities) (5) Melaksanakan games dengan mengerjakan kartu  soal 

(Oral activities) (Mental activities) (6)Memperhatikan pembentukan kelompok 

tournament menggunakan media ular tangga (visual activities) (7) Melaksana-

kan tournament dengan meng-gunakan ular tangga (motor activities) (oral 

activities) (8) Memperhatikan pengumuman/penetapan pemenang kegiatan 

games tournament (Emotional activities) (Visual activities)(listening activities) 

(9)Mengapresiasi reward dan motivasi dari guru (Emotional activities) (10) 

Mengerjakan evaluasi pembelajaran dan mendapatkan tindak lanjut setelah 
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pembelajaran TGT berbantuan Multimedia (Writing activities)(Emotional 

activities) 

Karena jumlah indikator dan deskriptor keterampilan guru dan aktivitas 

siswa sama yaitu 10, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor dengan skor maksimal 

4, skor  minimal  0  dan  skor  keseluruhan  adalah  10x4 = 40.  

Banyak skor (n) : (T – R) + 1 = (40 – 0) + 1 = 41 

 Letak Q1  : ¼ (n + 1) = ¼ (40+ 1) = 10,25 

Jadi nilai Q1  : Letak Q1 + (R – 1) 

    : 10,25 - 1 = 9,25 

 Letak Q2  :  (n + 1) =  (40 + 1) = 20,5 

Jadi nilai Q2  : Letak Q2 + (R – 1) 

    : 20,5 - 1 = 19,5 

 Letak Q3  : (n + 1) =  (40 + 1) = 30,75 

Jadi nilai Q3  : Letak Q3 + (R – 1) 

    : 30,75 - 1 = 29,75 

Q4 = kuartil maksimal = 40 

 

 

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Rentangan skor Kategori 

29,75 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

19,5 ≤ skor < 29,75 Baik (B) 

9,25 ≤ skor < 19,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,25 Kurang (D) 
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 Tabel 3.5  Pedoman Penilaian Karakter 

Rentangan skor Kategori 

10,75  skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

7,5  skor ≤ 10,75 Baik (B) 

3,25  skor ≤ 7,5 Cukup (C) 

0  skor ≤ 3,25 Kurang (D) 

 

3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN  

Pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Team Games 

Tournament berbantuan Multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

PKn pada siswa kelas III A SD Hj. Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang 

dengan indikator sebagai berikut. 

1) Keterampilan guru dalam mengelola kelas menggunakan model Teams Games 

Tournament berbantuan Multimedia dalam pembelajaran PKn dapat 

meningkat,  dengan kategori minimal baik  dengan skor ≥ 19,5 ≤ 29,75  

2) Aktivitas siswa menggunakan model Teams Games Tournament berbantuan 

Multimedia dalam pembelajaran PKn dapat meningkat, dengan kategori 

minimal baik  dengan skor  ≥ 19,5 ≤ 29,75 

3) Hasil belajar siswa menggunakan model Teams Games Tournament berbantuan 

Multimedia dalam pembelajaran PKn  dapat meningkat, dengan ketuntasan 

belajar individual ≥ 85 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 80 %. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran PKn menggunakan model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan Multimedia di SD Hj.Isriati 

Baiturrahman 01 Kota Semarang diperoleh data sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn menggunakan model 

kooperatif tipe TGT berbantuan Multimedia pada siswa kelas III A SD 

Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang mengalami peningkatan. Pada siklus 

I mem-peroleh skor 25 dengan kategori baik, sedangkan pada siklus II 

memperoleh skor 30 dengan kategori sangat baik  dan siklus III memperoleh 

skor 35 dengan kategori sangat baik.   

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model kooperatif tipe 

TGT berbantuan Multimedia pada siswa kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 

01 Kota Semarang mengalami peningkatan. Pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 28,1 dengan kategori baik, sedangkan pada siklus II memperoleh skor 

rata-rata 31,7 dengan kategori sangat baik dan pada siklus III memperoleh skor 

rata-rata 35,18 dengan kategori sangat baik. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model kooperatif 

tipe TGT berbantuan Multimedia pada siswa kelas III A SD Hj.Isriati 

Baiturrahman 01 Kota Semarang mengalami peningkatkan. Hal ini ditunjukkan 
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dengan nilai rata-rata siklus I adalah 85,5 dengan persentase ketuntasan 

klasikal 72,7%, pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 90,75 dengan persentase 

ketuntas-an klasikal 91,4% dan pada siklus III diperoleh nilai rata-rata 94,2 

dengan per-sentase ketuntasan klasikal 100%. Hasil penelitian (keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar) sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan, hipotesis dapat terbukti, sehingga penelitian dihentikan. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil simpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

pada siswa kelas III A SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang, peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

a. Guru dapat menerapkan model kooperatif tipe Teams Games Tournament 

berbantuan Multimedia pada pembelajaran sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan kualitas keterampilan guru.  

b. Guru dapat memilih media yang sesuai dengan materi sehingga 

meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Guru dapat memotivasi siswa dan menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan agar siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran. 

d. Pembelajaran di kelas III A hendaknya dapat dilakukan secara tematik 

terpadu. 
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5.2.2 Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya  berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, misalnya 

dengan bekerjasama dengan kelompok untuk memecahkan suatu masalah 

dalam materi pembelajaran;  

b. Siswa hendaknya lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan dan 

mengungkapkan pendapat. Dengan demikian kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan aktif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal.  

c. Siswa hendaknya memperhatikan arahan guru agar tidak mendapatkan ke-

sulitan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

berbantuan Multimedia dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkat-kan kualitas pembelajaran 

b. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dapat dite-

rapkan untuk seluruh mata pelajaran dan dapat dikembangkan dengan 

media sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Menggunakan Model 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament  Berbantuan Multimedia di 

SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang   

No. Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam mengelola 

kelas dalam Pem-

belajaran PKn 

Menggunakan  

Model Kooperatif 

tipe Teams Games 

Tournament   

Berbantuan 

Multimedia  

1. Mempersiapkan perangkat 

multimedia yang diperlu-

kan 

2. Menyampaikan apresepsi 

melalui penayangan 

gambar/video 

3. Melakukan presentasi 

materi pembelajaran 

melalui gambar/video 

4. Membentuk teams untuk 

pelaksanaan kerja kelom- 

pok dengan lembar kerja 

siswa 

5. Membimbing pelaksanaan 

games pada meja turna- 

men. 

6. Mengajukan pertanyaan 

pada siswa menggunakan 

kartu-kartu soal (games) 

7. Mengelola kelas selama 

games dan tournament 

berlangsung. 

1. Guru 

2. Foto 

3. Wawanc

ara 

4. Catatan 

Lapang-

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lembar 

observasi 

2.Catatan 

lapangan 

3.Lembar 

wawancara 

Lampiran 1 
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8. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok 

yang akan bertanding di 

dalam tournament 

menggunakan media ular 

tangga. 

9. Mengumumkan hasil 

perolehan skor dan 

Memberikan umpan balik 

dan reward kepada siswa 

yang aktif / kelompok 

terbaik (team recognition) 

10. Memberikan penguatan 

dan motivasi setelah 

pelaksanaan pembelajaran 

TGT berbantuan 

Multimedia. 

2. Aktivitas Siswa 

dalam 

Pembelajaran PKn 

Menggunakan 

Model Kooperatif 

Tipe Teams Games 

Tournament 

Berbantuan 

Multimedia 

 

1. Siap mengikuti pem-

belajaran (Emotional 

activities) 

2. Memperhatikan materi 

yang disajikan oleh guru 

berbantuan multimedia 

(gambar,video) (Visual 

activities) (Listening 

activities) 

3. Memperhatikan pre-

sentasi guru melalui 

media gambar/video 

(Listening activities) 

4. Memperhatikan 

1. Siswa  

2. Foto 

3. Catatan 

Lapang

an 

 Lembar 

observas

i 

 Catatan 

lapangan 

 Lembar 

wawan-

cara 
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pengarahan dan 

melaksanakan games 

pada meja turnamen 

(visual activities)  

5. Melaksanakan games 

dengan mengerjakan 

kartu  soal (Oral 

activities) (Mental 

activities) 

6. Memperhatikan pemben-

tukan kelompok tour-

nament menggunakan 

media ular tangga (visual 

activities) 

7. Melaksanakan tourna-

ment dengan menggu-

nakan ular tangga (motor 

activities) (oral activi-

ties) 

8. Memperhatikan pengu-

muman atau penetapan 

pemenang kegiatan 

games tournament 

(Emotional activities) 

(Visual activities) 

(listening acticvities) 

9. Mengapresiasi reward 

dan motivasi dari guru 

(Emotional activities) 

10. Mengerjakan evaluasi 

pembelajaran dan 
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mendapatkan tindak 

lanjut setelah pembe-

lajaran Teams Games 

Tournament   berban-

tuan Multimedia 

(Writing activities) 

(Emotional activities) 

3. Hasil belajar siswa 

dalam 

pembelajaran PKn 

menggunakan 

model Kooperatif 

Tipe Teams Games 

Tournament 

berbantuan 

Multimedia 

 

Ranah kognitif : 

Ketepatan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi 

Kompetensi Dasar : 

4.1 Mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan 

4.2 Bangga terhadap bangsa 

Indonesia 

Ranah afektif : 

Penilaian  sikap toleransi, 

kerjasama, disiplin,mandiri 

 

 

 Siswa 

 Evaluasi 

hasil 

belajar 

 Data 

doku-

men 

 

 Tes 

tertulis 

 

 Lembar 

obser-

vasi 
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Pedoman Penetapan Indikator  Keterampilan Guru dalam Pembelajaran PKn 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Berbantuan 

Multimedia di SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang   

Keterampilan 

Dasar Guru 

 

Keterampilan guru dalam 

Pembelajaran PKn Menggunakan 

Model Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament Berbantuan Multimedia 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Pembelajaran 

PKn Menggunakan Model 

Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament 

berbantuan Multimedia 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

3. Keterampilan 

Bertanya 

4. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

5. Keterampilan 

Mengelola  

kelas 

6. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

7. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

1. Guru menyampaikan kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai 

pengantar. 

3. Guru membentuk kelompok 

heterogen yang terdiri dari 3-4 

siswa. 

4. Guru membagi LKS kepada 

masing-masing kelompok. 

5. Guru mempersilahkan perwaki-

lan siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

6. Guru mengelompokkan siswa ke 

meja turnamen sesuai kemam-

puan akademik. 

7. Guru melakukan pembelajaran 

melalui permainan ular tangga. 

8. Guru melakukan penskoran ter-

hadap masing-masing kelompok. 

1. Mempersiapkan 

perangkat multimedia 

yang diperlukan. 

2. Menyampaikan 

apresepsi melalui 

penayangan 

gambar/video 

3. Melakukan presentasi 

materi pembelajaran 

melalui gambar/video. 

4. Membentuk teams 

untuk pelaksanaan 

kerja kelompok dengan 

lembar kerja siswa. 

5. Membimbing 

pelaksanaan games 

pada meja turnamen. 

6. Mengajukan perta-

nyaan pada siswa 

menggunakan kartu-
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8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

 

kartu soal (games) 

7. Mengelola kelas selam 

games dan tournament 

berlangsung. 

8. Membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok yang akan 

bertanding di dalam 

tournament 

menggunakan media 

ular tangga. 

9. Mengumumkan hasil 

perolehan skor dan 

Memberikan umpan 

balik dan reward ke-

pada siswa yang aktif / 

kelompok terbaik 

(team recognition) 

10. Memberikan pengu-

atan dan motivasi 

setelah pelaksanaan 

pem-belajaran Teams 

Games Tournament 

berbantu Multimedia 
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LEMBAR OBSERVASI 

Keterampilan Guru dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Model  

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Berbantuan Multimedia 

Nama SD : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang 

Nama Guru : Aminah Imanisatya Pangesti 

Kelas : III A 

Materi :  

Hari, tanggal        :  

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan 

deskriptor yang tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai 

berikut. 

a) Jika deskriptor tidak tampak, skor penilaian 0 

b) Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

c) Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

d) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

e) Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4 

               (Rusman, 2012 :98) 

No. Indikator Deskriptor cek Skala 

  (√) Penilaian 

 
 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan  

perangkat multimedia 

yang diperlukan 

 

a. menarik perhatian siswa   

b. menimbulkan motivasi 

c. memberikan acuan 

tentang tujuan 
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d. membuat kaitan antara 

tujuan dengan pokok 

persoalan yang akan 

dibahas 

 

2.  Menyampaikan apresepsi  

melalui penayangan 

gambar/video 

a. menjelaskan materi 

melalui gambar / video 

dengan jelas 

  

b. menggunakan contoh dan 

ilustrasi 

 c. memberikan penekanan 

terhadap materi yang 

disampaikan 

d.  e. memberikan balikan ke-

pada siswa terhadap 

materi yang disampaikan 

3.   Melakukan presentasi 

materi pembelajaran 

melalui gambar/video 

 

a. menampilkan gambar atau 

video yang berkaitan de-

ngan materi pembelajaran 

  

b. memberikan penjelasan 

kepada siswa  

 c. memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

bertanya 

 
d. pertanyaan diberikan 

kepada semua siswa 

 4. Membentuk teams 

untuk  pelaksanaan 

kerja kelompok dengan 

lembar kerja siswa 

a. memusatkan perhatian 

sis-wa pada tujuan 

diskusi 

  

b. memperjelas permasala-

han ketika diskusi 

kelom-pok 

c. memberikan penjelasan 

pada setiap kelompok 

d. memastikan tiap kelom-

pok beranggotakan 3-4 

orang 

5.  Membimbing   

pelaksanaan games pada  

meja turnamen. 

 

a. membagi perhatian ke-

pada seluruh kelompok 

diskusi 

 

 

 

 

b. memusatkan perhatian 

kelompok pada saat 

pembelajaran 

c.  
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d. memberikan petunjuk 

yang jelas tentang game 

dengan  menggunakan 

kartu-kartu soal 

 

 

 

 

 

 

e. merespon pertanyaan 

siswa  

 

 
6. Mengajukan pertanyaan 

pada siswa 

menggunakan  

a. membagikan kartu soal ke 

seluruh kelompok secara 

merata  

  

  b. memastikan seluruh siswa  

mendapatkan kartu soal 

  

c. memastikan seluruh 

anggota kelompok bekerja 

sama 

d.  
e. memastikan setiap 

anggota mengerjakan soal 

7.   Mengelola kelas 

selama games dan 

tournament 

berlangsung. 

 

a. berkeliling ke seluruh 

kelompok  

  

b. melakukan interaksi 

dengan siswa agar tidak 

terjadi kebosanan 

c. memberikan motivasi 

agar siswa bersemangat 

d. memastikan siswa dapat 

melaksanakan games dan 

tournament secara sportif 

8.   Membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok yang akan 

bertanding di dalam 

tournament meng-

gunakan media ular 

tangga. 

a. memusatkan perhatian 

siswa 

  

b. memberikan petunjuk 

kepada siswa tentang 

tournament menggunakan 

ular tangga. 

c.  d. membagikan ular tangga 

kepada seluruh kelompok 

e. memastikan tiap 

kelompok mendapatkan 

sebuah ular tangga, 

sebuah dadu, dan 3-4 

buah pion 9.   Mengumumkan hasil 

perolehan skor dan 

Memberikan umpan 

balik dan reward 

a. memastikan seluruh siswa 

telah selesai 

melaksanakan tournament 

menggunakan ular tangga. 
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kepada siswa yang 

aktif / kelompok 

terbaik (team 

recognition) 

 

b. melakukan perhitungan 

skor 

c. mengkondisikan siswa 

agar tetap tenang 

d. memberikan pengumuman 

kelompok terbaik dan 

memberikan reward 

e.  10.   Memberikan penguatan 

dan motivasi setelah  

a. membuat simpulan   

  Pelaksanaan  pembe-

lajaran Teams Games 

Tournament berbantuan 

Multimedia 

 

b. Melakukan penilaian atau 

evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

 

c.  

  

d. memberikan umpan balik 

dan refleksi terhadap 

proses dan hasil pembe-

lajaran 

e.  f. menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya   

  TOTAL SKOR   

 

Skor minimal (R) : 0 

Skor maksimal (T) : 4x10 = 40 

Banyak skor (n) : (T – R) + 1 = (40 – 0) + 1 = 41 

 Letak Q1  : ¼ (n + 1) = ¼ (40+ 1) = 10,25 

Jadi nilai Q1  : Letak Q1 + (R – 1) 

    : 10,25 - 1 = 9,25 

 Letak Q2  :  (n + 1) =  (40 + 1) = 20,5 

Jadi nilai Q2  : Letak Q2 + (R – 1) 

    : 20,5 - 1 = 19,5 

 Letak Q3  : (n + 1) =  (40 + 1) = 30,75 

Jadi nilai Q3  : Letak Q3 + (R – 1) 

    : 30,75 - 1 = 29,75 

Q4 = kuartil maksimal = 40 

Dengan demikian tabel penilaian keterampilan guru sebagai berikut. 
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Pedoman Penilaian skor Ketrampilan Guru 

 

 

 

   Semarang,                Maret 2015 

 

Observer, 

 

 

...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentangan Skor Kategori 

29,75  ≤ skor ≤ 40 Sangat baik 

19,5 ≤ skor ≤ 28,5 Baik 

9,25 ≤ skor ≤ 19,5 Cukup 

0 ≤ skor ≤ 9,25 Kurang 
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn 

menggunakan model  kooperatif tipe Teams Games Tournament 

 berbantuan Multimedia  

Aktivitas Siswa 

Pembelajaran PKn 

menggunakan model Teams 

Games Tournament 

berbantuan Multimedia 

 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran PKn 

menggunakan model koo-

peratif tipe Teams Games 

Tournament  berbantuan 

Multimedia 

1. Visual activities, 

misalnya:  

membaca, 

memperhatikan 

gambar, 

demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

misalnya: 

bertanya, 

memberikan 

saran, 

mengeluarkan 

pendapat dan 

diskusi. 

3. Listening 

activities, 

misalnya:  

mendengarkan 

uraian, 

1. Siswa mengamati gambar 

atau video yang 

ditampilkan guru. 

2. Siswa di bagi ke dalam 

beberapa kelompok. 

3. Siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai materi yang 

disampaiakan. 

4. Siswa secara berkelompok  

mengerjakan LKS yang 

diberikan guru. 

5. Siswa menyusun laporan 

hasil diskusi. 

6. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi. 

7. Siswa menempatkan diri 

ke meja turnamen sesuai 

dengan kemampuan 

akedemiknya. 

1. Siap mengikuti 

pembelajaran (Emotional 

activities) 

2. Memperhatikan materi 

yang disajikan oleh guru 

berbantuan multimedia 

(gambar,video) (Visual 

activities) (Listening 

activities) 

3. Memperhatikan presentasi 

guru melalui media gam-

bar/video (Listening acti-

vities) 

4. Memperhatikan 

pengarahan dan 

melaksanakan games pada 

meja turnamen (visual 

activities)  

5. Melaksanakan games 

dengan mengerjakan kartu  
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percakapan 

dalam diskusi 

4. Writing activities, 

misalnya:  

menulis laporan, 

menyalin. 

5. Drawing 

activities, 

misalnya:  

menggambar, 

membuat grafik, 

diagram.   

6. Motor activities, 

misalnya: 

melakukan 

percobaan, 

permainan 

7. Mental activities, 

misalnya:  

mengingat, 

menganalisis, 

mengambil 

keputusan, 

memecahkan soal 

8. Emotional 

activities, 

misalnya:  

gembira, berani, 

bergairah, 

semangat 

 

8. Siswa menjawab pertanya-

an yang diberikan oleh 

guru. 

9. Siswa bermain ular tangga 

secara dengan tertib sesuai 

aturan yang dijelaskan 

guru. Siswa harus men-

jalankan seluruh perintah 

yang ada di dalam per-

mainan ular tangga. 

 

soal (Oral activities) 

(Mental activities) 

6. Memperhatikan 

pembentukan kelompok 

tournament menggunakan 

media ular tangga (visual 

activities) 

7. Melaksanakan tournament 

dengan menggunakan ular 

tangga (motor activities) 

(oral activities) 

8. Memperhatikan pengu-

muman/penetapan 

pemenang kegiatan games 

tournament (Emotional 

activities) (Visual 

activities)(listening 

acticvities) 

9. Mengapresiasi reward dan 

motivasi dari guru (Emo-

tional activities) 

10. Mengerjakan evaluasi 

pembelajaran dan 

mendapatkan tindak lanjut 

setelah pembelajaran TGT 

berbantuan Multimedia 

(Writing activities) 

(Emotional activities) 
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LEMBAR OBSERVASI 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Model Teams 

Games Tournament   berbantuan Multimedia 

Nama SD : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang 

Nama Siswa :  

Kelas : III A 

Materi :  

Hari, tanggal :  

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan 

deskriptor yang tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai 

berikut 

a) Jika deskriptor tidak tampak, skor penilaian 0 

b) Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 1 

c) Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 2 

d) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 3 

e) Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor penilaian 4  

(Rusman,2012:98) 

No. Indikator Deskriptor 
Cek Skala 

(√) Penilaian 

    1 2 3 4 

1. Siap mengikuti pembe- 

lajaran  (Emotional 

activities) 

 

a. siswa sudah berada di dalam 

kelas. 

  

b. siswa duduk di kursi masing- 

masing 

 

c. siswa tenang di tempat 

duduk. 

d.  

 

e. siswa membawa peralatan 

belajar (buku dan alat tulis) 

 

2. Memperhatikan materi 

yang disajikan oleh guru 

berbantuanan multimedia 

(gambar,video)  

a. siswa memperhatikan video 

pembelajaran atau tayangan 

presentasi dengan gambar/  

video 
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(Visual activities)  

(Listening activities) 

b. siswa mendengarkan pen-

jelasan yang disampaikan 

guru 

 

c. siswa berani bertanya   

d. siswa dapat memahami isi 

dari video/gambar 

 

3. Memperhatikan presen-

tasi guru melalui media 

gambar/video  

(Listening activities) 

a. siswa tidak gaduh  

 

  

b. siswa dapat menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

c. siswa dapat melaksanakan 

tugas dengan baik 

 

d. siswa menyelesaikan tugas 

sesuai dengan petunjuk 

 

4.  Memperhatikan penga-

rahan dan melaksanakan 

games pada meja tur-

namen (visual activities)  

a. tiap siswa mendapatkan 

kartu soal 

b. siswa menjawab soal sesuai 

waktu yang ditentukan 

c. siswa mengerjakan soal 

secara berdiskusi 

d. tiap siswa harus menjawab 

sebuah pertanyaan, dengan 

bantuan atau tanpa bantuan 

teman  

 

  

5. Melaksanakan games 

dengan mengerjakan 

kartu  soal (Oral 

activities) (Mental 

activities) 

a. siswa mempelajari materi 

yang telah diberika 

  

b. siswa berdiskusi dalam tim  

c. siswa mengerjakan kartu 

soal yang diberikan guru 

 

d. siswa membantu teman yang 

lain yang belum  memahami 

materi (tutor sebaya) 

 

6. Memperhatikan 

pemben-tukan kelompok 

tour-nament 

menggunakan media 

ular tangga  

(visual activities) 

 

a. tiap siswa memperhatikan 

petunjuk dari guru 

  

b. siswa bertanya jika belum 

mengerti dengan petunjuk 

yang disampaikan guru 

 

 

c. siswa melakukan tour-

nament sesuai petunjuk  

 

 

d. siswa segera menempat-

kan diri di meja 

tournament 

e.  

f.  
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Skor minimal (R) : 0 

7.  Melaksanakan tourna-

ment dengan menggu-

nakan ular tangga 

(motor activities) (oral 

activities) 

a. tiap kelompok mendapatkan 

4 buah pion dan sebuah dadu 

  

b. tiap siswa melaksanakan 

petunjuk yang ada pada ular 

tangga 

 

 

c. siswa berkompetisi secara 

mandiri 

 

d. siswa yang sudah menca-pai 

kotak ke-25 berarti telah 

selesai melaksanakan 

tournament 

 

8.  Memperhatikan  

pengumuman/penetapan 

pemenang kegiatan 

game tournament 

(Emotional activities) 

(Visual 

activities)(listening 

acticvities) 

 

a. siswa dalam keadaan tidak 

gaduh 

  

b. siswa telah selesai 

melaksanakan tournament 

 

c. siswa merapihkan peralatan 

tournament  

 

 

d. siswa memusatkan per-

hatian kepada guru 

 

9   Mengapresiasi reward 

dan motivasi dari guru 

(Emotional activities) 

 

 

a. siswa antusias dalam 

menerima  reward 

  

b. siswa bersemangat untuk 

mendapatkan reward 

 

c. siswa mengucapkan terima 

kasih 

 

 

d. siswa merasa  lebih ber-

semangat dalam me-

laksanakan tugas 

e.  

 

10   Mengerjakan evaluasi 

pembelajaran dan 

mendapatkan tindak 

lanjut setelah 

pembelajaran TGT 

berbantuan Multimedia 

(Writing acti-

vities)(Emotional 

activities)  

a. siswa bertanya kepada guru 

jika belum paham 

  

b. siswa mengerjakan evaluasi 

dengan tenang 

c.  

 

d. siswa tidak bekerja sama 

dalam mengerjakan evaluasi 

e.  

 

f. siswa mendapatkan tindak 

lanjut berupa refleksi selama 

pembelajaran  

 

  TOTAL SKOR   
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Skor maksimal (T) : 4x10 = 40 

Banyak skor (n) : (T – R) + 1 = (40 – 0) + 1 = 17 

 Letak Q1  : ¼ (n + 1) = ¼ (40+ 1) = 4,25 

Jadi nilai Q1  : Letak Q1 + (R – 1) 

    : 10,25 - 1 = 3,25 

 Letak Q2  :  (n + 1) =  (40 + 1) = 7,5 

Jadi nilai Q2  : Letak Q2 + (R – 1) 

    : 20,5 - 1 = 19,5 

 Letak Q3  : (n + 1) =  (40 + 1) = 28,75 

Jadi nilai Q3  : Letak Q3 + (R – 1) 

    : 30,75 - 1 = 29,75 

Q4 = kuartil maksimal = 40 

Dengan demikian tabel penilaian aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

Pedoman Penilaian skor Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

  

Semarang,            Maret 2015 

                               Observer, 

 

 

         ............................................ 

 

 

Rentangan skor Kategori 

29,75  ≤ skor ≤ 40 Sangat baik 

19,5 ≤ skor ≤ 28,5 Baik 

9,25 ≤ skor ≤ 19,5 Cukup 

0 ≤ skor ≤ 9,25 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI 

Nilai Karakter dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Model Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament Berbantuan Multimedia 

Siklus …. 

Nama SD : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Kota Semarang 

Nama siswa  :  

Kelas       : 

III A 

Materi :  

Hari, tanggal :  

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor 

yang tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai 

berikut 

a) Jika deskriptor tidak tampak, skor penilaian 0 

b) Jika satu deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor 

penilaian1 

c) Jika dua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor 

penilaian 2 

d) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor 

penilaian 3 

e) Jika semua deskriptor yang tampak, beri tanda (√) pada skor 

penilaian 4 

Rusman ( 98:2012) 

No. Indikator Deskriptor cek Skala penilaian 

(√)     

1. Toleransi Menghargai pendapat teman 

saat berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 

Menerima masukan dari teman 

yang lain 

 

Menerima tanggapan dari guru  

Lampiran 6 
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Menghargai teman lain yang 

sedang bermain ular tangga 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 Kerjasama 

 

 

 

Melakukan diskusi dengan 

tertib 

 

 

 

  

 

 
Berdiskusi melakukan 

pemecahan masalah 

 

Berperan aktif dalam kegiatan 

diskusi 

 

Tertib menunggu giliran 

bermain ular tangga 

 

3. Mandiri Tidak bergantung pada guru    

Dapat membangun 

pengetahuannya sendiri 

 

Mengerjakan soal latihan 

sendiri 

 

Tidak bergantung pada teman  

4. Disiplin Segera menempatkan diri baik 

di kelompok tim maupun 

turnamen 

   

Mengerjakan evaluasi tepat 

waktu 

 

Melaksanakan tugas dengan 

tertib 

 

Tidak membuat kegaduhan 

dalam kelas.  

 

TOTAL SKOR     

Kategori     
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Skor maksimal = 16

Keterangan : 

Skor 1 : belum terlihat 

Skor 2 : mulai terlihat 

Skor 3 : mulai berkembang 

Skor 4 : sudah terlihat / membudaya 

 

                  Skor perolehan  

Nilai =                        x  100 

      Skor maksimal 

Kategori Penilaian Karakter 

Rentangan Skor Kategori 

10,75  skor ≤ 16 Sangat Baik 

7,5  skor ≤ 10,75 Baik 

3,25  skor ≤ 7,5 Cukup 

0  skor ≤ 3,25 Kurang 

 

 

Semarang,    Maret 2015 

Observer, 

 

 

..................................….



 

 

 

 

 

INSTRUMEN  

PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi waktu : 2x35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa  Indonesia.  

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Sumber / Alat bahan Penilaian 

4.1 Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia, seperti 

kebhinekaan keka- 

yaan alam, 

keramah-tamahan. 

4.1.1 Menjelaskan arti 

Bhineka Tunggal Ika 

4.1.2 Menyebutkan ciri 

khas bangsa Indonesia 

4.1.3 Menyebutkan ciri 

khas suatu daerah beserta 

hasil budayanya 

 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi dasar yang 

ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi  Kea-

nekaragaman bangsa 

Indonesia sebagai pengantar 

melalui gambar/video 

3. Guru membentuk 

kelompok heterogen yang 

1.Murwanti dan Teguh 

Yuwono. 2009.Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas III 

SD / MI. Jakarta : Depdiknas 

1. Peta Indonesia 

2. Gambar / Video 

keanekaragaman budaya di 

Indonesia 

1.Tes : 

evaluasi. 

2. Non tes : 

Penilaian sikap 

(lembar obser-

vasi) 

Lampiran 7 
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terdiri dari 3-4 siswa. 

4. Guru membagi LKS  

berupa kartu soal kepada 

masing-masing kelompok. 

5. Guru mempersilahkan 

perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

6. Guru mengelompokkan 

siswa ke meja turnamen. 

7. Guru melakukan 

turnamen melalui 

permainan ular tangga. 

8. Guru melakukan 

penskoran terhadap masing-

masing kelompok. 

9. Guru memberikan 

reward kepada kelompok 

terbaik 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

Sekolah  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas / Semester : III / 2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi  : Kebhinekaan 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Hari / tanggal : Rabu,  4  Maret 2015 

I. Standar Kompetensi 

4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan 

III. Indikator 

4.1.1. Menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika 

4.1.2. Menyebutkan ciri khas bangsa Indonesia 

4.1.3. Menyebutkan ciri khas suatu daerah beserta hasil budayanya 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan arti Bhineka Tunggal Ika. 

2. Siswa mampu menyebutkan ciri khas bangsa Indonesia 

3. Siswa mampu menyebutkan ciri khas suatu daerah beserta hasil 

budayanya 

Karakter yang diharapkan :   

Siswa memiliki sikap toleransi,bekerja sama, disiplin, mandiri. 
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V. Materi Pembelajaran  

Kenagekaraaman budaya di Indonesia 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Kooperatif tipe Teams Games Tournaments  

Metode : Ceramah, diskusi, penugasan, game tournaments. 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran  

1) Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing masing. 

b. Melakukan presensi kehadiran siswa. 

c. Menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu Mengenal 

kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan 

Apresepsi : Siapa yang tahu semboyan Negara Indonesia? 

2) Kegiatan inti  (± 45 menit) 

a. Siswa memperhatikan Guru yang menampilkan video atau gambar 

peta Indonesia, kemudian macam-macam suku budaya, rumah adat 

dan kekhasan daerah di Indonesia (mengamati) 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media gambar atau video 

yang telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah 

ditayangkan dalam gambar/video (menanya) 

d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 

siswa. 

e. Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas 

tugas yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota 

kelompok memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan 

tersebut dengan baik (mengolah informasi/menalar). 
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g. Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan cara 

saling memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan.Siswa 

mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelompok 

dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas 

(fase belajar kelompok) (menalar,mengolah informasi). 

h. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk melakukan presentasi 

hasil diskusi LKS, kelompok yang lain memperhatikan dan 

menanggapi (mengkomunikasikan) 

i. Siswa berhitung 1-6 untuk pembentukan kelompok turnamen, dimu-

lai dari ujung kanan. 

j. Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga 

selama 10-15 menit dengan menjawab pertanyaan dalam kotak-kotak 

(menalar,mengolah informasi). 

k. Kelompok yang sudah sampai garis finish dan menjawab pertanyaan 

dengan benar terbanyak adalah pemenang turnamen. 

l. Kelompok terbaik adalah kelompok yang mendapatkan skor 

turnamen paling banyak. 

m. Siswa dibimbing guru melakukan perhitungan skor. 

n. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Kegiatan akhir (±15menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan 

menjawab soal evaluasi yang diberikan oleh guru. (menalar) 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru 

mengumumkan hasil kerja kelompok serta memberikan penghargaan 

pada kelompok yang mendapat nilai tertinggi. 

d. Guru menutup pembelajaran 

VIII. Media dan Sumber bahan ajar 

1. Murwanti dan Teguh Yuwono. 2009.Pendidikan  Kewarganegaraan 

Kelas III SD / MI. Jakarta : Depdiknas 

2. Gambar / video yang relevan dengan materi 
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3. Permainan ular tangga 

IX. Penilaian  

1. Tes :  

Ranah afektif : Penilaian tertulis berupa lembar evaluasi 

2. Non tes : 

penilaian sikap (lembar observasi) 

 

Semarang,   04  Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Kelas IIIA     Peneliti 
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BAHAN AJAR 

KEBHINEKAAN 

Wilayah negara Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang di Pulau Sumatera 

sampai Merauke di Pulau Papua. Masyarakat yang mendiami pulau besar dan 

kecil memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya. Bentuk keanekaragaman 

masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaaan rumah adat, pakaian, lagu 

daerah, dan sebagainya. 

Meskipun memiliki perbedaan,bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan. 

Mereka hidup dengan aman dan damai. Bangsa Indonesia hidup dalam keaneka-

ragaman tetapi, mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan semboyan “Bhinneka 

Tunggal Ika.” Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. 

Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa 

mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Kebhinnekaan suku bangsa Indone-

sia merupakan modal dalam membangun negara. Kebudayaan Indonesia yang ber-

aneka ragam dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.Adat istiadat yang kaya 

dan beragam sangat menakjubkan bangsa-bangsa di dunia.  

Misalnya, upacara pembakaran mayat di Pulau Bali yang disebut Ngaben. 

Di Desa Trunyan, Bali, jenazah hanya diletakkan di atas tanah, tidak dikubur dan 

tidak dibakar yang disebut “ngutang mayit.” Di Yogyakarta dan Surakarta ada 

upacara Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat untuk menyambut datangnya 

bulan Maulud. Upacara Kesodo di Gunung Bromo, Jawa Timur berupa 

memberikan sesajen di kawasan gunung. Masih banyak lagi upacara-upacara adat 

yang menarik wisatawan. Di antaranya, di Jawa Tengah ada “ngruwat” dan “tedak 

siti”. Upacara lompat batu di Pulau Nias. Upacara Belian obat oleh suku Dayak di 

Kalimantan Timur. 

Adat-istiadat sangat erat hubungannya dengan suatu agama dan kepercayaan 

yang dianut. Masyarakat Indonesia selain memeluk agama, sebagian mengenal 

adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman bangsa Indone-

sia yang lain adalah kesenian, seperti seni tari dan seni pertunjukan. Tari Bondan 

dan Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Piring dari Sumatera Barat dan masih banyak 
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lagi. Selain seni tari, seni pertunjukan setiap daerah memiliki corak yang berbeda. 

Misalnya, ketoprak dan wayang kulit dari Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, 

dan reog dari Ponorogo. Pernahkah kalian melihat orang Eropa menari Jawa, 

memainkan wayang orang atau wayang kulit? Ternyata kesenian Indonesia juga 

dikagumi oleh bangsa lain.  

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sarana pemersatu bangsa 

Indonesia. Oleh sebab itu, semboyan ini hendaklah dijadikan pegangan bagi setiap 

warga negara Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dengan semboyan ini, bangsa kita akan terhindar dari perpecahan. Perbedaan-

perbedaan yang ada justru merupakan kekayaan bangsa. Perbedaan itu kita 

jadikan modal untuk bersatu.  

Perbedaan bangsa Indonesia sangat beragam sehingga memunculkan adanya 

berbagai kebudayaan daerah seperti, tarian daerah, bahasa daerah, suku bangsa, 

senjata tradisional, dan rumah adat. Keragaman bangsa Indonesia yang lain adalah 

kesenian, seperti seni tari dan seni pertunjukan. Tari Bondan dan Serimpi dari 

Jawa Tengah, Tari Piring dari Sumatera Barat dan masih banyak lagi. Selain seni 

tari, seni pertunjukan setiap daerah memiliki corak yang berbeda. Misalnya, 

ketoprak dan wayang kulit dari Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, dan reog 

dari Ponorogo. Pernahkah kalian melihat orang Eropa menari Jawa, memainkan 

wayang orang atau wayang kulit? Ternyata kesenian Indonesia juga dikagumi 

oleh bangsa lain. 
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Berikut ini merupakan hasil  budaya suku-suku yang ada di Indonesia 
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MEDIA ULAR TANGGA BHINNEKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERINTAH :  

1. Kotak nomer 3, nyanyikan lagu dari daerah Jawa Tengah, kalau kamu bisa 

maju ke kotak 11 kalau tidak tetap disitu ya 

2. Kotak nomer 4, disebut apakah rumah adat yang berasal dari Betawi? 

3. Kotak nomer 7, wussss... kamu melaju kencang tinggal selangkah lagi 

4. Kotak nomer 13,kamu belum beruntung... mundur ke kotak 2 ya 

5. Kotak nomer 19, sebutkan satu makanan khas dari Semarang! 

6. Kotak nomer 22, maaf coba lagi dari kotak 17... Semangat!  

 

 

21.  22. 23. 24. 25. 

FINISH 

20.  19. 

 

18. 17. 

 

16. 

11. 1 2. 13.  14. 15. 

10. 9. 8. 7. 6. 

1. 

START 

2.  3.  4. 5. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

KARTU-KARTU SOAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti Bhinneka Tunggal 

Ika adalah ........................ 

Rumah adat suku 

Minangkabau adalah 

..................... 

Lagu Gundul-Gundul 

Pacul berasal dari 

daerah ................... 

Wilayah Indonesia 

terbentang dari 

................. 

sampai........................ 

Cerita rakyat Malin 

Kundang berasal dari 

daerah ........................ 

Daerah yang terkenal 

dengan masakan Gudeg 

adalah.............. 

Sikap kita terhadap 

kebudayaan yang 

berbeda-beda adalah 

.............. 

Sebutkan 2 makanan 

khas Semarang ! 
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KISI-KISI 

Kelas/Semester : III (Tiga) / 2 (dua) 

Mata pelajaran  : PKn 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

soal 

4.1 Mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan 

alam, keramahtamahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Menjelaskan 

arti Bhineka Tunggal 

Ika. 

4.1.2 Menyebutkan 

ciri khas bangsa 

Indonesia 

4.1.3 Menyebutkan 

ciri khas suatu 

daerah beserta hasil 

budayanya 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Soal pilihan 

ganda  

Isian singkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 

 

11-15 
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EVALUASI 

 

 

A. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar ! 

8. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Namun, bangsa  

Indonesia tetap bersatu karena .... 

a. saran dari pemerintah 

b. takut dikenai sanksi 

c. adanya suatu semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" 

9.  

Perbedaan ras (warna kulit), agama, dan suku bangsa, tidak membuat bangsa 

Indonesia menjadi terpecah belah karena .... 

a. rasa bangga 

b. rasa ingin tahu 

c. rasa syukur 

10. Bhinneka Tunggal Ika berarti .... 

a. bersama-sama dalam perbedaaan 

b. berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan 

c. berbeda-beda, tetapi tidak punya tujuan 

11. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus .... 

a. dibiarkan 

b. dibenci 

c. disyukuri 

12. Lambang negara kita adalah… 

a. Burung kakak tua 

Nama : 

Kelas  :  
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b. Rantai baja 

c. Burung garuda 

13. Gamelan merupakan alat musik yang berasal dari.......... 

a. Jawa Tengah 

b. Sumatera Utara 

c. Papua 

14. Berikut merupakan nilai yang dapat diambil dari semboyan Bhinneka  

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu .... 

a. berteman dengan teman yang se-agama saja 

b. tidak berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa 

c. berteman dengan siapa saja 

15. Indonesia terbentang dari… 

a. Aceh sampai Papua 

b. Jawa sampai Kalimantan 

c. Sabang sampai Merauke 

16. Tari piring dan lilin berasal dari suku........ 

a. Minangkabau 

b. Betawi 

c. Badui 

17. Cerita rakyat Sangkuriang berasal dari daerah.......... 

a. Jawa Timur 

b. Jawa Barat 

c. DKI Jakarta 

B. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

18. Wilayah Indonesia dari ........................sampai  ............................. 

19. Suku Badui berasal dari provinsi .......................................... 

20. Perbedaan suku bangsa dan bahasa dapat dipersatukan dengan semboyan 

......................................... 

21. Upacara Ngaben berasal dari daerah .................................. 

22. Lagu kicir-kicir berasal dari daerah................................... 
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KUNCI JAWABAN 

1. C 

2. A 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. C 

8. C 

9. A 

10. B 

11. Sabang sampai Merauke 

12. Jawa Barat 

13. Bhinneka Tunggal Ika 

14. Bali 

15. Jakarta 

Penilaian : Jumlah benar     x   100      

      Jumlah seluruh soal  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan  

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi waktu : 2x35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa  Indonesia.  

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Sumber / Alat bahan Penilaian 

4.1 Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia, seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan. 

4.1.5 Menjelaskan 

kekayaan alam Indonesia 

4.1.6 Menyebutkan 

contoh-contoh kekayaan 

alam Indonesia 

4.1.7 Menyebutkan cara 

menjaga kekayaan alam 

Indonesia 

4.1.8 Menjelaskan 

1. Guru menyampaikan kom-

petensi dasar yang ingin 

dicapai. 

2. Menyajikan materi  Keka-

yaan alam bangsa Indonesia  

dan keramah-tamahan 

sebagai pengantar melalui 

gambar/video 

3. Guru membentuk kelompok 

1. Murwanti dan Teguh 

Yuwono. 2009.Pendidikan 

Kewarganega-raan Kelas III 

SD / MI. Jakarta : Depdiknas 

2. Peta Indonesia 

3. Gambar / Video kekayaan 

alam di Indonesia 

4. Permainan ular tangga 

1. Tes : 

 evaluasi. 

2. Non 

tes: 

Penilaian 

sikap 

(lembar 

obser-

vasi) 
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keramahtamatan  yang 

dimiliki bangsa Indonesia 

 

heterogen yang terdiri dari 3-

4 siswa. 

b. Guru membagi LKS  berupa 

kartu soal kepada masing-

masing kelompok. 

c. Guru mempersilahkan 

perwakilan siswa mem-

presentasikan hasil diskusi. 

d. Guru mengelompokkan 

siswa ke meja turnamen. 

e. Guru melakukan turnamen 

melalui permainan ular tangga. 

f. Guru melakukan penskoran 

terhadap masing-masing 

kelompok. 

g. Guru memberikan reward 

kepada kelompok terbaik 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN (RPP)   

SIKLUS II   

Nama Sekolah : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : III / 2 

Materi  : Kekayaan alam di Indonesia 

Alokasi Waktu :  2x35 menit (1 pertemuan) 

Hari/tanggal  : Rabu, 11 Maret 2015 

I. Standar Kompetensi 

4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan 

III. Indikator 

4.1.5 Menjelaskan kekayaan alam Indonesia 

4.1.6 Menyebutkan contoh-contoh kekayaan alam Indonesia 

4.1.7 Menyebutkan cara menjaga kekayaan alam Indonesia 

4.1.8 Menjelaskan keramahtamatan  yang dimiliki bangsa Indonesia 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan kekayaan alam Indonesia 

2. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh kekayaan alam Indonesia 

3. Siswa mampu menyebutkan cara menjaga kekayaan alam Indonesia 

4. Siswa mampu menjelaskan keramahtamatan  yang dimiliki bangsa  

Indonesia 

 Karakter siswa yang diharapkan :   
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Kerja sama ,toleransi,disiplin, mandiri 

V. Materi Pembelajaran 

Kekayaan alam, keramahtamahan bangsa Indonesia 

VI. Metode Ajar  dan model pembelajaran  

1. Metode : Tanya jawab, ceramah, diskusi 

2. Model pembelajaran : Teams Games Tournament  

VII.  Langkah-langkah pembelajaran 

1) Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

b. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. 

c. Menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu kekayaan 

alam (pantai,sawah,gunung,dll) dan keramahtamahan bangsa 

Indonesia.  

d. Guru menyampaikan apersepsi “Anak-anak, siapa tahu Indonesia 

terdiri berapa pulau?” 

2) Guru Kegiatan inti  (± 45 menit) 

a. Siswa memperhatikan tampilan video atau gambar tentang kekaya-

an alam (pantai,sawah,gunung,dll) dan keramahtamahan bangsa 

Indonesia (mengamati). 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media video atau gambar 

yang telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait dengan materi 

(menanya) 

d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 

siswa berdasarkan hasil evaluasi siklus1. 

e. Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 
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f. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas 

tugas yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota 

kelompok memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan 

tersebut dengan baik (mengolah informasi). 

g. Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan 

cara saling memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masu-

kan.Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara 

berkelompok dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok 

yang belum jelas (fase belajar kelompok) (mengolah informasi).  

h. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk melakukan presentasi 

hasil diskusi LKS (mengkomunikasikan)  

i. Siswa diberi pertanyaan lagi sebanyak 4x, untuk 6 orang pertama, 6 

orang kedua, 6 orang ketiga dan 6 orang keempat untuk 

membentuk kelompok turnamen (menalar/mengolah informasi). 

j. Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga 

selama 10-15 menit dengan menjalankan perintah yang ada 

(menalar). 

k. Siswa yang sudah sampai garis finish, menjawab pertanyaan 

dengan benar mendapatkan skor kolektif tertinggi adalah pemenang 

turnamen. 

l. Siswa dibimbing guru melakukan perhitungan skor. 

m. Kelompok terbaik adalah kelompok yang seluruh anggotanya dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapatkan skor ter-

tinggi. 

3) Kegiatan akhir (±10 menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi 

b. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menja-

wab soal evaluasi yang diberikan oleh guru (menalar) 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru 

mengumumkan hasil kerja kelompok serta memberikan 

penghargaan pada kelompok yang mendapat nilai tertinggi  
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d. Guru menutup pembelajaran 

VIII. Media dan Sumber bahan ajar 

1. Murwanti dan Teguh Yuwono. 2009.Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas III SD / MI. Jakarta : Depdiknas 

2. Peta Indonesia 

3. Gambar / Video kekayaan alam di Indonesia 

4. Permainan ular tangga 

IX. Penilaian  

1. Tes :  

Evaluasi 

2. Non tes :  

Penilaian sikap (lembar observasi) 

 

Semarang,   11  Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Kelas III A     Peneliti 
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MATERI AJAR 

KEKAYAAN ALAM INDONESIA 

Indonesia memiliki kekayaan yang 

indah dari Tuhan. Wilayah Indonesia 

terdiri atas daratan dan lautan. 

Kekayaan alam Indonesia juga tersebar 

di daratan dan lautan. Kekayaan 

tersebut terdiri atas kekayaan hutan dan 

ke kayaan laut. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kekayaan alam 

Indonesia. Negara Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. 

Alamnya menyimpan berbagai kekayaan alam. Di daratan dan lautan 

terdapat sumber daya alam yang melimpah. Sebagai bangsa Indonesia 

sepantasnya kita bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan 

alam semesta ini untuk mencukupi kebutuhan manusia. Tujuannya agar 

manusia sejahtera. Kita menikmati nasi, lauk-pauk, sayur-sayuran, susu, dan 

buah buahan setiap hari. Itu semua terdapat dalam alam Indonesia. Di 

perairan juga tersimpan sumber daya alam yang melimpah, seperti berbagai 

jenis ikan, karang, rumput laut, dan minyak bumi. 

 Ikan dapat diolah dan dikemas dalam kaleng. Rumput laut 

dikemas menjadi alat kecantikan dan makanan ringan serta minuman. 

Wilayah Indonesia juga banyak terdapat dataran tinggi, udaranya sejuk, 

segar, dan bersih. Dataran tinggi selain untuk perkebunan juga untuk 

pariwisata. Hasil perkebunan di dataran tinggi, misalnya teh, kopi, sayur-

sayuran, dan buah-buahan. Daerah dataran tinggi antara lain Dieng di Jawa 

Tengah, Puncak di Jawa Barat, Batu Malang di Jawa Timur. Hasil kekayaan 

alam di Indonesia selain untuk kebutuhan bangsa Indonesia sendiri, juga 

dijual ke luar negeri.  

 Kekayaan alam disebut juga sumber daya alam. Tanah air 

Indonesia mengandung beraneka sumber daya alam. Kesuburan alam 
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Indonesia juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. 

Sumber daya alam di Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui.  

a. Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbarui  

Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang 

dapat dihasilkan kembali meskipun telah digunakan. Kalau sumber daya 

alam ini selalu dijaga dan dilestarikan, maka tidak akan cepat habis. 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui di antaranya berupa tumbuhan, 

hewan, tanah, air dan udara. Tumbuhan dapat diperbarui dengan cara 

menanam kembali. Hewan dapat diperbarui dengan cara beternak. Tanah 

dapat diperbarui dengan cara pemupukan dan pengairan. Air dan udara 

dapat diperbarui dengan cara proses daur ulang. Perhatikanlah gambar–

gambar yang menunjukkan usaha dalam memperbarui sumber daya alam 

berikut ini ! 

 

Gb. 4.10. Petani sedang membajak sawah Gb. 4.11. Petani sedang mengairi sawah 

1. Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam Tanaman 

Usaha menjaga dan melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan melalui 

kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Disamping itu, ada juga 

pelestarian sumber daya alam dengan usaha tanaman hias.ber 

a. Usaha Pertanian 

Usaha pertanian paling banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia. 

Ingatkah kamu bahwa mata pencaharian sebagian penduduk Indonesia 

adalah petani. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia selalu 

mengupayakan usaha pelestarian sumber daya alam. Selain sebagai usaha 
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pelestarian alam, pertanian juga dapat mendatangkan hasil yang berupa 

tanaman–tanaman produktif.  

Hasil pertanian di Indonesia di antaranya berupa padi, jagung, kacang– 

kacangan, sayur–sayuran, dan ubi kayu.: Ko 

b. Usaha Perkebunan 

Perkebunan di Indonesia sangat beragam. Ada usaha perkebunan teh, 

perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, perkebunan tembakau, dan 

sebagainya. Jenis usaha perkebunan disesuaikan dengan cuaca dan iklim di 

daerahnya. Di daerah pegunungan akan lebih cocok untuk usaha perkebunan 

teh, tembakau, kopi maupun cengkeh. Di daerah pantai lebih cocok untuk 

perkebunan kelapa. Di daerah yang datar lebih cocok untuk perkebunan 

tanaman buah–buahan.leks 

c. Usaha Kehutanan 

Hutan di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu hutan yang hanya 

terdapat satu jenis tumbuhan, seperti hutan jati, hutan karet dan hutan yang 

ditumbuhi berbagai macam tumbuhan, misalnya hutan tropis yang lebat 

dengan berbagai jenis tumbuhan.i P 

2. Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam Hewan  

Usaha pelestarian sumber daya alam hewan dilakukan melalui kegiatan 

peternakan. Usaha peternakan terdiri dari usaha peternakan unggas, 

peternakan besar, dan perikanan.ene 

a.Peternakan Unggas  

  Peternakan unggas di antaranya berupa peternakan ayam, peternakan 

itik, dan peternakan burung.rPeternakan unggas biasanya menghasilkan 

telur dan daging. Namun, ada juga peternakan burung untuk menghasilkan 

burung–burung yang berbulu indah dan merdu kicauannya. Hal ini biasanya 

dilakukan oleh para penggemar burung. 

      b. Peternakan Besar 

 Peternakan besar merupakan usaha beternak hewan seperti kuda, 

kerbau, sapi, dan kambing. Usaha ini sangat bermanfaat dalam memenuhi 

kebutuhan makanan yang berupa daging. Usaha peternakan besar biasanya 
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dilakukan oleh para pengusaha besar karena membutuhkan biaya yang 

besar dan tanah yang luas. Namun, ada juga penduduk desa yang 

melakukan usaha ini sebagai usaha sampingan.Selain diambil dagingnya, 

hewan ternak ini dapat juga diambil tenaganya. Misalnya, sapi untuk 

menarik pedati, sapi untuk membajak sawah, dan kuda untuk menarik 

delman. 

c. Usaha Perikanan 

 Usaha perikanan dibedakan menjadi usaha perikanan darat, 

perikanan laut dan usaha ikan hias. Usaha perikanan darat dan perikanan 

laut untuk menghasilkan ikan sebagai bahan makanan. Ikan sangat baik 

bagi pertumbuhan tubuh karena banyak mengandung protein. Ikan hias 

sangat banyak jenisnya. Harga ikan hias lumayan mahal. Ikan hias 

biasanya untuk dikoleksi dan dipelihara pada akuarium. 

  3. Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam Tanah 

 Setiap hari kita selalu berhubungan dengan tanah. Tanah sangat 

bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Manfaat tanah sangat banyak. 

Selain sebagai tempat tinggal manusia dan hewan, tanahtdapat digunakan 

sebagai bahan baku kerajinan Tanah dapat juga digunakan untuk membuat 

bahan bangunan seperti batu bata dan genteng. Oleh sebab itu, kita harus 

selalu menjaga dan berusaha melestarikan kesuburan tanah.  

  4. Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam Air 

 Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain untuk minum, 

air juga digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, pembangkit tenaga 

listrik, sarana transportasi, dan sebagainya. Sebagian wilayah Indonesia 

berupa perairan baik yang berupa laut, sungai, maupun danau. Di dalam 

wilayah perairan terkandung berbagai sumber daya alam seperti hewan 

laut, rumput laut, dan terumbu karang. 

  5. Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam Udara 

 Udara sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi utama udara adalah 

untuk pernapasan. Udara yang bersih sangat membantu kesehatan tubuh. 

Sebaliknya, udara yang tercemar akan mengganggu kesehatan. Udara yang 
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bersih dapat dirasakan di daerah yang banyak terdapat tumbuh–tumbuhan, 

seperti pegunungan, hutan, dan perkebunan. Udara di daerah kota–kota 

besar biasanya sudah tercemar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya asap 

kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok maupun bau sampah yang 

membusuk. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk menjaga agar di kota–

kota besar tidak terjadi pencemaran udara. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pembangunan taman–taman kota dan penanaman pohon pelindung 

di tepi jalan. Selain untuk pernapasan, udara dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan yang lain, misalnya sebagai sarana olah raga, menggerakkan 

kapal layar, dan pembangkit tenaga listrik. 

  b. Kekayaan Alam yang Tidak Dapat Diperbarui  

 Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya 

alam yang semakin lama akan habis. Sumber daya alam ini jika sering 

digunakan akan lebih cepat habis. Oleh sebab itu, sumber daya alam ini 

harus digunakan secara bijaksana. Agar sumber daya alam ini tidak cepat 

habis diperlukan usaha penghematan. Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, di antaranya bahan tambang dan minyak bumi.  

  1. Bahan Tambang 

 Bahan tambang disebut juga bahan galian. Bahan tambang di 

Indonesia sangat beraneka ragam. Beberapa bahan tambang yang ada di 

Indonesia antara lain besi, tembaga, emas, perak, alumunium, dan timah. 

Bahan-bahan tambang ini sangat bermanfaat bagi manusia khususnya 

sebagai bahan kebutuhan industri. Di rumahmu tentu ada barang–barang 

yang bahan bakunya dari bahan tambang. Ada juga bahan tambang yang 

digunakan untuk membuat berbagai macam perhiasan seperti emas, perak, 

dan perunggu. Bahan tambang ini harganya sangat mahal. Jika kita dapat 

mengolahnya dengan baik, maka harganya bertambah mahal.  

  2. Minyak Bumi 

 Indonesia kaya akan tambang minyak bumi. Minyak bumi berasal 

dari sisa–sisa hewan yang mati dan terpendam dalam tanah berjuta–juta 

tahun yang lalu. Minyak bumi mengendap dalam lapisan bumi. Untuk 
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mengambil minyak bumi dari dalam tanah dilakukan usaha penambangan. 

Hasil olahan minyak bumi yang kita jumpai biasanya hanya bensin dan 

minyak tanah. Bensin digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor.  

  3. Batubara  

 Batubara merupakan salah satu hasil tambang. Batubara berasal dari 

tumbuh–tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah berjuta juta 

tahun yang lalu.  Bahan bakar ini biasanya digunakan di pabrik–pabrik 

untuk keperluan industri. Selain sebagai bahan bakar, batubara dapat 

diolah untuk digunakan sebagai bahan pewarna, pembuatan nilon, dan 

sebagainya. Tambang batubara semakin lama semakin habis. Oleh sebab 

itu, diperlukan usaha penghematan agar tidak cepat habis. 

 

 KERAMAHTAMAHAN BANGSA INDONESIA 

 Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah. 

Keramahtamahan ini bisa terlihat pada saat kita kedatangan tamu, bertemu 

bapak ibu guru, bertemu teman, dan bertemu saudara. Pada saat 

berpapasan dengan orang lain hendaklah kita menyapanya dengan 

sopan.Keramahtamahan merupakan perilaku yang harus dikembangkan  

dalam kehidupan sehari-hari. Keramahtamahan dapat menjalin hubungan 

kekeluargaan. Orang yang ramah sangat dikenal dan sangat disenangi oleh 

masyarakat sekitarnya.  

 Bangsa Indonesia termasuk sebagai bangsa yang ramah. Wisata-wan 

mancanegara datang ke Indonesia disambut dengan keramahtamahan. 

Mereka tertarik dan betah tinggal di Indonesia. Kita perlu mengenal dan 

bangga akan kekhasan bangsa Indonesia. Sebagai anak Indonesia, rasa 

bangga kita buktikan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Di antaranya 

melestarikan budaya bangsa, memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, 

dan menjunjung tinggi sikap ramah tamah yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia. 
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Pernahkah kamu berkunjung ke Pulau Bali? Di pulau itu sering dikunjungi 

para wisatawan dari luar negeri. Para wisatawan itu berkunjung ke Pulau 

Bali karena memang banyak objek wisatanya yang indah. Namun, ada hal 

lain yang tidak kalah menarik bagi mereka yaitu sifat keramahtamahan 

para penduduk di Pulau Bali. Kedatangan para wisatawan selalu disambut 

dengan ramah oleh para penduduk. Mereka juga siap membantu jika para 

wisatawan membutuhkan berbagai macam informasi. 
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 LEMBAR KERJA SISWA 

KARTU-KARTU SOAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah yang dekat 

dengan laut disebut 

....................... 

Sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui 

antara lain .......... 

Warga asing betah 

tinggal di Indonesia 

karena warga Indonesia 

bersikap ......... 

Salah satu pulau yang 

sering dikunjungi turis 

asing adalah.... 

Hasil olahan minyak 

bumi yang digunakan 

untuk bahan bakar 

kendaraan adalah.... 

Salah satu usatu usaha 

peternakan diantaranya 

adalah membudidayakan 

...... 

Usaha yang dilakukan 

untuk menjaga 

kelestarian hutan 

adalah....... 

Hasil tambang yang 

sering dibuat perhiasan 

dan harganya mahal 

adalah.... 
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MEDIA ULAR TANGGA NUSANTARA 

21. 22. 23. 24. 25. 

FINISH 

20. 19. 18. 17. 16. 

11. 12. 13.  14. 15. 

10. 9.  8.  7. 6. 

1. 

START 

2. 3. 4. 5.  

 

PERINTAH :  

1. Kotak 3, sebutkan 2 macam SDA yang bisa diperbaharui,  jika bisa 

lanjutkan ke kotak nomer  9!  (poin ditambah 20 ) 

2. Kotak 2, hap maju satu langkah ya.. (poin ditambah 5 ) 

3. Kotak 4, barang tambang yang dijadikan perhiasan adalah... ( poin 

ditambah 10 ) 

4. Kotak 5, selamat maju 3 langkah (poin ditambah 10) 

5. Kotak 6, sebagian besar penduduk di desa bekerja sebagai ... (10 poin) 

6. Kotak 7, ups mundur 4 langkah ( poin berkurang 5) 

7. Kotak 13 , warga asing betah tinggal di Indonesia karena ................... 

warganya. Jika bisa geser ke kotak 15 (poin ditambah 5) 
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8. Kotak 17,  sebutkan usaha yang dilakukan manusia untuk memperbaharui 

sumber daya di bidang pangan/makanan!  jika kamu berhasil menjawab 

kamu melaju ke garis finish!  (poin ditambah 40) 

9. Kotak 18, maaf kamu belum beruntung.. mundur ke kotak 10 ya ( poin 

berkurang 5) 

10. Kotak 19, ups mundur 3 langkah ( poin berkurang 5 ) 

11. Kotak 20, candi yang terkenal sebagai 7 keajaiban dunia yang terletak 

di Magelang adalah... jika bisa kamu melaju ke kotak 22 ( poin 

ditambah 20) 

12. Kotak 24, maaf kamu harus mundur 2 langkah.. tetap semangat sudah 

dekat finish lhoo !  
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KISI-KISI 

Kelas/Semester : III / 2 (dua) 

Mata pelajaran  : PKn 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

soal 

4.1 Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia, 

seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

4.1.5 Menjelaskan 

kekayaan alam 

Indonesia 

4.1.6 Menyebutkan 

contoh-contoh 

kekayaan alam 

Indonesia 

4.1.7 Menyebutkan 

cara menjaga 

kekayaan alam 

Indonesia 

4.1.8 Menjelaskan 

keramahtamatan  yang 

dimiliki bangsa 

Indonesia 

 

Soal tertulis  Pilihan 

Ganda 

 

Isian singkat 

1-10 

 

11-15 
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EVALUASI 

 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b atau c yang dianggap paling tepat! 

1.Terhadap suku lain kita harus bersikap .... 

a. bodoh   c.menghormati 

b. membenci 

2. Hidup rukun dapat membina .... 

a. perpecahan  c. pertengkaran 

b. persatuan 

3. Teman beragama lain sedang beribadah, maka kita .... 

a. menghormati  c. mengejek 

b. mengganggu 

4. Apel, durian, salak termasuk ke dalam  hasil.... 

a. perkebunan  c. persawahan 

b. perikanan 

5. Emas dan minyak bumi adalah hasil .... 

a. laut   c. tambang 

b. hutan 

6. Kekayaan alam dimanfaatkan untuk .... 

a. orang kaya  c. seluruh rakyat 

b. orang miskin 

7. Kekayaan alam yang tersebar di hutan adalah........... 

a. Kayu   c. Sayuran 

b. Ikan 

8. Pulau di Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing karena keindahan 

pantainya adalah............. 

a. Pulau Bali  c. Pulau Papua 

b. Pulau Jawa 

Nama : 

Kelas  :  
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 9. Tamu yang datang ke rumah kita harus kita .... 

 a. biarkan   c. sambut dengan baik 

 b. tinggalkan 

   10. Warga asing betah tinggal di Indonesia karena.................... 

    a. keramahtamahan bangsa 

b. kesombongan bangsa 

c. keadilan bangsa 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Kekayaan alam yang berlimpah, bangsa Indonesia wajib di ................................ 

2. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat di ......................................... 

3. Indonesia terkenal dengan ..................................... masyarakatnya. 

4. Candi Borobudur terletak di daerah.............................. 

5. Ikan dan rumput laut merupakan kekayaan alam yang berasal dari ................... 
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KUNCI JAWABAN 

1. C    

2. B       

3. A    

4. C 

5. C 

6. A 

7. A 

8. C 

9. A  

10. A               

 

11. Jaga / syukuri 

12. TMII 

13. Keramahtamahan 

14. Magelang 

15. Laut 

 

PENILAIAN : Jumlah benar       x 100 

        Jumlah seluruh soal 

 

 



270 

 

  

   

 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester : III / 2 

Alokasi waktu : 2x35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa  Indonesia.  

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Sumber / Alat bahan Penilaian 

4.2 Menampilkan 

rasa bangga 

sebagai anak 

Indonesia 

 

4.2.1 Mengidentifikasi 

sikap-sikap yang 

mencerminkan rasa 

bangga sebagai anak 

Indonesia. 

4.2.2 Menyebutkan 

contoh-contoh sikap 

yang mencerminkan 

rasa bangga sebagai 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi dasar yang ingin 

dicapai. 

2. Menyajikan materi bangga 

sebagai anak Indonesia 

sebagai pengantar melalui 

gambar/video 

3. Guru membentuk 

kelompok heterogen yang 

1. Murwanti dan Teguh Yuwono. 

2009.Pendidikan Kewarganega-

raan Kelas III SD / MI. Jakarta : 

Depdiknas 

2. Gambar / Video bangga sebagai 

anak Indonesia 

1. Tes : 

Evaluasi  

2. Non tes : 

Penilaian 

sikap 

(lembar 

observasi) 
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anak Indonesia. terdiri dari 3-4 siswa. 

4. Guru membagi LKS  

berupa kartu soal kepada 

masing-masing kelompok. 

5. Guru mempersilahkan 

perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

6. Guru mengelompokkan 

siswa ke meja turnamen. 

7. Guru melakukan turnamen 

melalui permainan ular 

tangga. 

8. Guru melakukan 

penskoran terhadap masing-

masing kelompok. 

9. Guru memberikan reward 

kepada kelompok terbaik 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : III / 2 

Materi  : Bangga sebagai bangsa Indonesia 

Alokasi Waktu :  2x35 menit (1 pertemuan) 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Maret 2015 

 

I. Standar Kompetensi  

4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

II. Kompetensi Dasar  

4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia 

III. Indikator 

4.2.1 Mengidentifikasi sikap-sikap yang mencerminkan rasa bangga 

sebagai anak Indonesia. 

4.2.2 Menyebutkan contoh-contoh sikap yang mencerminkan rasa 

bangga sebagai anak Indonesia. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang mencerminkan rasa 

bangga sebagai anak Indonesia. 

2. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh sikap yang mencerminkan 

rasa bangga sebagai anak Indonesia 

V. Materi Pokok Pembelajaran 

Bangga terhadap bangsa Indonesia 

Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama,toleransi,disiplin,mandiri 
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VI. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Metode pembelajaran : Diskusi,Tanya jawab,Ceramah 

2. Model pembelajaran : Teams Games Tournament  

VII. Langkah - langkah Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

d. Guru menyampaikan apersepsi berupa ajakan kepada siswa 

menyanyikan lagu “ Kalian bangga tidak menjadi bangsa 

Indonesia? Ayo bersama-sama menyanyikan lagu Aku anak 

Indonesia” 

2) Kegiatan inti  (± 45 menit) 

a. Siswa memperhatikan tampilan media pembelajaran gambar atau 

video yang sesuai dengan materi menampilkan rasa bangga sebagai 

anak Indonesia (mengamati). 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media gambar atau video 

yang telah ditayangkan (mengumpulkan informasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait dengan materi 

(menanya) 

d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 

siswa berdasarkan hasil evaluasi siklus 2. 

e. Guru memberikan Lembar Kerja berupa kartu-kartu soal (games). 

f. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas 

tugas yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota 

kelompok memahami tugas atau mengetahui jawaban pertanyaan 

tersebut dengan baik (menalar/mengolah informasi). 

g. Siswa mengerjakan lembar diskusi secara berkelompok dengan 

cara saling memeriksa, mengoreksi, dan memberikan 

masukan.Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru 
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secara berkelompok dan berdiskusi untuk membantu teman 

sekelompok yang belum jelas (fase belajar kelompok) 

(menalar/mengolah informasi). 

h. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk melakukan prentasi 

hasil diskusi LKS (mengkomunikasikan) 

i. Siswa diberi pertanyaan lagi sebanyak 4x, untuk 6 orang pertama, 6 

orang kedua, 6 orang ketiga dan 6 orang keempat untuk 

membentuk kelompok turnamen (menalar/mengolah informasi). 

j. Setelah terbentuk kelompok turnamen, siswa bermain ular tangga 

selama 10-15 menit sesuai dengan petunjuk yang ada 

(menalar/mengolah informasi). 

k. Siswa yang sudah sampai garis finish, menjawab pertanyaan 

dengan benar mendapatkan skor kolektif tertinggi adalah pemenang 

turnamen. 

l. Siswa dibimbing guru melakukan perhitungan skor. 

m. Kelompok terbaik adalah kelompok yang seluruh anggotanya dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapatkan skor 

tertinggi. 

3) Kegiatan akhir (±15menit) 

a. Guru memberikan soal evaluasi 

b. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan 

menjawab soal evaluasi yang diberikan oleh guru (menalar/mengolah 

informasi) 

c. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru 

me-ngumumkan hasil kerja kelompok serta memberikan penghargaan 

pada ke-lompok yang mendapat skor tertinggi  

d. Guru menutup pembelajaran 

 

VIII. Media dan Sumber bahan ajar 

1. Murwanti dan Teguh Yuwono. 2009.Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas III SD / MI. Jakarta : Depdiknas 
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2. Gambar / video yang relevan dengan materi 

3. Permainan ular tangga 

 

IX. Penilaian  

1. Tes :  

Evaluasi 

2. Non tes : 

 Penilaian sikap (lembar observasi) 

Semarang,   25  Maret 2015 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas III A     Peneliti 
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MATERI AJAR 

Bangga sebagai Bangsa Indonesia 

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentu merasa bangga 

dengan Indonesia. Rasa bangga ini harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku 

kita sehari–hari. Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga sebagai 

anak Indonesia dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang–barang 

buatan Indonesia, cinta tanah air Indonesia, rela berkorban untuk bangsa 

Indonesia, dan berusaha membangun bangsa Indonesia. 

1. Menggunakan Barang Buatan Indonesia 

2. Mencintai Kebudayaan Indonesia 

3. Usaha Memperbaiki Bangsa Indonesia 

Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Kebanggaan itu dapat 

diwujudkan dengan cara berusaha memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. 

Kepentingan bangsa dan negara harus kita utamakan. Setiap bangsa 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap bangsa memiliki permasalahan 

yang harus ditangani bersama. Bangsa Indonesia mempunyai kekayaan yang 

melimpah. Tetapi, saat ini bangsa Indonesia juga sedang dirundung banyak 

masalah. Kalau kita membaca koran dan menonton televisi, kita akan 

mengetahui bahwa bangsa Indonesia berkali–kali ditimpa bencana. Aceh 

dilanda gempa (tsunami). Yogyakarta dilanda gempa tektonik. Ada juga daerah 

yang mengalami bencana kelaparan dan kekeringan. 

Mungkin kamu juga mengetahui adanya musibah, seperti kecelakaan 

pesawat terbang, tenggelamnya kapal Senopati, dan sebagainya. Semua itu 

tentu membuat kita prihatin dan sedih. Meskipun demikian, kita harus tetap 

bangga dan mencintai bangsa Indonesia. Kebanggaan kita tidak boleh berhenti 

hanyakarena masalah–masalah tersebut. Kita bisa melakukan banyak hal untuk 

memperbaiki kekurangan itu. Kalau usaha untuk memperbaiki bangsa kamu 

mulai dari sekarang, maka di masa yang akan datang bangsa Indonesia akan 

lebih maju lagi. 



277 

 

 

 

ULAR TANGGA MERAH PUTIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERINTAH : 

1. K

o

t 

 

1.Kotak 2, sebutkan nama pahlawan yang berasal dari Maluku ! jika 

benar kamu maju 5 langkah (20 poin) 

2. Kotak 3, sebutkan nama pahlawan yang terdapat di uang pecahan 

5000! jika benar, kamu maju ke kotak 12 (10 poin)  

3. Kotak 4, lanjutkan lagu berikut ini Dari sabang sampai ................. 

kemudian maju 3 langkah (poin 10) 

4. Kotak 5, apakah nama Bandara di Semarang? Jika benar maju ke 

3 langkah (10 poin) 

5. Kotak 6, apakah nama Ibukota negara Indonesia? (poin 10)  

6. Kotak 7, selamat kamu maju ke kotak 11 (poin 5) 

21. 22. 23. 24. 25. 

FINISH 

20. 19. 18. 17. 16. 

11. 12. 13. 14. 15 

10. 9. 8. 7. 6. 

1. 

START 

2. 3. 4. 5. 
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7. Kotak 9, selamat maju 4 langkah (5 poin) 

8. Kotak 10, apa nama mata uang negara Indonesia? (poin 10)  

9. Kotak 13, ups mundur 2 langkah ya ( poin dikurangi 5) 

10. Kotak 15, siapakah nama Presiden Indonesia yang pertama? (20 

poin) 

11. Kotak 17, selamat maju 2 langkah ( 5 poin) 

12. Kotak 18, nama kain khas Indonesia yang sudah terkenal di 

dunia sebagai warisan asli Indonesia adalah ............. (15 poin) 

13. Kotak 19, selamat maju 2 langkah (5 poin) 

14. Kotak 20, ups mundur 2 langkah ya (poin dikurangi 5) 

15. Kotak 21, nyanyikan baris pertama lagu Garuda Pancasila! (25 

poin) 

16. Kotak 22, salah satu cara menghargai jasa para pahlawan adalah 

mengikuti ...... tiap hari senin dan hari kebesaran negara. (15 poin) 

17. Kotak 23, warna bendera kebangsaan Indonesia adalah ........ (10 

poin) 

18. Kotak 24, salah satu pertunjukkan asli Indonesia yang tokohnya 

dijalankan oleh seorang dalang disebut .................( 15 poin) 

19. Kotak 25, selamat kamu sudah finish. Tunggu teman-teman 

yang lain menyelesaikan permainan ya.. (20 poin) 
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LEMBAR KERJA SISWA 

KARTU-KARTU SOAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu kain yang 

terkenal asli Indonesia 

adalah... 

Setiap Senin siswa 

mengadakan ...................... 

di halaman sekolah 

untuk menghargai jasa 

pahlawan 

Kapan Indonesia 

merdeka? 

Sebutkan salah satu 

sikap bangga menjadi 

bangsa Indonesia ! 

Sebutkan nama pulau 

besar di Indonesia! 

Bagaimana lirik lagu 

Garuda Pancasila ? 

Sebaiknya kita memakai 

produk .......................... 

sebagai rasa bangga 

terhadap bangsa 

Indonesia 

Apa nama lambang 

negara Indonesia ? 
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KISI-KISI 

Kelas/Semester : III (Tiga) /2 (dua) 

Mata Pelajaran : PKn 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

soal 

4.2  Menampilkan rasa 

bangga sebagai anak 

Indonesia 

 

4.2.1 Mengidentifi

kasi sikap-sikap 

yang mencerminkan 

rasa bangga sebagai 

anak Indonesia. 

4.2.2 Menyebutkan 

contoh-contoh sikap 

yang mencerminkan 

rasa bangga sebagai 

anak Indonesia. 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal pilihan 

ganda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 
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EVALUASI 

 

 

A. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar ! 

1. Selalu menggunakan barang buatan dalam negeri adalah perwujudan rasa .... 

a. ingin tahu 

b. syukur 

c. bangga 

2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan perwujudan rasa .... 

a. cinta tanah air 

b. syukur 

c. peduli 

3. Menghargai hasil perjuangan para pahlawan merupakan perwujudan rasa .... 

a. syukur 

b. bangga 

c. peduli 

4. Rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia menyebabkan bangsa 

Indonesia .... 

a. dikuasi oleh negara lain 

b. memiliki rakyat banyak 

c. dihargai di mata Internasional 

5. Mengikuti upacara bendera di sekolah dengan khidmat merupakan contoh 

bentuk sikap .... 

a. tidak terpuji 

b. terpuji 

c. peduli 

6. Badui, Asmat, Dayak, Batak, dan Jawa merupakan kekayaan Bangsa  

Indonesia dilihat dari keragaman .... 

a. suku bangsa 

Nama : 

Kelas  :  
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b. adat istiadat 

c. bahasa daerah 

7. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kamu perlu membina persatuan  

dan kesatuan. Salah satu cara mewujudkannya, yaitu dengan….... 

a. bangga terhadap budaya asing  

b. bangga menggunakan barang buatan dalam negeri 

c. berteman hanya dengan teman yang satu suku 

8. Sikap bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia adalah .... 

a.menjelekkan barang buatan dalam negeri  

b. memakai barang buatan dalam negeri 

c. memakai barang buatan luar negeri 

9. Salah satu pahlawan yang terkenal berasal dari Jawa Tengah adalah..... 

a. Diponegoro 

b. Tuanku Imam Bonjol 

c. Patimura  

10. Sila yang melambangkan persatuan Indonesia adalah sila ke..... 

a. satu 

b.dua 

 c.tiga 

 

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

11. Nama presiden pertama Indonesia adalah............... 

12. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah............... 

13. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan wanita yang berasal dari.......... 

14. Ibukota negara Indonesia terdapat di ........................ 

15. Tugu yang terkenal di Semarang sebagai tanda perlawanan terhadap  

Penjajah adalah ................... 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. A 

7. B 

8. B 

9. A 

10. C 

11. Ir.Soekarno 

12. Indonesia Raya 

13. Aceh 

14. Jakarta 

15. Tugu Muda 

Penilaian : Jumlah benar     x   100      

      Jumlah seluruh soal  
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LKS 

Nama Anggota Kelompok : 

1.    3. 

2.    4. 

 

1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

3. ....................................................................................................... 

4. ....................................................................................................... 

5. ......................................................................................................... 

6. ........................................................................................................ 

7. ......................................................................................................... 

8. .......................................................................................................... 

 

 

LKS 

Nama Anggota Kelompok : 

1.    3. 

2.    4. 

 

1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

3. ....................................................................................................... 

4. ....................................................................................................... 

5. ......................................................................................................... 

6. ........................................................................................................ 

7. ......................................................................................................... 

8. .......................................................................................................... 
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LEMBAR PEROLEHAN POIN TURNAMEN ULAR TANGGA 

Nama siswa : 

 

Nama siswa : Nama siswa : Nama Siswa: 

Perolehan poin turnamen 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam mengelola kelas  

Menggunakan model TGT berbantuan Multimedia 

Siklus I 

Nama   : Aminah Imanisatya Pangesti 

Nama SD : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas   : III A 

Hari/tanggal : Rabu, 04 Maret 2015  

Tema/topik : Kebhinekaan  

No Indikator 
Skala Penilaian 

Jumlah 

Skor 

1 2 3 4  

1. Mempersiapkan   perangkat multimedia 

yang diperlukan 

√ √ √ √ 4 

2. Menyampaikan apresepsi melalui 

penayangan gambar/video 

√ √ √  3 

3. Melakukan presentasi materi pembelajaran 

melalui gambar/video 

√ √   2 

4. Membentuk teams untuk pelaksanaan kerja 

kelompok dengan lembar kerja siswa 

√ √   2 

5. Membimbing   pelaksanaan games pada  

meja turnamen. 

√ √   2 

6. Mengajukan pertanyaan pada siswa dengan 

menggunakan kartu-kartu soal (games) 

√ √   2 

7. Mengelola kelas selama games dan 

tournament berlangsung. 

√ √   2 

8. Membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok yang akan bertanding di dalam 

tournament menggunakan media ular 

√ √ √  3 

Lampiran 8 
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tangga. 

9. Mengumumkan hasil perolehan skor dan 

Memberikan umpan balik dan reward 

kepada siswa yang aktif / kelompok 

terbaik (team recognition) 

√ √   2 

10. Memberikan penguatan dan motivasi 

setelah pelaksanaan pembelajaran Teams 

Games Tournament berbantuan 

Multimedia 

√ √ √  3 

Jumlah skor 25 

Kategori Baik 

 

       Semarang, 04 Maret 2015 

Observer 

 

       Achmad Soleh, S.Ag 

    

NIK 04041 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam mengelola kelas  

Menggunakan model TGT berbantuan Multimedia 

Siklus II 

Nama   : Aminah Imanisatya Pangesti 

Nama SD : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas   : IIIA 

Hari/tanggal : Rabu, 11 Maret 2015  

Tema/topik : Kekayaan Alam Indonesia 

No Indikator 
Skala Penilaian 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4  

1. Mempersiapkan   perangkat multimedia 

yang diperlukan 

√ √ √ √ 4 

2. Menyampaikan apresepsi melalui 

penayangan gambar/video 

√ √ √  3 

3. Melakukan presentasi materi pembelajaran 

melalui gambar/video 

√ √ √  3 

4. Membentuk teams untuk pelaksanaan kerja 

kelompok dengan lembar kerja siswa 

√ √ √  3 

5. Membimbing   pelaksanaan games pada  

meja turnamen. 

√ √ √  3 

6. Mengajukan pertanyaan pada siswa dengan 

menggunakan kartu-kartu soal (games) 

√ √   2 

7. Mengelola kelas selama games dan 

tournament berlangsung. 

√ √ √  3 

8. Membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok yang akan bertanding di dalam 

tournament menggunakan media ular 

tangga. 

√ √ √  

 

3 

9. Mengumumkan hasil perolehan skor dan √ √ √  3 
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Memberikan umpan balik dan reward 

kepada siswa yang aktif / kelompok terbaik 

(team recognition) 

10. Memberikan penguatan dan motivasi 

setelah pelaksanaan pembelajaran Teams 

Games Tournament berbantuan Multimedia 

√ √ √  3 

 Jumlah skor 30 

                                                     Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 11 Maret 2015 

Observer 

 

       Achmad Soleh, S.Ag 

    

NIK 04041 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam mengelola kelas 

Menggunakan model TGT berbantuan Multimedia 

Siklus III 

Nama   : Aminah Imanisatya Pangesti 

Nama SD : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Kelas   : IIIA 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Maret 2015 

Tema/Topik : Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia 

No Indikator 
Skala Penilaian Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan   perangkat multimedia 

yang diperlukan 

√ √ √ √ 4 

2. Menyampaikan apresepsi melalui 

penayangan gambar/video 

√ √  √ 3 

3. Melakukan presentasi materi pembelajaran 

melalui gambar/video 

√ √ √  3 

4. Membentuk teams untuk pelaksanaan kerja 

kelompok dengan lembar kerja siswa 

√ √ √ √ 4 

5. Membimbing   pelaksanaan games pada  

meja turnamen. 

√ √ √  3 

6. Mengajukan pertanyaan pada siswa dengan 

menggunakan kartu-kartu soal (games) 

√ √ √ √ 4 

7. Mengelola kelas selama games dan 

tournament berlangsung. 

√ √ √ √ 4 

8. Membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok yang akan bertanding di dalam 

tournament menggunakan media ular 

tangga. 

√ √ √ √ 4 

9. Mengumumkan hasil perolehan skor dan 

Memberikan umpan balik dan reward 

√ √ √  3 
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kepada siswa yang aktif / kelompok 

terbaik (team recognition) 

10. Memberikan penguatan dan motivasi 

setelah pelaksanaan pembelajaran Teams 

Games Tournament berbantuan 

Multimedia 

√ √ √  3 

Jumlah skor 35 

Kategori 
Sangat 

Baik 

   

       Semarang, 25 Maret 2015 

Observer 

 

Achmad Soleh, S.Ag 

 NIK 04041 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL TGT 

BERBANTUAN MULTIMEDIA SIKLUS I 

 

No 

 

Nama 

Siswa 

Indikator  

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ASCP 3 3 2 2 3 1 3 1 3 4 25 

2. AZPS 4 4 2 2 3 1 3 1 3 4 27 

3. ASZM 4 4 2 2 3 1 3 2 3 4 26 

4. ASCP 3 3 2 2 3 1 2 2 3 4 25 

5. AKN 2 4 2 2 2 1 2 2 3 4 23 

6. AMC - - - - - - - - - - - 

7. AAF 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 35 

8. AZRA - - - - - - - - - - - 

9. RAP 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 15 

10. DJA 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 21 

11. FER 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 30 

12. ISN 3 4 3 2 2 1 2 3 2 3 25 

13. MRI 4 4 3 2 2 1 2 3 2 3 23 

S1

4. 

MRO 3 4 2 2 1 1 1 3 2 3 22 

15. NMH 3 2 3 3 3 1 1 3 3 4 26 

16. NNR 3 2 3 3 3 1 2 3 3 4 27 

17. NSZ 3 4 2 3 4 2 1 3 3 3 28 

18. NHP 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 32 

Lampiran 9 
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       Semarang, 04 Maret 2015 

Observer,  

 
Saifa Dini Damaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. NNW 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 28 

20. RLB 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 33 

21. SKAP 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 31 

22. TAP 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 33 

23. VMP 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 33 

24. ZAN 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 33 

 Jumlah 69 76 65 63 66 37 51 57 59 77 620 

Rerata 3,13 3,

45 

2,9

5 

2,8

3 

3 1,68 2,3

1 

2,59 2,68 3,5 2,81 

Kategori  Baik 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL TGT  

BERBANTUAN MULTIMEDIA SIKLUS II 

  

No 

 

Nama 

Siswa 

Indikator  

Jumla

h skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ASCP 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 27 

2. AZPS 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 26 

3. ASZM 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 30 

4. ASCP 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 25 

5. AKN 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 27 

6. AMC 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 26 

7. AAF 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 

8. AZRA 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 28 

9. RAP 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 23 

10

. 

DJA 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 25 

11

. 

FER 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37 

12

. 

ISN 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 29 

13

. 

MRI 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 33 

14

. 

MRO 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 33 

15

. 

NMH 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

16

. 

NNR 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 31 

17 NSZ 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 
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. 

18

. 

NHP 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 37 

19

. 

NNW 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 30 

20

. 

RLB 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 31 

21

. 

SKAP 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 

22

. 

TAP 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 35 

23

. 

VMP 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 36 

24

. 

ZAN 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 

 Jumlah 77 82 75 7

2 

80 64 74 73 78 87 762 

 Rerata 3,

2 

3,4

1 

3,

1 

3 3,

3 

2,

6 

3,0

8 

3,0

4 

3,

25 

3,62 3,17 

 Kategor

i 

 Sangat 

Baik 

 

       Semarang, 11 Maret 2015 

Observer, 

 

Evi Septianawati 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN PKn MENGGUNAKAN MODEL TGT 

BERBANTUAN MULTIMEDIA SIKLUS III 

  

No 

 

Nama 

Siswa 

Indikator  

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. ASCP 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 

2. AZPS 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 

3. ASZM 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 

4. ASCP 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 36 

5. AKN 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 35 

6. AMC 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 36 

7. AAF 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

8. AZRA - - - - - - - - - - - 

9. RAP 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 34 

10. DJA 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 35 

11. FER 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 

12. ISN 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33 

13. MRI 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 34 

14. MRO 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 34 

15. NMH 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 33 

16. NNR 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 

17. NSZ 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 

18. NHP 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 37 

19. NNW 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 
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20. RLB - - - - - - - - - - - 

21. SKAP 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 36 

22. TAP 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 34 

23. VMP 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 35 

24. ZAN 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 

 Jumlah 79 82 76 76 80 73 78 75 74 81 774 

 Rerata 3,4

5 

3,6

8 

3,4

5 

3,4

5 

3,6

3 

3,3 3,5

4 

3,4 3,3

6 

3,68 3,51 

 Kategori  Sangat 

baik 

 

     Semarang, 25 Maret 2015 

Observer,  

 

    

 

 

Manggih Kingkin Utari 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus I 

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ semester : III/ 2   

S.K    : 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan 

KKM   : 75 

NO. Nama Nilai Kualifikasi 

1. ASCP 74 Tidak Tuntas 

2. AZPS 87 Tuntas 

3. ASZM 87 Tuntas 

4. ASCP 87 Tuntas 

5. AKN 74 Tidak Tuntas 

6. AMC -  - 

7. AAF 93 Tuntas 

8. AZRA  - - 

9. RAP 74 Tuntas 

10. DJA 74 Tidak Tuntas 

11. FER 87 Tuntas 

12. ISN 93 Tuntas 

13. MRI 100 Tuntas 

14. MRO 87 Tuntas 

15. NMH 74 Tidak Tuntas 

16. NNR 87 Tuntas 

17. NSZ 87 Tuntas 

18. NHP 74 Tidak Tuntas 

Lampiran 10 
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19. NNW 93 Tuntas 

20. RLB 87 Tuntas 

21. SKAP 93 Tuntas 

22. TAP 74 Tidak Tuntas 

23. VMP 74 Tidak Tuntas 

24. Z A N 87 Tuntas 

Rata-rata 83,95 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 73 

Jumlah siswa tidak tuntas 6 

Jumlah siswa tuntas 16 

 

    Semarang, 04 Maret 2015 

        Peneliti 

          

 

 

  Aminah Imanisatya P 

         NIM 1401411204 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus II 

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ semester : III/ 2   

S.K   : 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan 

KKM   : 75 

NO. Nama Nilai Kualifikasi 

1. ASCP 93 Tuntas 

2. AZPS 
74 

Tidak Tuntas 

3. ASZM 
93 

Tuntas 

4. ASCP 
93 

Tuntas 

5. AKN  
87 

Tuntas 

6. AMC 
93 

Tuntas 

7. AAF 
87 

Tuntas 

8. AZRA 
93 

Tuntas 

9. RAP 
87 

Tuntas 

10. DJA 
87 

Tuntas 

11. FER 
93 

Tuntas 

12. ISN 
87 

Tuntas 

13. MRI 
93 

Tuntas 

14. MRO 
93 

Tuntas 

15. NMH 
93 

 Tuntas 

16. NNR 
87 

Tuntas 

17. NSZ 
93 

Tuntas 

18. NHP 
100 

Tuntas 

19. NNW 
74 

Tidak Tuntas 
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20. RLB 
100 

Tuntas 

21. SKAP 
93 

Tuntas 

22. TAP 
87 

Tuntas 

23. VMP 
93 

 Tuntas 

24. ZAN 
93 

Tuntas 

Rata-rata 90,25 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 74 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 2 

Jumlah siswa yang tuntas 22 

 

       Semarang, 11 Maret 2015 

Peneliti 

 

 

         

Aminah Imanisatya P 

        NIM 1401411204 
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HASIL BELAJAR SISWA 

Siklus III 

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ semester : III/ 2   

 S.K      : 4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak 

Indonesia 

KKM   : 75 

NO. Nama Nilai Kualifikasi 

1. ASCP 85 Tuntas 

2. AZPS 93 Tuntas 

3. ASZM 85 Tuntas 

4. ASCP 100 Tuntas 

5. AKN 100 Tuntas 

6. AMC 85 Tuntas 

7. AAF 85 Tuntas 

8. AZRA  - Tuntas 

9. RAP 80 Tuntas 

10. DJA 93 Tuntas 

11. FER 93 Tuntas 

12. ISN 93 Tuntas 

13. MRI 100 Tuntas 

14. MRO 93 Tuntas 

15. NMH 100  Tuntas 

16. NNR 100 Tuntas 

17. NSZ 100 Tuntas 
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18. NHP 100 Tuntas 

19. NNW 93  Tuntas 

20. RLB  - Tuntas 

21. SKAP 93 Tuntas 

22. TAP 85 Tuntas 

23. VMP 100  Tuntas 

24. ZAN 100 Tuntas 

Rata-rata 93,45 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 87 

Jumlah siswa yang tidak tuntas - 

Jumlah siswa yang tuntas 22 

 

Semarang, 25 Maret 2015 

Peneliti 

 

 

      

          Aminah Imanisatya P 

        NIM 1401411204 
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HASIL PENILAIAN SIKAP/KARAKTER 

Siklus I 

Kelas / Semester : III A/ 2 

Pokok Bahasan  : Kebhinekaan 

Hari / Tanggal : Rabu, 04 Maret 2015 

Petunjuk:  

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai tingkat kemampuan 

siswa! 

No. 
Nama  

Siswa 

Perilaku yang diamati 

Toleransi Kerjasama Mandiri Disiplin 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ASCP                 

2. AZPS                 

3. ASZM                 

4. ASCP                 

5. AKN                 

6. AMC                 

7. AAF                 

8. AZRA                 

9. RAP                 

10. DJA                 

11. FER                 

12. ISN                 

13. MRI                 

14. MRO                 

15. NMH                 

Lampiran  11 
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16. NNR                 

17. NSZ                 

18. NHP                 

19. NNW                 

20. RLB                 

21. SKAP                 

22. TAP                 

23. VMP                 

24. ZAN                 

 Modus     

 

Semarang, 4 Maret 2015 

Observer  

 

Ririn Indrayanti 
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HASIL PENILAIAN SIKAP/KARAKTER 

Siklus II 

Kelas / Semester : III A/2 

Pokok Bahasan  : Kekayaan Alam Indonesia 

Hari / Tanggal  : Rabu, 11 Maret 2015 

 

Petunjuk:  

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai tingkat kemampuan 

siswa! 

No. 
Nama  

Siswa 

Perilaku yang diamati 

Toleransi Kerjasama Mandiri Disiplin 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ASCP                 

2. AZPS                 

3. ASZM                 

4. ASCP                 

5. AKN                 

6. AMC                 

7. AAF                 

8. AZRA                 

9. RAP                 

10. DJA                 

11. FER                 

12. ISN                 

13. MRI                 

14. MRO                 

15. NMH                 

16. NNR                 

17. NSZ                 
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18. NHP                 

19. NNW                 

20. RLB                 

21. SKAP                 

22. TAP                 

23. VMP                 

24. ZAN                 

 Modus     

 

Semarang, 11 Maret 2015 

Observer 

 

Shima Indah Rosita 
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HASIL PENILAIAN SIKAP/KARAKTER 

Siklus III 

Kelas / Semester : III A / dua 

Pokok Bahasan  : Bangga sebagai bangsa Indonesia 

Hari / Tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

 

Petunjuk:  

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai tingkat kemampuan 

siswa! 

No. 
Nama  

Siswa 

Perilaku yang diamati 

Toleransi Kerjasama Mandiri Disiplin 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ASCP                 

2. AZPS                 

3. ASZM                 

4. ASCP                 

5. AKN                 

6. AMC                 

7. AAF                 

8. AZRA                 

9. RAP                 

10. DJA                 

11. FER                 

12. ISN                 

13. MRI                 

14. MRO                 

15. NMH                 

16. NNR                 
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17. NSZ                 

18. NHP                 

19. NNW                 

20. RLB                 

21. SKAP                 

22. TAP                 

23. VMP                 

24. ZAN                 

 Modus     

 

Semarang, 25 Maret 2015 

Observer 

 

Suharmanto 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MENGGUNAKAN MODEL TGT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

SIKLUS I 

  Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

  Hari/tanggal  : Rabu, 04 Maret 2015 

  Kelas/semester : III/2 

  Uraian Kegiatan 

a. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Pembelajaran PKn dilaksanakan pukul 09.55 – 11.05. Pada saat 

pembelajaran akan dilaksanakan, siswa sudah berada di kelas, hanya 

terdapat beberapa siswa yang terlambat masuk ke kelas. Pada awalnya 

siswa masih bingung dengan apa yang akan diajarakan, namaun setelah 

mendapat penjelasan dari guru siswa sudah mampu mengikuti 

pembelajaran PKn menggunakan model TGT berbantuan Multimedia. 

Pada awal pembelajaran guru memberi salam dan siswa menjawab salam 

tersebut. Kemdian guru mengecek kehadiran siswa, ternyata ada 2 siswa 

yang tidak masuk karena kegiatan sekolah dan sakit. Guru melakukan 

apresepsi dengan bertanya kepada siswa “siapa yang tahu lambang negara 

Indonesia” lalu “Semboyan negara Indonesia?” Kemudiam siswa 

mengacungkan tangan dan menjawab dengan lantang 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

Lampiran 12 
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Pada kegiatan inti, guru menampilkan video tentang keanekaragaman 

budaya dan suku-suku serta kebhinekaan yang ada di Indonesia. Siswa 

terlihat bersungguh-sungguh dalam menyaksikan tayangan video 

tersebut. Guru juga menambahi dengan penayangan beberapa gambar 

untuk memperjelas materi dan menambah ilmu pengetahuan siswa. 

Setelah itu guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok untuk 

mengerjakan lembr kerja berupa kartu-kartu soal. Setiap kelompok 

mendapatkan 8 kartu soal yang dikerjakan secara diskusi. Namun pada 

kenyataannya kegiatan diskusi belum dapat berjalan optimal karena guru 

kurang memberikan petunjuk yang jelas sehingga mereka bekerja secara 

individu. Setelah itu guru membagi siswa lagi ke dalam kelompok 

turnamen yang akan bermain ular tangga. Siswa belum fokus dalam 

pembentukan kelompok turnamen sehingga mereka masih bingung 

dengan kelompok turnamen masing-masing. Ditambah lagi guru yang 

belum berhasil memberikan petunjuk yang jelas. Keadaan kelas sedikit 

gaduh pada saat itu. Setelah terbentuk kelompok, siswa bermain ular 

tangga. Ular tangga tersebut terdiri dari 25 kotak dengan beberapa kotak 

berisi petu juk yang harus dilakukan siswa. Pada saat bermain ular tangga 

siswa hanya bermain tanpa menghiraukan petunjuk ular tangga. Setelah 

selesai bermain ular tangga guru meminta siswa mengacungkan jari agar 

menjadi pertanda bahwa mereka sudah selesai bermain dan menunggu 

teman yang lain yang belum selesai bermain. 
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c. Kegiatan akhir (15 menit) 

Setelah seluruh kelompok selesai bermain ular tagga, guru memberikan 

lembar evaluasi untuk mengukur tingkat penyerapan siswa terhadap 

materi yang sudah disajikan menggunakan mode; TGT berbantuan 

Multimedia. Beberapa siswa  masih terlihat gaduh dengan kelompoknya 

saat mengerjakan evaluasi, sehingga rawan denagn adanya kegiataa 

“menyontek”. Serelah seluruh siswa selesai mengerjakan evaluasi, guru 

memberikan reward kepada kelompok terbaik yang bermain ular tangga 

tercepat. Siswa memberikan tepuk tangan kepada temannya yang 

menjadi kelompok terbaik. Kemudian di akhir pembelajaran guru 

bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakasanakan. 

Guru memberikan salam penutup.  

 

 

     Semarang, 04 Maret 2015 

      Observer 

 

 

 

    

      Vania Dian R 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MENGGUNAKAN MODEL TGT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

SIKLUS II 

  Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

  Hari/tanggal  : Rabu, 11 Maret 2015 

  Kelas/semester : III/2 

  Uraian Kegiatan  

a. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Pembelajaran PKn dilaksanakan pukul 09.55 – 11.05. Pada saat 

pembelajaran akan dilaksanakan, siswa sudah berada di kelas, hanya 

terdapat beberapa siswa yang terlambat masuk ke kelas. Pada awalnya 

siswa masih bingung dengan apa yang akan diajarakan, namaun setelah 

mendapat penjelasan dari guru siswa sudah mampu mengikuti 

pembelajaran PKn menggunakan model TGT berbantuan Multimedia. 

Siswa sudah dalam keadaan tenang dan siap menerima pelajaran. Pada 

awal pembelajaran guru memberi salam dan siswa menjawab salam 

tersebut. Kemdian guru mengecek kehadiran siswa, ternyata seluruh siswa 

masuk. Guru melakukan apresepsi dengan bertanya kepada siswa “siapa 

yang tahu jumlah pulau di Indonesia ada berapa?” Kemudiam siswa 

mengacungkan tangan dan menjawab dengan lantang “lima bu,”. Guru 

menjelaskan materi kekayaan alam yang ada di Indonesia dan 

keramahtamahan bangsa Indonesia.  
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b. Kegiatan inti (45menit) 

Pada kegiatan inti, guru menampilkan video tentang kekayaan alam yang 

yang ada di Indonesia. Siswa terlihat bersungguh-sungguh dalam 

menyaksikan tayangan video tersebut. Guru juga menambahi dengan 

penayangan beberapa gambar untuk memperjelas materi dan menambah 

ilmu pengetahuan siswa. Setelah itu guru membagi siswa ke dalam 6 

kelompok untuk mengerjakan lembr kerja berupa kartu-kartu soal. 

Pembagian kelompok berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I. Setiap 

kelompok mendapatkan 8 kartu soal yang dikerjakan secara diskusi. 

Kegiatan diskusi sudah dapat berjalan karena guru sudah memberikan 

petunjuk yang jelas sehingga mereka bekerja secara berkelompok. Guru 

menunjuka satu kelompok untuk mempresentasikan jawaban. Kelompok 

yang lain memperhatikan dan memberikan sanggahan jika ada jawaban 

yang berbeda. Setelah itu guru membagi siswa lagi ke dalam kelompok 

turnamen yang akan bermain ular tangga. Pembagian kelompok dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, namun secar 

rebutan siapa cepat dia dapat. Siswa belum fokus dalam pembentukan 

kelompok turnamen sehingga mereka masih bingung dengan kelompok 

turnamen masing-masing. Setelah terbentuk kelompok, siswa bermain ular 

tangga. Ular tangga tersebut terdiri dari 25 kotak dengan beberapa kotak 

berisi petunjuk yang harus dilakukan siswa. Setiap petunjuk memilki poin 

masing-masing. Pada saat bermain ular tangga siswa sudah 

memperhatikan petunjuk dan mencatat poin yang didapatkan ke dalam 
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lembar perolehan poin. Setelah selesai bermain ular tangga guru bersama 

siswa mengitung poin yang didapatkan. Kelompok terbaik adalah 

kelompok yang mendapatkan poin terbanyak.  

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

Setelah seluruh kelompok selesai bermain ular tagga, guru memberikan 

lembar evaluasi untuk mengukur tingkat penyerapan siswa terhadap materi 

yang sudah disajikan menggunakan model TGT berbantuan Multimedia. 

Siswa sudah terlihat tenang tanpa perlu dikondisikan oleh guru saat 

mengerjakan evaluasi, hanya sedikit siswa yang masih bergurau dengan 

teman sebelahnya. Serelah seluruh siswa selesai mengerjakan evaluasi, 

guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.. Siswa memberikan 

tepuk tangan kepada temannya yang menjadi kelompok terbaik. Kemudian 

di akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilakasanakan. Guru memberikan salam penutup.  

     Semarang, 11 Maret 2015 

        Observer  

 

 

    

        Awalia Lu’lu’ Lutfiah 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN PKn 

MENGGUNAKAN MODEL TGT BERBANTUAN MULTIMEDIA 

SIKLUS III 

  Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

  Hari/tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

  Kelas/semester : III/2 

  Uraian Kegiatan 

a. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Pembelajaran PKn dilaksanakan pukul 09.55 – 11.05. Pada saat 

pembelajaran akan dilaksanakan, siswa sudah berada di kelas, hanya 

terdapat beberapa siswa yang terlambat masuk ke kelas. Siswa sudah 

terlhat terbiasa dengan pembelajaran PKn menggunakan model TGT 

berbantuan Multimedia. Siswa sudah dalam keadaan tenang dan siap 

menerima pelajaran. Pada awal pembelajaran guru memberi salam dan 

siswa menjawab salam tersebut. Kemdian guru mengecek kehadiran siswa, 

ternyata ada 2 siswa yang tidak masuk. Guru melakukan apresepsi dengan 

bertanya kepada siswa “Kalian bangga tidak menjadi bangsa Indonesia?” 

Kemudiam siswa mengacungkan tangan dan menjawab dengan lantang 

“bangga bu,”. Kenudian guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Aku 

Anak Indonesia”. Lalu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu 

bangga sebagai bangsa Indonesia. 
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b. Kegiatan inti (45menit) 

Pada kegiatan inti, guru menampilkan video tentang budaya-budaya 

Indonesia yang sudah mendunia.. Siswa terlihat bersungguh-sungguh 

dalam menyaksikan tayangan video tersebut. Guru juga menambahi 

dengan penayangan beberapa gambar untuk memperjelas materi dan 

menambah pengetahuan siswa. Setelah itu guru membagi siswa ke dalam 6 

kelompok untuk mengerjakan lembar kerja berupa kartu-kartu soal. 

Pembagian kelompok berdasarkan hasil evaluasi pada siklus II. Setiap 

kelompok mendapatkan 8 kartu soal yang dikerjakan secara diskusi. 

Kegiatan diskusi sudah dapat berjalan karena guru sudah memberikan 

petunjuk yang jelas sehingga mereka bekerja secara berkelompok. Guru 

menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan jawaban. Kelompok 

yang lain memperhatikan dan memberikan sanggahan jika ada jawaban 

yang berbeda. Setelah itu guru membagi siswa lagi ke dalam kelompok 

turnamen yang akan bermain ular tangga. Pembagian kelompok dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, namun secara 

rebutan siapa cepat dia dapat. Siswa sudah mampu menempatkan diri ke 

dalam kelompok turnamen masing-masing. Setelah terbentuk kelompok, 

siswa bermain ular tangga. Ular tangga tersebut terdiri dari 25 kotak 

dengan beberapa kotak berisi petunjuk yang harus dilakukan siswa. Setiap 

petunjuk memiliki poin masing-masing. Pada saat bermain ular tangga 

siswa sudah memperhatikan petunjuk dan mencatat poin yang didapatkan 
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ke dalam lembar perolehan poin. Setelah selesai bermain ular tangga guru 

bersama siswa mengitung poin yang didapatkan. Kelompok terbaik adalah 

kelompok yang mendapatkan poin terbanyak.  

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

Setelah seluruh kelompok selesai bermain ular tagga, guru memberikan 

lembar evaluasi untuk mengukur tingkat penyerapan siswa terhadap materi 

yang sudah disajikan menggunakan mode; TGT berbantuan Multimedia. 

Siswa sudah terlihat tenang tanpa perlu dikondisikan oleh guru saat 

mengerjakan evaluasi, hanya sedikit siswa yang masih bergurau dengan 

teman sebelahnya. Serelah seluruh siswa selesai mengerjakan evaluasi, 

guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.. Siswa memberikan 

tepuk tangan kepada temannya yang menjadi kelompok terbaik. Kemudian 

di akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilakasanakan. Guru memberikan salam penutup.  

     Semarang, 25 Maret 2015 

Observer 

 

 

Jasmini 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

TENTANG PENGGUNAAN MODEL TGT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

SIKLUS I 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Nama kolaborator :  Achmad  Soleh, S.Ag   

NIK   :  04041 

Hari/tanggal  : Rabu, 04 Maret 2015 

Butir pertanyaan.   

1. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

sebelum diterapkan Model Teams Games Tournament  berbantuan 

multimedia? 

Jawaban : Sudah lumayan baik 

2. Bagaimanakah pendapat bapak dengan pembelajaran yang sudah 

saya lakukan? 

Jawaban : Sudah sesuai dan lumayan baik 

3. Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran setelah saya 

melakukan pembelajaran menggunakan Model Teams Games 

Tournament  berbantuan multimedia? 

Jawaban : Sudah baik, perlu ditingktkan lagi 

4. Setelah saya melakukan pembelajaran,apakah cara yang saya 

gunakan dalam menarik perhatian siswa agar tetap fokus dalam 

pembelajaran sudah tepat? 

Jawaban : sudah tepat namun perlu ditingkatkan 

5. Apakah menurut pendapat bapak pembelajaran yang telah saya 

lakukan sudah efektif dan bisa dikatakan berhasil pada setiap 

langkah pembelajaran? 

Jawaban : sudah lumayan efektif 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

TENTANG PENGGUNAAN MODEL TGT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

SIKLUS II 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Nama kolaborator :  Achmad  Soleh, S.Ag   

NIK   :  04041 

Hari/tanggal  : Rabu, 11 Maret 2015 

Butir pertanyaan.   

1. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

sebelum diterapkan Model Teams Games Tournament  berbantuan 

multimedia? 

Jawaban : Sudah meingkat dan lebih baik 

2. Bagaimanakah pendapat bapak dengan pembelajaran yang sudah 

saya lakukan? 

Jawaban : Sudah baik dan terlihat adanya peningkatan  

3. Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran setelah saya 

melakukan pembelajaran menggunakan Model Teams Games 

Tournament  berbantuan multimedia? 

Jawaban : Sudah baik, siswa mulai antusias 

4. Setelah saya melakukan pembelajaran,apakah cara yang saya 

gunakan dalam menarik perhatian siswa agar tetap fokus dalam 

pembelajaran sudah tepat? 

Jawaban : pastikan bahwa seluruh perhatian terbagi rata 

5. Apakah menurut pendapat bapak pembelajaran yang telah saya 

lakukan sudah efektif dan bisa dikatakan berhasil pada setiap 

langkah pembelajaran? 

Jawaban : sudah efektif dibandingkan yang sudah dilakukan 

kemarin 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

TENTANG PENGGUNAAN MODEL TGT BERBANTUAN 

MULTIMEDIA  

SIKLUS III 

Nama SD  : SD Hj.Isriati Baiturrahman 01 Semarang 

Nama kolaborator :  Achmad  Soleh, S.Ag   

NIK   :  04041 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Maret 2015 

Butir pertanyaan.   

1. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

sebelum diterapkan Model Teams Games Tournament  berbantuan 

multimedia? 

Jawaban : sudah baik, namun belum merata 

2. Bagaimanakah pendapat bapak dengan pembelajaran yang sudah 

saya lakukan? 

Jawaban : pembelajaran sudah baik, meningkat mulai dari 

keterampilan guru dan aktivitas siswa sudah baik 

3. Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran setelah saya 

melakukan pembelajaran menggunakan Model Teams Games 

Tournament  berbantuan multimedia? 

Jawaban :  Siswa sudah antusias dan mengikuti pembelajaran 

dengan senang 

4. Setelah saya melakukan pembelajaran,apakah cara yang saya 

gunakan dalam menarik perhatian siswa agar tetap fokus dalam 

pembelajaran sudah tepat? 

Jawaban : sudah tepat, seluruh siswa mendapat perhatian yang 

sama 

5. Apakah menurut pendapat bapak pembelajaran yang telah saya 

lakukan sudah efektif dan bisa dikatakan berhasil pada setiap 

langkah pembelajaran? 

Jawaban : sudah efektif dan sesuai dengan langkah pembelajaran 
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Dokumentasi Kegiatan 

Siklus I 

 

Gb.1 guru mempersiapkan perangkat pembelajaran multimedia 

Gb.2  siswa memperhatikan guru yang menjelaskan materi 
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Gb.3 Siswa memperhatikan guru saat pembentukan kelompok 

turnamenGb.4 guru mengelola kelas selama games dan tournament 
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Siklus II 

Gb.5 guru menampilkan video pembelajaran  

Gb.6 guru menjelaskan materi presentasi 
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 Gb.7 guru membagi kelompok game berdasarkan hasil evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.8 guru membagi kelompok tournament dengan memberikan soal 

tambahan secara rebutan 
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Siklus III 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gb.9 siswa memperhatikan penayangan video 

 

Gb.10 guru membagi kelompok games berdasarkan hasil evaluasi 
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Gb.11 siswa melakukan presentasi  

 
Gb.12 guru bersama siswa melakukan perhitungan skor turnamen 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat Keterangan Penelitian 
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