
KEEFEKTIFAN MODEL KOOPERATIF
TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP

HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS V
SDN GUGUS MELATI SEMARANG

SKRIPSI
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Pendidikan

Oleh
Istiqomah

1401413224

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017



ii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah

NIM : 1401413224

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

menyatakan bahwa seluruh isi skripsi yang berjudul “Keefektifan Model

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament terhadap Hasil Belajar IPS Siswa

Kelas V SDN Gugus Melati Semarang” adalah benar-benar hasil karya saya

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 10 Agustus 2017



iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Keefektifan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament

terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Melati Semarang”.

Nama : Istiqomah

NIM : 1401413224

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Panitia Ujian Skripsi.

Semarang, 31 Juli 2017

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Drs. Isa Ansori, M.Pd. Dra. Sri Susilaningsih, S.Pd., M.Pd.

NIP 196008201987031003 NIP 195604051981032001



iv

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Keefektifan Model Kooperatif Tipe Teams Games
Tournament terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Melati
Semarang” karya,

Nama : Istiqomah

NIM : 1401413224

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Telah dipertahankan dalam Panitia Sidang Skripsi Program PGSD, FIP,
Universitas Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017.

Semarang, 15 Agustus 2017



v

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”  (Aristoteles).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

kedua orang tua tercinta, Ibu Supiati dan Bapak Parjono  yang telah menjadi

inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan serta doa.



vi

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Keefektifan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament terhadap Hasil

Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Melati Semarang”. Peneliti menyadari

bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh

karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas

Negeri Semarang;

3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Program Studi/Jurusan Pendidikan Guru Sekolah

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, dan sebagai

pembimbing utama;

4. Drs. Sukarjo, S.Pd., M.Pd., Penguji;

5. Dra. Sri Susilaningsih, S.Pd., M.Pd., Pembimbing Pendamping;

6. Sunarti, S.Pd., Kuswardono, S.Pd., Murkilah, S.Pd., Agus Hadi, S.E., M.Pd.,

Kepala SDN di Gugus Melati Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Semoga semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan

skripsi ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt.

Semarang, 10 Agustus 2016

Peneliti,

Istiqomah

NIM 1401413224



vii

ABSTRAK

Istiqomah. 2017. Keefektifan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament
terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Melati Semarang.
Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Isa
Ansori, M.Pd dan Dra. Sri Susilaningsih, S.Pd., M.Pd. 402 halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya hasil belajar
pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang. Tujuan
penelitian ini adalah (1) menguji ada atau tidaknya keefektifan model
pembelajaran TGT terhadap hasil belajar IPS (2) mendeskripsikan peningkatan
aktivitas siswa menggunakan model TGT pada pembelajaran IPS  (3) menguji ada
atau tidaknya perbedaan hasil belajar model TGT dengan model NHT pada
pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan desain
eksperimen semu dalam bentuk nonequivalent control group desain. Populasi
penelitian ini adalah  siswa kelas V di SDN Gugus Melati Semarang. Teknik
pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling dan terpilih SDN
SDN Purwoyoso 03 sebagai kelas eksperimen, SDN Purwoyoso 04 sebagai kelas
kontrol. Teknik pengumpulan data adalah tes dan non tes. Instrumen yang
digunakan adalah lembar wawancaara, kisi-kisi soal uji coba, soal uji coba,
silabus, RPP, dan rubrik pengamatan aktivitas siswa. Teknis analisis data yang
digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata-rata, uji
hipotesis, dan uji n gain.

Hasil uji hipotesis didapatkan nilai thitung adalah 7,104 sedangkan nilai ttabel

dengan taraf df= 67 adalah 1,996. Data tersebut menunjukkan bahwa thitung> ttabel

maka maka diterima, dapat disimpulkan bahwa model TGT efektif terhadap
hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang. Model TGT  dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa, yaitu pertemuan pertama 48%, pertemuan
kedua 56%, pertemuan ketiga 67%, dan pertemuan keempat 71%. Terhadap
perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen (83,06) dan kelas kontrol
(64,55).

Simpulan dari penelitian ini adalah model TGT efektif terhadap hasil belajar
IPS, model TGT dapat meningkatkan aktivitas siswa, serta terdapat perbedaan
hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Saran peneliti yaitu guru
dapat mempersiapkan dengan baik apabila akan menerapkan model TGT, sekolah
dapat mendukung pelaksanaan model-model pembelajaran bervariatif, serta siswa
diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

Kata kunci: hasil belajar; IPS; model Teams Games Tournament
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia untuk

menjamin kelangsungan hidupnya. Melalui pendidikan, manusia dapat memiliki

pengetahuan, kemampuan, dan memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM)

yang tinggi sehingga dapat memajukan suatu bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 (2016: 2) menyatakan bahwa

pendidikan adalah 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.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 (2016: 6) pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.
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Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah memperhatikan pendidikan

masyarakat melalui pendidikan wajib 9 tahun guna memeratakan pendidikan di

Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Bab II pasal 2 (2006: 185)

(1) wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia

(2) wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara

Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup

mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi.

Sesuai  dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 (2016: 20), kurikulum pendidikan dasar

dan menengah wajib memuat beberapa mata pelajaran, diantaranya adalah Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS).

Peneliti mengambil IPS sebagai mata pelajaran dalam penelitian

dikarenakan berdasarkan observasi di SDN Gugus Melati Semarang, siswa kelas

V memiliki nilai yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu

65. IPS adalah penyederhanaan berbagai ilmu-ilmu sosial guna membentuk siswa

menjadi manusia yang penuh dengan tanggung jawab, dapat menghadapi

masalah-masalah sosial, serta dapat hidup di dalam masyarakat. IPS merupakan

suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology negara dan disiplin ilmu

lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan
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dasar dan menengah (Numan Sumantri, 2001: 74). Pembelajaran IPS di sekolah

dasar akan menjadikan peserta didik memiliki kemampuan dasar untuk berpikir

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan

dalam kehidupan sosial. IPS akan membekali peseta didik untuk memiliki

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat

yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.

Di dalam standart isi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006

menjelaskan bahwa di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan

setiap saat (Kurikulum KTSP, 2006: 175). Oleh karena itu, mata pelajaran IPS

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan

bermasyarakat yang dinamis .

Pembelajaran IPS  yang berkualitas terbentuk dari adanya proses

pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Pembelajaran pada satuan

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang,  serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. IPS

merupakan salah satu muatan pembelajaran yang penting karena cakupan

materinya yang luas, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran melalui pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Guru harus

membawakan pembelajaran menjadi menarik melalui model pembelajaran yang

bervariatif, sehingga pembelajaran akan berkesan serta menjadikan siswa menjadi

aktif.
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Model pembelajaran merupakan pedoman berupa prosedur-prosedur

sistematis yang digunakan oleh guru untuk diterapkan pada pembelajaran agar

dapat meningkatkan keaktifan siswa serta dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Model pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan

pembelajaran di kelas maupun tutoria (Suprijono, 2016: 65). Penggunaan model-

model pembelajaran yang inovatif akan menjadikan siswa untuk aktif dalam

mengikuti pembelajaran. Guru dapat mengelompokkan siswa menjadi beberapa

kelompok untuk bermain sambil belajar. Siswa bisa bekerja sama dengan teman

sekelompok, bertukar pikiran antara satu siswa dengan siswa yang lain sehingga

hal ini dapat menjadikan siswa menjadi aktif dan mudah dalam memahami materi

yang disampaikan oleh guru.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan upaya untuk

memperbaiki pembelajaran IPS agar tujuan penggunaan model pembelajaran bisa

tercapai yaitu siswa menjadi aktif dan mencapai hasil belajar yang optimal. Salah

satu model pembelajaran IPS yang dapat diterapkan agar siswa aktifan, partisipasi,

serta tercapainya tujuan pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe

Teams Games Tournament (TGT).

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran siswa

berkelompok secara heterogen yang terdiri dari empat sampai enam anggota

kelompok agar siswa diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru guna mencapai tujuan

pembelajaran. Model TGT adalah tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 3

sampai 6 anggota kelompok secara heterogen, setiap anggota aktif mewakili
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kelompoknya untuk berkompetisi  melawan anggota kelompok lain pada

turnamen akademik  guna mendapatkan skor nilai tertinggi. Model TGT memuat

tournament akademik, kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para

siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja

akademik sebelumnya setara (Slavin, 2015: 163).

Penggunaan model TGT akan memudahkan guru dalam menyampaikan

materi sehingga mudah dipahami oleh siswa. Pada model ini, siswa dibagi

kedalam beberapa kelompok dengan anggota lima sampai enam siswa secara

heterogen. Setiap siswa mewakili kelompoknya dalam kompetisi atau tournamen.

Model pembelajaran TGT menjadikan siswa menjadi aktif karena di dalam

kelompok setiap siswa mendapatkan giliran untuk menjawab kartu turnamen.

Melalui turnamen, setiap siswa berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan pada

kartu soal. Apabila siswa memanfaatkan waktu dengan baik dan berusaha

menajwab kartu soal dengan sebanyak-banyaknya, maka siswa menjadi tahu dari

setiap jawaban kartu soal sehingga siswa menjadi semakin paham terhadap materi

yang disampaikan oleh guru. Ketika skor nilai telah terkumpul, guru akan

memberikan hadiah pada kelompok pemenang dengan beberapa kategori. Tanpa

menggunakan model TGT, siswa merasa kesulitan dalam memahami materi

terutama materi IPS. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa model TGT

berbeda sengan model pembelajaran lainnya serta model TGT memiliki kelebihan

tersendiri dari pada model pembelajaran yang lain. Kelebihannya yaitu adanya

permainan turnamen dan penghargaan terhadap kelompok berprestasi, sehingga

memberikan kesan yang bermakna pada siswa.
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Model pembelajaran sangat bervariasi, selain model TGT terdapat model

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). NHT merupakan model

pembelajaran secara berkelompok. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok dan

diberikan nomor kepala serta secara acak guru memanggil nomor siswa. Setiap

anggota kelompok bertanggung jawab atau tugas kelompoknya, sehingga tidak

ada pemisahan antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam suatu kelompok

untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya (Shoimin,

2014: 108). Dengan menggunakan model NHT, setiap siswa menjadi siap, dapat

melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, siswa yang pandai dapat mengajari

siswa yang kurang pandai dan terjadi interaksi secara intens antarsiswa dalam

menjawab soal, serta tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok karena

ada nomor yang membatasi.

Model pembelajaran TGT dan NHT merupakan model pembelajaran

kooperatif yang setara karena sama-sama menggunakan diskusi kelompok, setiap

anggota memiliki peran masing-masing, terjadi hubungan interaksi langsung

diantara siswa, serta sama-sama menggunakan kemampuan kognitif untuk

menganalisis masalah. Akan tetapi, menurut peneliti model pembelajaran yang

lebih tepat digunakan untuk materi IPS adalah model TGT, karena model TGT

memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh model NHT. Model TGT

berisikan permainan berupa tantangan bagi setiap siswa sehingga akan lebih

menambah semangat siswa untuk belajar. Selain itu, adanya penghargaan

kelompok menjadi kelebihan tersendiri dari model pembelajaran ini.
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Berdasarkan observasi dan wawancara oleh peneliti di SDN Gugus Melati

Semarang, yaitu SDN Purwoyoso 03, SDN Purwoyoso 04, SDN Kalipancur 01

dan SDN Kalipancur 02 ditemukan beberapa permasalahan, yaitu guru kurang

menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif. Hal ini menyebabkan

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Ketika guru memberikan pertanyaan,

siswa belum bisa menjawab pertanyaan. Guru belum optimal dalam menggunakan

media-media pembelajaran yang mendukung untuk mengajarkan materi kepada

siswa. Masalah selanjutnya di SDN Gugus Melati Semarang adalah kurangnya

konsentrasi siswa saat pembelajaran. Banyak siswa yang berbicara dengan

temannya ketika guru menjelaskan materi di kelas. Meskipun sudah dilakukan

kegiatan diskusi kelompok, namun dalam praktiknya masih banyak siswa yang

belum memahami materi yang diajarkan guru. Siswa kesulitan dalam memahami

materi IPS karena materi IPS untuk kelas V sangatlah banyak. Materi berkaitan

dengan sejarah-sejarah sehingga siswa merasa kesulitan untuk memahami dan

mengingat materi IPS. Seperti mengingat nama-nama pahlawan, nama-nama raja,

tahun, serta peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Kondisi ini menyebabkan

minat baca siswa sangat rendah untuk belajar IPS. Untuk itu, harus dihadirkannya

sebuah model yang belum pernah dihadirkan oleh guru yaitu model TGT yang

beisikan permainan dan pemberian penghargaan kepada kelompok, sehingga

rendahnya hasil belajar IPS bisa teratasi dan siswa dapat mencapai nilai KKM.

Pada hasil belajar mata pelajaran IPS siswa-siswa SDN Gugus Melati

Semarang banyak siswa yang belum mencapai KKM yaitu 65. Berdasarkan data

hasil belajar IPS SDN Purwoyoso 03, dari 36 siswa, sebanyak 18 siswa (50%)
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belum mencapai KKM sedangkan 18 siswa (50%) sudah mencapai KKM. Pada

SDN Purwoyoso 04 dari 36 siswa, 32 siswa (89%) belum mencapai KKM dan 4

siswa (11%) sudah mencapai KKM. Sedangkan di SDN Kalipancur 01, dari 38

siswa, 2 (5.3%) siswa belum mencapai KKM sedangkan 36 siswa (94,7%) sudah

mencapai KKM. SDN Kalipanacur 02, dari 35 siswa, terdapat 8 siswa (23%)

belum mencapai KKM sedangkan 22 siswa (77%) telah mencapai KKM.

Berdasarakan data nilai IPS dari SDN Gugus Melati Semarang tersebut,

pada kenyataannya pembelajaran IPS guru kurang menggunakan model-model

pembelajaran yang inovatif sehingga belum melibatkan aktivitas siswa.

Pembelajaran menggunakan model TGT akan menghadirkan adanya permainan

game dan tournament dalam pembelajaran serta memberikan penghargaan kepada

kelompok pemenang, hal ini belum pernah dihadirkan guru pada pembelajaran

sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Syahrir pada tahun 2011 dengan judul “Effects of

the Jigsaw and Teams Games Tournament (TGT) Cooperative Learning on the

Learning Motivation and Mathematical Skills of Junior High School Students”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT dan Jigsaw lebih

efektif digunakan untuk meningkatkan ketrampilan matematika dan motivasi

belajar matematika, ada perbedaan keefektifan model pembelajaran TGT dan

Jigsaw dalam meningkatkan ketrampilan matematika dan motivasi belajar

matematika.
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Penelitian yang dilakukan oleh I Kd. Handayana,  I Wyn. Rinda Suardika,

dan Ni Wyn. Suniasih pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments terhadap Hasil Belajar

IPA Siswa Kelas V SD Gugus VIII Suwat, Gianyar”. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA kelompok

siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

dengan kelompok siswa dibelajarkan secara konvensional. Hasil penelitian ini

adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh terhadap

hasil belajar IPA siswa kelas V SD di Gugus VIII Suwat, Gianyar.

Penelitian oleh Destaria Sudirman,  Fenny Agustina, dan Pikal Candra pada

tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe TGT (Team Game Tournament) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII

Pada Materi Fotosintesis di SMPN 31 Batam”. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menguji pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

terhadap hasil belajar siswa Kelas VII pada materi fotosintesis di SMPN 31

Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi fotosintesis terhadap hasil

belajar siswa kelas VII SMPN 31 Batam Tahun Pelajaran 2013/2014 yang

dibuktikan dengan kelas eksperimen menggunakan model TGT memiliki rata-rata

lebih tinggi (83) dari pada kelas kontrol dengan menggunakan motode ceramah

(67).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan diperkuat oleh penelitain

sebelumnya, peneliti tertarik untuk menerapkan model TGT sebagai alternatif
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dalam menyelesaikan permasalahan pelajaran IPS kelas V SDN Gugus Melati

Semarang. Peneliti menggunakan model NHT sebagai model pembanding pada

pelajaran IPS materi “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”. Peneliti

telah mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian eksperimen dengan judul

“Keefektifan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament terhadap Hasil

Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Melati Semarang”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan akar

permasalahan yaitu:

1. Guru kurang menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif.

2. Terbatasnya penggunaan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran

di dalam kelas.

3. Siswa kurang berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung.

4. Minat baca siswa sangat rendah untuk belajar materi IPS.

5. Hasil belajar siswa sebagian besar belum mencapai KKM, terutama pada mata

pelajaran IPS.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada permasalahan model

pembelajaran yang kurang bervariatif sehingga hasil belajar siswa rendah.

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk menguji keefektifan model kooperatif tipe

TGT terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang.
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1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah model TGT benar-benar efektif terhadap hasil belajar IPS siswa

kelas V SDN Gugus Melati Semarang?

2. Apakah model TGT dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran

IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang?

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara menggunakan model TGT

dengan model NHT pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Gugus

Melati Semarang?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji ada atau tidaknya keefektifan model pembelajaran TGT

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang.

2 Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa menggunakan model

TGT pada pembelajaran IPS  siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang.

3 Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar model TGT

dengan model NHT pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Gugus

Melati Semarang.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat

teoretis (akademik) dan manfaat praktis. Manfaat teoretis berupa kegunaan hasil
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penelitian terhadap pengembangan keilmuan, sedangkan manfaat praktis berupa

manfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti.

1.6.1 Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi

pengetahuan khususnya mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TGT,

menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran IPS, mengembangkan

praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPS, sebagai bahan referensi atau

pendukung penelitan selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis, bagi:

1.6.2.1 Guru

Penerapan model TGT dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi

guru serta dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam

mengajar sehingga guru dapat meningkatkan profesionalisme dalam proses

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

1.6.2.2 Siswa

Dengan menggunakan model TGT, siswa dapat lebih termotivasi untuk

belajar IPS, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran,

meningkatkan pemahaman siswa, serta dapat memberikan pengalaman belajar

yang menarik dan berkesan bagi siswa.

1.6.2.3 Sekolah

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah sebagai tolok ukur pengambilan

kebijakan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru,
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sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dicapai secara

optimal, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya pada mata

pelajaran IPS, dapat meningkatkan kualitas lulusan, serta dapat meningkatkan

hasil belajar siswa di SDN Gugus Melati Semarang.

1.6.2.4 Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah dapat dijadikan sebagai landasan

untuk menulis penelitian selanjutnya, mengembangkan wawasan mengenai

penggunaan model yang tepat dalam proses pembelajaran, untuk mengukur sejauh

mana atau seberapa besar prestasi yang dicapai siswa dengan pembelajaran IPS

menggunakan pendekatan realistik, meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa

kelas V SDN Gugus Melati Semarang, serta mengetahui keefektikan model

pembelajaran TGT terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Melati

Semarang.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Keefektifan

Kegiatan pembelajaran menggunakan model dikatakan berhasil apabila

dapat menciptakan keefektifan dalam pembelajaran. Keefektifan adalah suatu

konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai

keberhasilan individu dalam mencapai sasaran atau tingkat pencapaian tujuan-

tujuan (Hamdani, 2010:194).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti memaknai keefektifan adalah

suatu tingkat keberhasilan yang harus dicapai dengan cara tertentu sesuai dengan

tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang

keefektifan model TGT terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus

Melati Semarang. Model pembelajaran TGT  dikatakan efektif apabila siswa

menjadi lebih aktif dari pembelajaran sebelumnya, dapat meningkatkan minat

belajar, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat, hasil belajar

siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan

pemahaman setelah pembelajaran, serta siswa mengalami ketuntasan belajar

apabilasekurang-kurangnya 75 % dari jumlah siswa telah memperoleh nila diatas

KKM (65). Keeefektifan di dalam pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan

belajar.
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2.1.2 Hakikat Belajar

2.1.2.1 Pengertian Belajar

Manusia sepanjang hidupnya tidak terlepas dari kegiatan belajar. Belajar

dilakukan manusia sepanjang hidupnya dari lahir sampai akhir hayatnya. Belajar

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan

baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang

relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak (Susanto, 2016:

4). Sedangkan menurut Siregar dan Nara (2014: 3) belajar adalah sebuah proses

yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup,

sejak bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai belajar adalah  usaha

sadar seseorang untuk memperoleh pengetahuan sehingga terjadi perubahan

perilaku ke arah yang lebih baik dan berlaku seumur hidup. Kegiatan belajar yang

baik memiliki beberapa ciri-ciri tertentu.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Belajar

Belajar merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh pengetahuan.

Menurut Darsono (dalam Hamdani 2011: 22) ciri-ciri belajar sebagai berikut:

1) belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan;

2) belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang

lain;

3) belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan;

4) belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.
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Menurut Siregar dan Nara (2014: 5) ciri-ciri belajar yaitu:

1) adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut

bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (Psikomotor), maupun nilai dan

sikap (afektif);

2) perubahan itu  tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat

disimpan;

3) perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan harus dengan usaha;

4) perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau

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

Belajar dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Belajar menyebabkan

perubahan pada diri individu yaitu dari segi pengetahuan (kognitif),  nilai sikap

(afektif), serta ketrampilan (Psikomotor) sehingga akan diketahui adanya

perubahan antara sebelum dan sesudah belajar. Selain memiliki ciri-ciri, belajar

memiliki beberapa prinsip agar tujuan belajar dapat tercapai secara optimal.

2.1.2.3 Prinsip Belajar

Kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari prinsip-prinsip belajar. Prinsip

belajar menurut Suprijono (2016: 4) meliputi: 1) belajar adalah perubahan

perilaku; 2) belajar merupakan proses; dan 3) belajar merupakan bentuk

pengalaman. Sedangkan menurut Hamdani (2011: 22) prinsip-prinsip belajar

adalah (1) kesiapan belajar; 2) perhatian; 3) motivasi; 4) keaktifan siswa; 5)

mengalami sendiri; 6) pengulangan; 7) materi pelajaran yang menantang; 8)

balikan dan penguatan; 9) perbedaan individual.
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Guru dan siswa harus memahami prinsip belajar  supaya pembelajaran

berlangsung dengan baik sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan optimal.

Prinsip belajar merupakan panduan-panduan yang digunakan siswa dan guru

untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang baik. Apabila guru memahami

prinsip belajar, guru dapat mengambil tindakan yang tepat agar pembelajaran di

kelas dapat berlangsung dengan baik. Selain prinsip, belajar tidak terlepas dari

unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain.

2.1.2.4 Unsur-Unsur Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur-

unsur yang saling berkaitan. Belajar menghasilkan suatu perubahan kognitif,

afektif, dan psikomotor.  Unsur-unsur belajar menurut Gagne (dalam Rifa’i dan

Anni, 2012: 68-69)  yaitu:

1) peserta didik;

2) rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang pengindraan peserta didik

disebut stimulus;

3) memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang

berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan

belajar sebelumnya;

4) respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon.

Peserta didik yang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan

respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didik diamati pada

akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan

kinerja (performance).
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Unsur-unsur belajar harus terpenuhi bagi siswa agar proses belajar dapat

berlangsung dengan baik. Keempat unsur belajar tersebut berhubungan satu sama

lain. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri siswa apabila terdapat interaksi antara

stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum

dan setelah adanya stimulus. Apabila terjadi perubahan perilaku, maka perubahan

perilaku itu menjadi indikator bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar.

Keberhasilan belajar akan tercapai apabila didukung  oleh beberapa faktor.

2.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Berhasil atau tidaknya kegiatan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Rifa’i dan Anni (2012:   81-

82) dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti  kesehatan organ tubuh;

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial,

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan.

2. Faktor eksternal

Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempegaruhi  kesiapan,

proses, dan hasil belajar.

Siswa dapat belajar dengan baik apabila faktor internal dan eksternal

terpenuhi. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses belajar sehingga
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akan berdampak pada kualitas dan hasil belajar. Proses di dalam kegiatan belajar

tidak terlepas dari teori belajar yang mendukung.

2.1.3 Teori Belajar

Teori belajar  merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar

atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa. Berdasarkan suatu

teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran diharapkan dapat lebih meningkatkan

perolehan siswa sebagai hasil belajar (Trianto, 2011: 12). Teori belajar yang

mendasari model pembelajaran TGT adalah teori belajar kognitif Piaget, teori

belajar kontruktivisme, dan teori belajar teori belajar behavioristik.

2.1.3.1 Teori Belajar Kognitif  Piaget

Dalam teori belajar kognitif, belajar merupakan perubahan persepsi dan

pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak.

Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat komplek

(Suprijono, 2009: 22). Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan

berpikirnya menurut tahapan yang teratur. Pada suatu tahap perkembangan

tertentu akan muncul skema atau struktur kognitif tertentu yang keberhasilannya

pada setiap tahapan amat tergantung pada pencapaian tahapan sebelumnya

(Suyono dan Hariyanto, 2011: 83).

Piaget (dalam Suyono dan Hariyanto, 2011: 83-85) membagi perkembangan

kognitif ke dalam empat tahap.

1. Tahap sensori motor (berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun). Dua

tahun pertama kehidupannya, bayi dapat memahami lingkungan dengan jalan
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melihat, meraba, memegang, mengucap, mencium, mendengar dan

menggerakkan anggota tubuh.

2. Tahap pra-operasional (sekitar usia 2-7 tahun). Saat ini kecenderungan anak

untuk selalu mengandalkan dirinya pada persepsi tentang realitas sangatlah

menonjol. Adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu

mengingat banyak hal tentang lingkungannya.

3. Tahap operasional konkret (berlangsung sekitar 7-11 tahun). Pada kurun waktu

ini pikiran logis anak mulai berkembang. Anak yang sudah mampu berpikir

secara operasi konkret, sudah menguasai pembelajaran penting, yaitu ciri yang

ditangkap oleh panca indra seperti besar dan bentuk sesuatu, dapat saja berbeda

tanpa harus mempengaruhinya, misalnya kuantitas objek yang bersangkutan.

4. Tahap operasi 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 telah

mampu menyusun hipotesis serta membuat kaidah mengenai hal-hal yang

bersifat abstrak.

Teori kognitif piaget ini mendukung pembelajaran dengan model TGT

karena siswa kelas lima berada pada tahap operasional konkret sehingga anak

memiliki pikiran yang logis dan bisa berfikir konkret apabila mendapatkan

pertanyaan-pertanyaan dalam pembelajaran menggunakn model TGT. Anak dapat

berfikir secara kompleks dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam

proses belajar. Selain didukung oleh teori belajar kognitif  Piaget, model

pembelajaran TGT didukung oleh teori belajar kontruktivisme.
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2.1.3.2 Teori Belajar Kontruktivisme

Teori belajar kontruktivisme menekankan bahwa peran utama kegiatan

belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui

bahan, media, peralatan, lingkungan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk

membantu pembentukan tersebut  (Siregar dan Nara, 2010: 39).

Teori belajar kontruktivisme sangat mendukung untuk pembelajaran

menggunakan model TGT karena di dalamnya proses pembentukan pengetahuan

dilakukan oleh siswa sendiri. Pembelajaran berpusat kepada siswa sehingga akan

menciptakan keaktifan pada pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan

pengetahuan namun siswa berusaha menemukan sendiri informasi melalui

pertanyaan-pertanyaan dalam permainan turnamen. Selain teori kontruktivisme,

model TGT juga didukung oleh teori belajar behavioristik.

2.1.3.3 Teori Belajar Behavioristik

Belajar adalah proses perubahan perilaku yang didapat dari hasil belajar

yaitu perubahan perilaku yang bertahan dalam waktu relatif lama, sehingga pada

suatu waktu perilaku tersebut dapat dipergunakan untuk merespon stimulus yang

sama atau hampir sama (Rifa’i dan Anni, 2012: 89).

Teori belajar behaviorisme sangat mendukung pembelajaran model TGT

karena teori belajar ini memandang bahwa perubahan perilaku akan didapat

sebagai hasil belajar. Siswa yang awalnya kurang paham tentang materi yang

diajarkan akan menjadi paham melalui permainan yaitu menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari soal yang diambil dalam turnamen. Belajar menghasilkan teori

belajar, selain itu  belajar akan menghasilkan aktivitas belajar siswa.
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2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa

Kegiatan belajar tidak terlepas dari aktivitas siswa. Aktivitas belajar

(learning activity) merupakan perubahan aktivitas jiwa yang diperoleh dalam

proses pembelajaran, seperti mengamati, mendengarkan, menanggapi, berbicara,

kegiatan menerima, dan kegiatan merasakan (Hamdani, 2011: 137). Aktivitas

belajar adalah prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar-

mengajar karena dalam kegiatan belajar, siswa harus berbuat aktif, tanpa adanya

aktivitas maka proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik (Sardiman,

2011: 96).

Dierich (dalam Sardiman, 2011: 101) membagi jenis-jenis aktivitas menjadi

8 kelompok.

1. Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira,

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

3. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

4. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,

musik, pidato.

5. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

6. Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
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7. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan,

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.

8. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

Peneliti menetapkan beberapa jenis-jenis aktivitas siswa dalam

pembelajaran mengguakan model TGT sebagai berikut.

1. Emotional activities, meliputi: siswa bersemangat dalam mengikuti

pembelajaran, berani menjawab soal turnamen tanpa ragu.

2. Oral activities, meliputi: siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru,

bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang belum jelas, memberikan

pendapat atau jawaban apabila guru bertanya kepada siswa, dan berdiskusi

mengerjakan LKS.

3. Mental activities, meliputi: menanggapi pendapat teman sekelompok,

menanggapi jawaban teman yang kurang tepat dalam turnamen, memecahkan

dan menganalisis soal turnamen.

4. Listening activities, meliputi: mendengarkan pendapat teman sekelompok

ketika berdiskusi.

5. Visual activities, meliputi; memerhatikan video penyerangan bom kota

Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, memerhatikan gambar alur peristiwa

Rengasdenglok, memerhatikan gambar tokoh-tokoh yang terlibat dalam

peristiwa Rengasdenglok, memerhatikan video pembacaan teks proklamasi,

memerhatikan gambar tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan teks

proklamasi, memerhatikan gambar alur peristiwa proklamasi, memerhatikan
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gambar cara menghargai jasa-jasa pahlawan proklamasi, dan memerhatikan

gambar tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi.

6. Writing activities, meliputi: menulis jawaban soal LKS.

7. Motor activities,meliputi:bermain game turnamen yaitu menjawab soal dari

kartu turnamen.

Peneliti tidak mencantumkan drawing activities karena pada pembelajran

TGT siswa tidak melakukan kegiatan yang termasuk ke dalam aktivitas tersebut.

Manfaat aktivitas belajar menurut Hamalik (2014: 91) yaitu:

1) siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri;

2) berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa;

3) memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang  pada

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok;

4) siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehinga

sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual;

5) memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat;

6) membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan

siswa;

7) pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari terjadinya

verbalisme;
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8) pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai aktivitas belajar siswa

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran,

yaitu siswa mencari pengalaman untuk mengembangkan kemampuannya sendiri.

Aktivitas kegiatan siswa berpengaruh terhadap hasil belajar.

2.1.5 Hasil Belajar

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar

Untuk mengetahui berhasil tidaknya siswa dalam belajar perlu dilakukan

suatu evaluasi pembelajaran. Hasil belajar dapat memperlihatkan tinggi rendahnya

keberhasilan belajar siswa yang dapat dilihat dari penilaian hasil belajar dan

prestasi belajar. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil

dari kegiatan belajar (Susanto, 2016: 5). Menurut Suprijono (2016: 5) hasil belajar

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek

potensi kemanusiaan. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh

peserta didik setelah  mengalami kegiatan belajar (Rifa’i dan Anni, 2012:  69).

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai hasil belajar adalah

perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa setelah siswa menjalani proses

belajar yaitu berupa perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar

dibagi menjadi beberapa macam.
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2.1.5.2 Macam-Macam Hasil Belajar

Menurut Susanto (2016: 6-11) macam-macam hasil belajar dibedakan

menjadi tiga.

1. Pemahaman konsep (kognitif)

Pemahaman konsep diartikan sebagai  kemampuan untuk menyerap arti dari

materi atau bahan yang dipelajari, yakni seberapa besar siswa mampu menerima,

menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau

sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang dibaca, dilihat,

dialami, atau yang dirasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang

dilakukan.

Menurut Bloom (dalam Arikunto, 2011: 150) ranah kognitif terdiri dari

enam aspek atau jenjang proses berfikir.

a. Pengetahuan (Mengingat/C1)

Pengetahuan merupakan proses berfikir yang paling rendah.

b. Pemahaman (Memahami/C2)

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami

sesuatu setelah mengetahui atau mengingat.

c. Aplikasi (Mengaplikasikan/C3)

Aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan

ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus,

teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret.

d. Analisis (Menganalisis/C4)



27

Analisis adalah Dalam analisis, siswa diminta untuk menganalisis suatu

hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar.

e. Evaluasi (Mengevaluasi/C5)

Sintesis merupakan suatu proses yang meminta siswa agar bias menyusun

kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan struktur baru.

f. Kreatifi (Mencipta/C6)

Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan

terhadap suatu situasi, nilai atau ide, atau kemampuan mengambil keputusan.

Aspek kognitif yang ditekankan pada penelitian ini adalah siswa dapat:

menjelaskan berita kekalahan Jepang, menjelaskan terjadinya peristiwa

Rengasdenglok, menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa

Rengasdenglok, menjelaskan peristiwa perumusan naskah teks proklamasi,

menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwaa perumusan naskah teks

proklamasi, menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi, mempraktikan

pembacaan teks proklamasi, menjelaskan peran dari tokoh-tokoh yang terlibat

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan mempraktikkan bermain

peran peristiwa sekitar proklamasi untuk menghargai jasa-jasa tokoh-tokoh

proklamasi.

2. Sikap (afektif). Sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu

dengan metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa

individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan,

perilaku, atau tindakan seseorang. Pembagian domain ini disusun Bloom
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bersama dengan David Krathwol menjadi lima aspek (dalam Arikunto, 2012:

151-1520).

a. Penerimaan ( Receiving/Attending ).

Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya, berupa

mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya.

b. Tanggapan ( Responding ).

Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi

persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan.

c. Penghargaan ( Valuing ).

Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena,

atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai

tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku.

d. Pengorganisasian ( Organization )

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan

membentuk suatu sistem nilai yang konsisten.

e. Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Value Complex)

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga menjadi

karakteristik gaya hidupnya.

Aspek afektif yang ditekankan siswa pada penelitian ini adalah adalah

kerjasama, tanggungjawab, disiplin dan toleransi.

3. Keterampilan proses (psikomotor). Keterampilan berarti kemampuan

menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk
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mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Ranah keterampilan proses

terdiri dari tujuh jenis.

a. Persepsi (Perception)

Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan.

b. Kesiapan (Set).

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan.

c. Merespon (Guided Response).

Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di

dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba.

d. Mekanisme ( Mechanism ).

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan

meyakinkan dan cakap.

e. Respon Tampak yang Kompleks ( Complex Overt Response ).

Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan

yang kompleks.

f. Penyesuaian ( Adaptation ).

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam

berbagai situasi.

g. Penciptaan ( Origination ).

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau

permasalahan tertentu.

Ranah psikomotor yang ditekankan pada penelitian ini adalah keterampilan

siswa dalam kegiatan kelompok.
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui macam-macam hasil

belajar yaitu sikap (aspek afektif), pemahaman konsep (aspek kognitif), dan

keterampilan proses (aspek psikomotor). Berhasilnya hasil belajar siswa yang

meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif dipengaruhi oleh beberapa faktor.

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil belajar

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wasliman (dalam

Susanto, 2016: 12), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan

menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi:

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.

2. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar

yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Agar siswa berhasil dalam memeroleh hasil belajar yang optimal, maka

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seperti kecerdasan, minat dan perhatian,

motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan

kesehatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus diperhatikan dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sangat berpengaruh terhadap

kegiatan siswa selama proses pembelajaran.



31

2.1.6 Penilaian

2.1.6.1 Pengertian Penilaian

Penilaian (assesment) hasil belajar merupakan komponen penting dalam

kegiatan pembelajaran. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap

sesuatu dengan ukuran baik buruk (Arikunto, 2012: 3). Penilaian merupakan

kegiatan menafsirkan atau memaknai data hasil suatu pengukuran berdasarkan

kriteria atau standar maupun aturan-aturan tertentu (Widoyoko, 2014: 5).

Menurut kurikulum 2013, penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah

proses pengumulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik

dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan

kompetensi ketrampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama

dan setelah proses pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104  tahun 2014

tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah

menyatakan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai penilaian adalah

kegiatan memaknai data hasil belajar untuk mengukur pencapaian hasil belajar

siswa yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses

pembelajaran.

2.1.6.2 Prinsip-Prinsip Penilaian

Menurut Widoyoko (2014: 19-21), prinsip-prinsip penilaian ada sepuluh.

1. Sahih atau valid
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Sahih atau valid berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan

kemampuan yang diukur. Penilaian akan valid apabila menggunakan alat ukur

yang valid.

2. Objektif

Penilaian dilakukan secara objektif, artinya penilaian didasarkan pada prosedur

dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas dari peneliti.

3. Adil

Penilaian dilakukan secara adil, artinya penilaian tidak menguntungkan atau

merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus seperti perbedaan latar

belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Guru tidak boleh menggunakan standar atau kriteria yang berbeda untuk anak

yang berbeda

4. Terpadu

Penilaian dilakukan secara terpadu, yaitu penilaian yang dilakukan oleh

pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan

belajar.

5. Terbuka

Penilaian dilakukan secara terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria

penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui maupun dapat

diakses oleh semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan kegiatan

penilaian.

6. Menyeluruh dan berkesinambungan
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Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi, yaitu

pengetahuan, keterampilan , dan sikap.

7. Sistematis

Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-

langkah baku.

8. Ekonomis

Penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporannya.

9. Akuntabel

Penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun

eksternal, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

10. Edukatif

Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam

belajar. Penilaian bersifat mendidik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih

giat.

Prinsip-prinsip penilaian harus dipegang oleh guru, meliputi sahih atau

valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan,

sistematis, ekonomis, akuntabel, dan edukatif.

2.1.6.3 Jenis-jenis Penilaian

Menurut Sudjana (2013) dilihat dari fungsinya, penilaian dibedakan menjadi

lima jenis yaitu:

1. Penilaian Formatif
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Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan guru pada saat

berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses

belajar mengajar. Penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar

mengajar untuk memperbaiki program pengajaran

dan strategi pelaksanaannya.

2. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program,

yakni akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah

untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh

kompetensi siswa dan kompetensi mata pelajaran dikuasai oleh para siswa.

Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses.

3. Penilaian Diagnostik

Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-

kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan

untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial (remedial

teaching), menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soalnya disusun

sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi

oleh para siswa.

4. Penilaian Selektif

Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi,

misalnya tes atau ujian saringan masuk ke sekolah tertentu.

5. Penilaian Penempatan
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Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan

penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan

belajar untuk program itu. Penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa

untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan

kemampuan siswa.

2.1.6.4 Penilaian di SDN Gugus Melati Semarang

Jenis penilaian yang dilaksanakan di SDN Gugus Melati Semarang pada

saat penelitian adalah jenis penilaian penempatan, karena penilaian ini

berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan

kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Peneliti memberikan soal

pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal

siswa sebelum peneliti memberikan perlakuan model pembelajaran.

2.1.7 Hakikat Pembelajaran

2.1.7.1 Pengertian Pembelajaran

Untuk menciptakan kegiatan belajar, diperlukan adanya pembelajaran. Guru

harus dapat menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Pembelajaran

merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta

pelaksanaannya terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang

(Siregar dan nara (2014: 13). Menurut Aqib (2015: 66) pembelajaran adalah

upaya sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran

berjalan secara efektif dan efesien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan
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dan evaluasi. Sedangkan pembelajaran menurut Rifa’i dan Anni (2012: 158)

adalah suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari

lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai pembelajaran adalah

upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang

kondusif, efektif dan efisien  kepada siswa agar  tujuan pembelajaran dapat

tercapai secara optimal. Pembelajaran yang baik memiliki beberapa ciri-ciri

tertentu.

2.1.7.2 Ciri-Ciri Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Siregar dan Nara

(2014: 13) ciri-ciri pembelajaran yaitu:

1) merupakan upaya sadar dan disengaja;

2) pembelajaran barus membuat siswa belajar;

3) tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan;

4) pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya.

Pembelajaran dapat berjalan secara efektif apabila guru menetapkan tujuan

terlebih dahulu sebelum mengajar, sehingga dalam proses pembelajaran dapat

terkendali baik dari rencana, proses dan hasil pembelajaran. Selain memiliki ciri-

ciri, pembelajaran juga memiliki prinsip-prinsip sebagai pegangan guru untuk

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
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2.1.7.3 Prinsip-Prinsip pembelajaran

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, untuk mencapai hasil yang

lebih optimal maka harus memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Gagne

(dalam Siregar dan Nara, 2014: 16-17) menyebutkan ada sembilan prinsip yang

dapat dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran.

1. Menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa

dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi atau kompleks.

2. Mempunyai tujuan pembelajaran (informing learner of the objectuves):

memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai

mengikuti pelajaran.

3. Mengingatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or prior

learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang

menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru.

4. Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus) menyampaikan

materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan.

5. Memberikan bimbingan belajar (providing learner guidance): memberikan

petanyaan-pertanyaan yang membimbing proses/alur berpikir siswa agar

memiliki pemahaman yang lebih baik.

6. Memperoleh kinerja/penampilan siswa (eliciting performance): siswa diminta

utuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap

materi.

7. Memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh

ketepatan performance siswa.



38

8. Menilai hasil belajar (acessing performance): memberikan tes/tugas untuk

mengetahui seberapa jauh siswa mengetahui tujuan pembelajaran.

9. Memperkuat retesi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer):

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan memberikan

rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa yang telah dipelajari.

Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan pegangan guru dalam mengajar

untuk menciptakan pembelajaran yang aktif,inovatif, kreatif, serta dapat berkesan

pada siswa. Pembelajaran tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip serta komponen-

kompenen yang mendukung pembelajaran.

2.1.7.4 Komponen-Komponen Pembelajaran

Pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila terdiri dari komponen-

komponen. Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 159-161) komponen-komponen

pemberajaran terdiri atas tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang.

1. Tujuan, secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan

pembelajaran adalah instructional effect biasanya berupa pengetahuan, dan

ketrampilan atau sikap.

2. Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena peserta

didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai objek

karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku

pada diri subjek belajar.

3. Materi pelajaran.
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4. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

5. Media pembelajaran, adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran.

6. Penunjang, yaitu fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran

dan lain-lainnya yang berfungsi meningkatkan strategi pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, komponen-komponen pembelajaran harus

terpenuhi dengan baik supaya dapat mendukung proses pembelajaran yang

optimal, meliputi: tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran,

media pembelajaran, dan penunjang. Apabila komponen-komponen pembelajaran

sudah terpenuhi, maka akan menciptakan pembelajaran yang optimal. Di dalam

pembelajaran dapat diterapkan model-model pembelajaran yang disesuaikan

dengan materi dan karakteristik siswa.

2.1.8 Model Pembelajaran

2.1.8 Pengertian Model Pembelajaran

Untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan diperlukan adanya model-model pembelajaran yang harus

diterapkan guru agar siswa menjadi aktif  ketika pembelajaran berlangsung.

Menurut Suprijono (2009: 65) model pembelajaran adalah pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun

tutorial. Sedangkan menurut Rusman (2014: 144) model pembelajaran adalah

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum
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(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran,

dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai model pembelajaran

adalah pedoman berupa prosedur-prosedur sistematis yang digunakan oleh guru

untuk merencanakan pembelajaran di kelas supaya dapat mencapai tujuan

pembelajaran.

2.1.8.2 Unsur-Unsur Model Pembelajaran

Menurut Joyce dan Weil dalam Indrawati (2011: 2.1)  mengemukakan

bahwa model pembelajaran memiliki lima unsur karakteristik model. Kelima

unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Sintakmatik, merupakan tahapan kegiatan dari suatu model pembelajaran.

2. Sistem sosial, merupakan situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam

masyarakat belajar.

3. Prinsip Reaksi,  adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para pelajar.

4. Sitem Pendukung, merupakan segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan

untuk melaksanakan model.

5. Dampak Intsruksional, adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara

mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam merencanakan pembelajaran guru harus

paham tentang unsur-unsur setiap model yang akan dipilih, agar pembelajaran

yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Model pembelajaran terdiri

dari beberapa macam diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif.
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2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif

2.1.9.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok

kecil  secara kolaboratif  yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman,  2012: 202).

Menurut Hamdani (2011: 30) pembelajaran kooperatif merupakan salah satu

bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham kontruktivis, dalam pembelajaran

ini diterapkan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok

kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Secara umum pembelajaran

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru. Guru menetapkan tugas dan

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud

(Suprijono, 2016: 74).

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai pembelajaran kooperatif

adalah bentuk pembelajaran yaitu siswa berkelompok secara heterogen yang

terdiri dari empat sampai enam anggota kelompok supaya siswa diberikan

kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam memecahkan permasalahan

yang diberikan oleh guru guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran

kooperatif memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh jenis

pembelajaran lain.
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2.1.9.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa karakteristik. Menurut Rusman,

(2014: 208-209) ciri-ciri pembelajaran kooperatif  yaitu:

1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi

belajarnya;

2) kelompok dibentuk dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan

rendah;

3) bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dan ras, budaya, suku, jenis

kelamin berbeda-beda;

4) penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu.

Pembelajaran kooperatif sama halnya dengan pembelajaran dengan

berkelompok. Setiap anggota kelompok memiliki peran serta haknya masing-

masing untuk berkontribusi dalam kelompok. Berdiskusi kelompok dibutuhkan

adanya keaktifan, kerjasama, dan kekompakan antara anggota satu dengan

anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif tidak hanya memiliki satu jenis

model, namun memiliki beberapa jenis model pembelajaran.

2.1.9.3 Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran Kooperatif terdiri dari beberapa jenis. Beberapa model

pembelajaran kooperatif yang sering digunakan dalam pembelajaran, yaitu:

1. Jigsaw

Model Jigsaw adalah model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar

dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang

secara heterogen (Shoimin, 2014: 90).
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2. Teams Games Tournament (TGT)

TGT merupakan model pembelajaran dengan menggunakan tournament

akademik, kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, siswa berlomba

sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik

sebelumnya setara dengan mereka (Slavin, 2015: 163).

3. Two Stay Two Stray

Adalah model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Spencer Kagan yang

bertujuan untuk memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan

hasil dan informasi dengan kelompok lainnya (Aqib, 2015 :35).

4. Think Pair Share (TPS)

TPS merupakan model pembelajaran yang memberi siswa waktu untuk

berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain (Shoimin, 2014: 208).

5. Numbered Heads Together (NHT)

NHT merupakan suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota

kelompoknya bertanggung jawab atau tugas kelompoknya, sehingga tidak ada

pemisahan antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam suatu kelompok

untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya

(Shoimin, 2014: 108).

6. Make A Match

Model pembelajaran make a match adalah model pembelajaran yang

dikembangkan oleh Loma Curran. Siswa diminta mencari pasangan kartu

yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran

(Shoimin, 2014: 98).
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7. Student Teams Achievement Division (STAD)

STAD merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan

merupakan model yang baik untuk permulaan bagi para guru yang baru

menggunakan pendekatan kooperatif. Model STAD terdiri dari presentasi

kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim (Slavin, 2015:

145-146).

8. Team Assisted Individually (TAI)

TAI adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengadaptasi

pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan

maupun pencapaian prestasi siswa (Shoimin, 2014: 200).

model pembelajaran yang akan digunakan peneliti adalah model

pembelajaran TGT yang akan dibandingkan dengan model pembelajaran NHT

untuk menguji ada atau tidaknya keefektifan model TGT terhadap hasil belajar

IPS siswa SDN Gugus Melati Semarang. Layaknya belajar dan pembelajaran,

pembelajaran kooperatif juga memiliki beberapa prinsip.

2.1.9.4 Prinsip Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa prinsip. Menurut Roger dan

David Johnson (dalam Rusman, 2014: 212) ada lima unsur dasar dalam

pembelajaran kooperatif.

1. Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence), yaitu dalam

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung

pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, semua

anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan.
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2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu keberhasilan

kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh

karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab

yang harus dikerjakan dalam kelompoknya tersebut.

3. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu memberikan

kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka

melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi

dari anggota kelompok lain.

4. Partisipasi dan komunikasi (participation and comunication), yaitu melatih

siswa untuk dapar berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan

pembelajaran.

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok

untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar

selanjutnya bisa bekerja sama lebih efektif.

Pembelajaran kooperatif akan berjalan dengan baik apabila memenuhi

prinsip-prinsip, yaitu prinsip ketergantungan positif, tanggung jawab

perseorangan, interaksi tatap muka, partisipasi dan komunikasi, dan evaluasi

proses kelompok. Pembelajaran kooperatif tidak berjalan secara alami, melainkan

memiliki beberapa prosedur supaya berjalan secara sistematis.

2.1.9.5 Prosedur Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa prosedur agar kegiatan dapat

dilakukan dengan baik. Menurut Rusman (2014: 212-213) prosedur atau langkah-

langkah pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap.
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1. Penjelasan materi, tahap ini merupakan tahap penyampaian pokok-pokok

materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahap

ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran.

2. Belajar kelompok, tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan

materi, siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.

3. Penilaian, penilaian dalam pembelajaran kooperatif dapat dilakukan melalui tes

atau kuis, yang dilakukan secara individu atau kelompok.

4. Pengakuan tim,  adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim

paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah dengan

harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi.

Kegiatan pembelajaran kooperatif dilakukan berdasarkan prosedur-proedur

secara sistematis, yaitu meliputi: penjelasan materi, belajar kelompok, penilaian,

dan pengakuan tim. Prosedur pembelajaran kooperatif akan diterapkan peneliti

untuk meneliti keefektifan model pembelajaran. Model pembelajaran yang

digunakan oleh peneliti adalah model pembelajaran tipe Teams Games

Tournament (TGT) untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran Numbered

Heads Togethers (NHT) untuk kelas kontrol.

2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament

(TGT)

2.1.10.1 Pengertian Model Pembelajaran TGT

Model pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk

kelas eksperimen (kelas VB SDN Purwoyoso 03 Semarang) adalah model

pembelajaran tipe TGT. TGT merupakan model pembelajaran dengan
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menggunakan tournament akademik, kuis-kuis dan sistem skor kemajuan

individu, para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain

yang kinerja akademik sebelumnya setara dengan mereka (Slavin, 2015: 163).

Model pembelajaran TGT disusun oleh beberapa komponen-kompenen tertentu.

2.1.10.2  Komponen Model Pembelajaran TGT

Model pembelajaran TGT terdiri dari beberapa komponen. Menurut Slavin

(2015: 166-167) ada lima komponen dalam penggunaan model TGT.

1. Presentasi kelas

Guru mempresentasikan materi terlebih dahulu di depan kelas. Selama

penyampaian materi, siswa harus benar-benar memperhatikan presentasi guru

supaya siswa dapat menjawab soal-soal kuis turnamen karena skor kuis

menentukan skor tim.

2. Tim

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas

dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. Fungsi utama dari tim

ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih

khususnya untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis

dengan baik. Setelah guru menyampaikan materi, tim berkumpul untuk

mengerjakan lembar kegiatan siswa (LKS). Kegiatan kelompok melibatkan

permasalahan bersama, membandingkan permasalahan bersama,

membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila

tim ada yang membuat kesalahan.

3. Game
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Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan relevan yang dirancang untuk menguji

pengetahuann siswa. Game dimainkan di atas meja dengan tiga orang siswa

atau lebih, masing-masing mewakili tim yang berbeda. Game berupa nomor-

nomor pertanyaan yang ditulis pada lembar yang sama. Seorang siswa

mengambil sebuah kartu bernomor dan harus menjawab pertanyaan sesuai

nomor yang tertera pada kartu tersebut. Sebuah aturan tentang penantang

memperbolehkan para pemain saling menantang jawaban masing-masing.

4. Turnamen

Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Biasanya

berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah guru memberikan

presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok terhadap

lembar kegiatan. Pada turnamen pertama, guru menunjuk siswa untuk berada

pada meja turnamen. Tiga siswa berprestasi tinggi sebelumnya pada meja 1,

tiga berikutnya pada meja 2, dan seterusnya. Setelah turnamen pertama, para

siswa akan bertukar meja tergantung pada kinerja mereka pada turnamen

terakhir. Pemenang pada setiap meja “naik tingkat” ke meja berikutnya yang

lebih tinggi (misalnya, dari meja 6 ke meja 5): skor tertinggi kedua tetap

tinggal pada meja yang sama: dan skornya paling rendah “diturunkan”. Melalui

cara ini, jika pada awalnya siswa sudah salah ditempatkan, untuk seterusnya

mereka akan terus dinaikkan atau diturunkan sampai mereka mencapai tingkat

kinerja yang sesungguhnya.

5. Rekognisi Tim
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Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila

skor rata-rata siswa mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga

digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat mereka.

Komponen-komponen penyusun model pembelajaran TGT terdiri dari

presentasi kelas, tim, game, turnamen dan rekognisi tim. Model TGT memiliki

beberapa langkah agar pembelajaran menggunakan model TGT dapat berjalan

dengan sistematis.

2.1.10.3 Langkah-Langkah  dalam Model Pembelajaran TGT

Terdapat empat langkah dalam pembelajaran model TGT (Slavin, 2015:

170-176).

1. Pengajaran

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan pelajaran berupa materi

(presentasi kelas). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi,

dan penjelasan singkat tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Pada

saat penyajian kelas, siswa harus benar-benar memperhatikan penjelasan guru

mengenai materi yang diajarkan, karena akan membantu siswa pada saat game

atau permainan karena skor game atau permaianan akan menentukan skor

kelompok.

2. Belajar Tim

Pada langkah ini, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok

berdasarkan kriteria kemampuan (prestasi) peserta didik dari ulangan harian

sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok biasanya terdiri dari 5

sampai 6 orang siswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi
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bersama teman sekelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan

anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pasa saat game atau

permainan. Setelah guru selesai memberikan penyajian kelas, kelompok (tim

atau kelompok belajar) bertugas untuk mempelajari lembar kerja.  Siswa

mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka untu menguasai materi.

Kegiatan peserta didik adalah mendiskusikan masalah-masalah,

membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan

konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan.

3. Turnamen

Sebelum melakukan turnamen, guru menyediakan menyiapkan lembar

pembagian meja turnamen yang sudah diisi, satu kopian lembar permainan dan

lembar jawaban, satu lembar skor permainan, satu boks kartu bernomor yang

berhubungan dengan nomor pertanyaan-pertanyaan pada lembar permainan,

untuk tiap-tiap meja turnamen.
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Adapun penyusunan meja turnamen menurut Slavin (2015:  168) sebagai

berikut.

TEAM A

TEAM B TEAM C

Gambar 2.1 Penempatan pada Meja Turnamen

Keterangan:

A1,B1,C1 = Siswa berkemampuan tinggi

A(2,3,4) B(2,3,4) C(2,3,4) = Siswa berkemampuan sedang

A5,B5,C5 = Siswa berkemampuan rendah

Menurut Slavin (2015: 173) aturan permaianan TGT dapat digambarkan

sebagai berikut:

Pembaca
1. Ambil kartu bernomor dan carilah soal yang berhubungan dengan nomor tersebut pada lembar

permainan.
2. Bacalah pertanyaan dengan keras.
3. Cobalah untuk menjawab.

Penantang I
Menantang jika memang dia mau
(dan memberikan jawaban berbeda)
atau boleh melewatinya.

Penantang II
Boleh menantang jika penantang I melewati, dan jika dia memang mau. Apabila semua penantang
sudah menantang atau melewati, penantang II memeriksa lembar jawaban. Siapa pun yang
jawabannya benar berhak menyimpan kartunya. Jika si pembaca salah, tidak ada sanksi, tetapi jika
kedua penantangnya yang salah, maka dia harus mengembalikan kartu yang telah dimenangkannya ke
dalam kotak, jika ada.

Gambar 2.2Aturan Permaianan TGT

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

Tinggi     Sedang      Sedang     Rendah

Meja
Turnamen

1

Meja
Turnamen

4

Meja
Turnamen

3

Meja
Turnamen

2

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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Untuk memulai permainan, para siswa menarik kartu untuk menentukan

pembaca yang pertama, yaitu siswa yang menarik nomor tertinggi. Permainan

berlangsung sesuai waktu yang dimulai dari pembaca pertama.

Pembaca pertama mengocok kartu dan mengambil kartu yang teratas. Siswa

lalu membacakan dengan keras soal yang berhubungan dengan nomor yang ada

pada kartu, termasuk pilihan jawabannya jika soalnya adalah pilihan ganda.

Misalnya, seseorang siswa yang mengambil kartu nomor 21 dan menjawab soal

nomor 21. Pembaca yang tidak yakin akan jawabannya diperbolehkan menebak

tanpa dikenai sanksi. Jika konten dari permainan tersebut melibatkan

permasalahan, semua siswa (bukan hanya si pembaca) harus mengerjakan

permasalahan tersebut supaya mereka siap untuk ditantang. Setelah si pembaca

memberikan jawaban, siswa yang berada di sebelah kiri atau kanannya (penantang

pertama) punya opsi untuk menantang dan memberikan jawaban yang berbeda.

Jika ia ingin melewatinya, atau bila penantang kedua punya jawaban yang berbeda

dengan penantang pertama, maka penantang kedua boleh menantang. Akan tetapi,

penantang harus hati-hati karena mereka harus mengembalikan kartu yang telah

dimenangkan sebelumnya ke dalam kotak (jika ada) apabila jawaban yang mereka

berikan salah. Apabila semua peserta punya jawaban, ditantang, atau dilewati

pertanyaan, penantang kedua (atau peserta yang di sebelah kanan pembaca)

memberikan jawaban dan membacakan jawaban yang benar dengan keras. Si

pemain yang membacakan jawaban yang benar akan menyimpan kartunya. Jika

kedua penantang memberikan jawaban salah, dia harus mengembalikan kartu

yang telah dimenangkan (jika ada) ke dalam boks.
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Untuk putaran berikutnya, semua bergerak satu posisi ke kiri; penantang

pertama menjadi pembaca, penantang kedua menjadi penantang pertama, dan si

pembaca menjadi penantang kedua. Permainan berlanjut, seperti yang telah

ditentukan oleh guru, sampai periode kelas berakhir atau jika kotaknya telah

kosong. Apabila permainan sudah berakhir, para pemain mencatat nomor yang

telah mereka menangkan pada lembar skor permaianan. Jika masih ada waktu,

para siswa mengocok kartu lagi dan memainkan game kedua sampai akhir periode

kelas, dan mencatat nomor kartu-kartu yang dimenangkan.

Lembar contoh skor permainan TGT Slavin (2015: 175) dapat dilihat pada

tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Lembar skor pemain TGT

Pemain Tim Game 1 Game 2 Game 3 Total
hari itu

Poin
turnamen

Eric Giants 5 7 12 20
Lisa A. Geniuses 14 10 24 60
Darryl B. Bombs 11 12 23 40

Semua siswa harus memainkan game ini pada saat yang sama. Sementara

mereka bermain, bergeraklah dari satu kelompok ke kelompok lain untuk

menjawab pertanyaan dan pastikan bahwa semua siswa memahami prosedur

permainan tersebut. Sepuluh menit sebelum berakhir periode kelas, guru

mengucapkan kata “waktu“ dan mintalah pada siswa berhenti dan menghitung

kartu mereka. Selanjutnya mereka harus mengisi nama, tim, dan skor mereka pada

lembar skor permainan.

Pedoman untuk menghitung poin-poin turamen menurut Slavin (2015:

175) dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.2 Pedoman Menghitung Poin Turnamen dengan Empat Pemain

Pemain Tidak
ada

yang
seri

Seri
nilai

tertinggi

Seri
nilai

tengah

Seri
nilai

rendah

Seri
nilai

tertinggi
3

macam

Seri
nilai

terendah
3

macam

Seri 4
macam

Seri
nilai

tertinggi
dan

terendah
Peraih
skor

tertinggi

60
poin

50 50 60 50 60 40 50

Peraih
skor

tengah
atas

40
Poin

50 40 40 50 30 40 50

Peraih
skor

tengah
bawah

30
poin

30 40 30 50 30 40 30

Peraih
skor

rendah

20
poin

20 20 30 20 30 40 30

Tabel 2.3 Pedoman Menghitung Poin Turnamen dengan Tiga Pemain

Pemain Tidak ada
yang seri

Seri nilai
tertinggi

Seri nilai
terendah

Seri 3 macam

Pemain skor
tertinggi

60 poin 50 60 40

Pemain skor
tenah

40 poin 50 30 40

Pemain skor
rendah

20 poin 20 30 40

Tabel 2.4 Pedoman Menghitung Poin Turnamen dengan Dua Pemain

Pemain Tidak seri Seri
Pemainskor tertinggi 60 poin 40

Pemainskor terendah 20 poin 40
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4. Rekognisi tim berprestasi

Setelah turnamen selesai, guru menentukan skor berdasaran poin yang didapat

siswa selama kegiatan turnamen. Guru dapat memberikan sertifikat kepada

tim-tim yang memenuhi kriteria. Tim baik hanya akan menerima ucapan

selamat di dalam kelas. Selain atau sebagai tambahan sertifikat tim, guru juga

dapat menampilkan tim sukses pada papan buletin mingguan, tempatkan foto

dan nama tim mereka pada tempat kehormatan. Apapun yang dilakukan oleh

guru untuk merekogisi tim berprestasi, sangat penting untuk

mengkomunikasikan bahwa kesuksesan tim itu (bukan karena sukses individu)

merupakan sesuatu yang penting karena inilah yang akan memotivasi para

siswa untuk membantu teman satu timnya belajar.

Langkah-langkah pembelajaran TGT meliputi presentasi kelas, tim, game,

turnamen, dan rekognisi tim. Model pembelajaran TGT memiliki kelebihan

tersendiri yang tidak dimiliki oleh model pembelajaran lainnya.

2.1.10.4  Kelebihan  Model Pembelajaran TGT

Model pembelajaran TGT memiliki beberapa kelebihan dari pada model

pembelajaran yang lain. Menurut Shoimin (2014: 207-208) model pembelajaran

TGT memiliki beberapa kelebihan.

1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan

akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang

berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan

penting dalam kelompoknya.
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2. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota

kelompoknya.

3. Membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena

guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok

terbaik.

4. Menjadikan peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran

karena ada kegiatan permainan  berupa turnamen.

Model pembelajaran TGT  bukanlah model yang sempurna. Model TGT

juga memiliki beberapa kekurangan.

2.1.10.5 Kekurangan Model Pembelajaran TGT

Model pembelajaran TGT memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan.

Menurut Shoimin (2014: 207-208) model pembelajaran TGT memiliki beberapa

kekurangan.

1. Membutuhkan waktu lama.

2. Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model

ini.

3. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan.

Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru

harus mengetahui urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga

terendah.

Untuk mengatasi kekurangan dalam penggunaan model, guru dapat memilih

materi yang cocok sebelum menerapkan model TGT, mempersiapkan materi
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dengan baik, memilih serta menentukan media pembelajaran yang sesuai,

membuat dan mempersiapkan soal untuk kuis turnamen jauh-jauh hari sebelum

menerapkan model TGT, serta mempergunakan waktu sebaik mungkin ketika

pembelajaran di kelas. Materi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah materi “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” pada mata

pelajaran IPS kelas V.

2.1.10.6 Penerapan Model Pembelajaran TGT, Materi Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia

Penerapan model pembelajaran TGT untuk materi proklamasi kemerdekaan

Republik Indonesia memiliki beberapa langkah.

1. Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan penyusunan materi “Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia”. Kemudian guru menyiapkan lembar kegiatan,

lembar permainan, lembar jawaban, lembar skor permainan, dan satu boks kartu

bernomor untuk setiap meja turnamen.

Sebelum diadakannya belajar tim, guru terlebih dahulu mempersiapkan

penempatan siswa di dalam tim. Guru membagi kelas menjadi 6 tim yang  terdiri

dari 6 siswa dengan karakteristik kemampuan akademik yang berbeda yaitu

tinggi, sedang, dan rendah, dilanjutkan dengan pengaturan penempatan siswa

untuk turnamen. Dasar penempatan tersebut adalah kemampuan akademik yang

telah dicapai. Setiap meja turnamen terdiri dari 1 siswa perwakilan masing-masing

tim dengan ketentuan sebagai berikut:

meja turnamen 1 = siswa berkemampuan akademik tinggi
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meja turnamen 2 = siswa berkemampuan akademik tinggi

meja turnamen 3 = siswa berkemampuan akademik sedang

meja turnamen 4 = siswa berkemampuan akademik sedang

meja turnamen 5 = siswa berkemampuan akademik rendah

meja turnamen 6 = siswa berkemampuan akademik rendah

2. Pelaksanaan

Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya adalah

pelaksanaanpembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.

a. Pengajaran

Awal pembelajaran, guru menyampaikan materi “Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia”  pada presentasi kelas. Di samping itu, guru juga

menyampaikan tujuan, tugas, kegiatan yang akan dilaksanakan dan teknik

pelaksanaan turnamen.

b. Belajar tim

Setelah guru menyampaikan materi, tim bertemu untuk mempelajari lembar-

lembar kegiatan. Dalam diskusi tim tersebut melibatkan siswa untuk

mendiskusikan soal bersama, membandingkan jawaban, dan mengoreksi jika

teman satu tim membuat kesalahan.

c. Turnamen

Setelah melaksanakan diskusi tim, langkah selanjutnya adalah  turnamen.

Siswa (sesuai dengan penempatan meja turnamen) menuju meja turnamen

untuk melakukan turnamen. Guru menentukan peran setiap siswa, yakni

menunjuk siswa sebagai pembaca, penantang I, penantang 2, penantang 3,
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penantang 4, dan penantang 5. Pembaca mengocok kartu dan mengambil kartu

yang paling atas dilanjutkan dengan pembacaan soal. Pembaca menjawab

pertanyaan dan penantang menggunakan haknya untuk menjawab atau

melewati pertanyaan. Penantang 5 memeriksa kartu jawaban dan siswa yang

bersangkutan mencatat nomor yang telah dimenangkan serta skor yang

diperoleh di setiap game pada lembar skor permainan.

d. Rekognisi tim

Setelah turnamen berakhir, guru menjumlahkan skor yang diperoleh masing-

masing tim. Langkah selanjutnya guru memberikan sertifikat penghargaan

kepada tim yang memenuhi kriteria, yaitu predikat “Super Team” untuk tim

yang memperoleh rata-rata skor 45 atau lebih, “Great Team” untuk tim yang

rata-ratanya mencapai 40-45, dan “Good Team” untuk tim dengan rata-rata

skor 30-40.

Selain menggunakan model pembelajaran TGT pada kelas eksperimen

(kelas VB SDN Purwoyoso 03), peneliti juga menggunakan model pembelajaran

NHT pada kelas kontrol (kelas VB SDN Purwoyoso 04).

2.1.11 Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)

2.1.11.1 Pengertian NHT

Model pembelajaran yang digunakan peneliti di kelas kontrol (SDN

Purwoyoso 04) adalah model pembelajaran tipe NHT.NHT merupakan suatu

model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya

bertanggungjawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara

siswa yang satu dan siswa yang lain dalam suatu kelompok untuk saling memberi
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dan menerima (Shoimin, 2014: 108). Model pembelajaran NHT yang diterapkan

oleh peneliti di kelas kontrol memiliki beberapa langkah agar pembelajaran

menggunakan model dapat berjalan secara sistematis.

2.1.11.2 Langkah-Langkah  Model Pembelajaran NHT

Model pembelajaran NHT memiliki beberapa langkah pembelajaran.

Langkah-langkah model pembelajaran NHT menurut Aqib (2015: 18)  sebagai

berikut:

1) siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok

mendapatkan nomor;

2) guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Tugas

yang diberikan guru berupa soal LKS;

3) kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota

kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya dengan baik;

4) guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yng dipanggil keluar dari

kelompoknya melaporan atau menjelaskan hasil kerja sama;

5) tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain;

6) kesimpulan.

Langkah-langkah dalam model pembelajaran NHT harus berjalan secara

sistematis agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Model pembelajaran

NHT memiliki kelebihan daripada model pembelajaran yang lainnya.

2.1.11.3 Kelebihan Model  Pembelajaran NHT

Model pembelajaran NHT memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan model

NHT menurut (Shoimin, 2014: 108-109) yaitu:
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1) setiap murid menjadi siap;

2) dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh;

3) murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai;

4) terjadi interaksi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal;

5) tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok karena ada nomor yang

membatasi.

Selain memiliki kelebihan, model NHT juga memiliki beberapa kekurangan.

2.1.11.4 Kekurangan Model  Pembelajaran NHT

Model pembelajaran NHT memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan

model NHT menurut Hamdani (2011: 90) sebagai berikut:

1) kemungkinan nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru;

2) tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.

Menurut Shoimin (2014: 109) kekurangan model NHT yaitu tidak terlalu

cocok diterapkan dalam jumlah siswa banyak karena membutuhkan waktu yang

lama.

Model TGT dan NHT yang digunakan oleh peneliti untuk menguji

keefektifan akan diterapkan pada materi “Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia” pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas V.

2.1.12 Media Pembelajaran

2.1.12.1 Pengertian Media Pembelajaran

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila guru menggunakan media

sebagai alat bantu pembelajaran. Menurut Arsyad (2009: 4) media pembelajaran

adalah sesuatu yang dapat membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan
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instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Sedangkan menurut

Aqib (2014: 50) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan

untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si

pembelajar (siswa).

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai media pembelajaran

adalah alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan kepada siswa

agar pembelajaran lebih bermakna. Penggunaan media pembelajaran memiliki

beberapa manfaat tertentu di dalam kegiatan pembelajaran.

2.1.12.2 Manfaat Media Pembelajaran

Penggunaan media memiliki manfaat tertentu dalam pembelajaran. Menurut

Daryanto (2015: 5) manfat media pembelajaran yaitu:

1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis;

2) mengatasi keterbatasan luar, waktu, tenaga, dan daya indra;

3) menimbulkan gairah belajar, berinteraki secara langsung antara peserta didik

dan sumber belajar;

4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan

visual, auditori, dan kinestetiknya;

5) memberi rangsangan yang sama mempersamakan pengalaman, dan

menimbulkan perepsi yang sama.

Menurut Arsyad (2009: 4) 26-27 manfaat media pembelajaran antara lain:

1) memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan

meningkatkan proses dan hasil belajar;
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2) meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan

lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai

dengan kemampuan dan minatnya;

3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu;

4) dapar memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-

peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi

langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan misalnya melalui

karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang.

Penggunaan media pembelajaran akan memberikan manfaat bagi siswa

apabila guru dapat menggunakan media sesuai dengan prosedur penggunaan.

Penggunaan media digunakan untuk menyalurkan pesan kepada siswa sehingga

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh

guru terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan

oleh guru bertujuan agar siswa tidak merasa bosan.

2.1.12.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Media pembelajaran terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis media

pembelajaran menurut Aqib (2014: 50) dibedakan menjadi tiga.

1. Media grafis (simbol-simbol komunikasi visual), yang terdiri dari:

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik/graphs, kartun, poster,

peta/globe, papan flannel, papan buletin.

2. Media audio (dikaitkan dengan indra penglihatan) terdiri dari: radio dan alat

perekam pipa magnetik.
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3. Multimedia (dibantu proyektor LCD), misalnya file program komputer

multimedia.

Jenis-jenis media pembelajaran beraneka macam. Penggunaan media harus

berkaitan dengan materi ajar. Guru dapat memilih dan menggunaan media

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa.

Penggunaan media pembelajaran memiliki beberapa prinsip agar penggunaannya

sesuai dengan prosedur.

2.1.12.4 Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran

Pengggunaan media pembelajaran tidak terlepas dari prinsip-prinsip. Prinsip

penggunaan media pembelajaran menurut Aqib (2014: 52) ada tujuh, yaitu:

1) visible : mudah dilihat;

2) interesting : menarik;

3) simple : sederhana;

4) useful :  bermanfaat bagi pelajar

5) accurate : benar dan tepat sasaran;

6) legitimate : sah dan masuk akal;

7) structured : tersusun secara baik, runtut.

Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga dalam

penggunaannya harus disesuaikan dengan kompetensi pembelajaran, karakteristik

peserta didik, waktu, biaya, serta mutu dari media yang digunakan. Media

pembelajaran yang digunakan peneliti berupa gambar dan video yang berkaitan

dengan materi “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” yaitu gambar peta

konsep  terjadinya peristiwa Rengasdenglok, gambar peta konsep urutan
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terjadinya peristiwa proklamasi, gambar tokoh-tokoh yang terlibat dalam

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, video pengeboman kota Hiroshima

dan Nagasaki, video pembacaan teks proklamasi, gambar menghargai jasa para

pahlawan proklamasi, serta kartu turnament. Media digunakan sebagai alat bantu

dalam penerapan model-model pembelajarann di kelas.

2.1.13 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

2.1.13.1 Pengertian IPS

Mata pelajaran wajib di sekolah dasar salah satunya adalah IPS. IPS

merupakan suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology negara dan

disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan

dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat

pendidikan dasar dan menengah (Numan Sumantri, 2001: 74).

Pusat kurikulum (2007) mengartikan IPS merupakan integrasi dari

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi,

politik, hukum, dan budaya yang dirumuskan atas dari realitas dan fenomena

sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan

budaya).

Konsep IPS tersebut sejalan dengan rumusan tentang studi sosial dari

National Council for Social Studies (NCSS) (Supardi, 2011: 182):

“Social studies are the integrated study of the social sciences and
humanities to promote civic competence. Within the school program, social
studies provides coordinated, systematic study drawing upon such
disciplines as antropology, archeology, economics, geography, history, law,
philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as
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appropriate content drom the humanities, mathematics, and the natural
sciences.”
Berdasarkan pengertian tersebut, IPS merupakan mata pelajaran yang

terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat

mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di sekolah

merupakan mata pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin-disiplin

ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat,

ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, sama seperti serasinya ilmu

humaniora, matematika, dan ilmu alam.

Menurut Wesley & Wronski (dalam Sapriya, 2009: 9) IPS merupakan ilmu-

ilmu sosial yang telah disederhanakan untuk tujuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai IPS adalah perpaduan

atau kajian yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu

sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah, diadaptasi, disederhanakan, disesuaikan,

dan diorganisasikan secara sistematis berdasarkan prinsip pedagogis dan

psikologis/karakteristik/kebutuhan siswa SD dan sebagai bahan ajar persekolahan.

2.1.13.2 Tujuan IPS di SD

Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari (Trianto, 2012: 176).

Menurut Munir dalam Susanto (2016: 151), tujuan IPS di sekolah dasar

sebagai berikut:
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1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam

kehidupan kelak di masyarakat.

2. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis,

dan menyusun alternatif pemecahan msalah sosial yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat.

3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama

warga masyarakat dan bidang keilmuan serta bidang keahlian.

4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan

ketrampilan keilmuan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi

bagian dari kehidupan.

5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu

pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti memaknai tujuan pembelajaran IPS

adalah untuk membekali siswa berupa pengetahuan sosial agar siswa dapat

berinteraksi dengan sesama masyarakat dengan baik serta mampu menghadapi

berbagai macam masalah-masalah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan IPS akan tercapai secara optimal apabila pembelajaran IPS di SD

dilakukan dengan baik. IPS memiliki beberapa  karakteristik tertentu.

2.1.13.3 Karakteristik IPS di SD

IPS merupakan mata pelajaran yang berbeda dengan disiplin ilmu yang

lainnya. Karakteristik IPS menurut Trianto (2012: 175) sebagai berikut:
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1) ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi,

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga

humaniora, pendidikan, dan agama;

2) standart kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan

geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu;

3) standart kompetensi dan kompetensi dasar IPS menyangkut berbagai masalah

sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;

4) standart kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab  akibat, kewilayahan,

adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta

upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan,

kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan.

IPS merupakan mata pelajaran dengan karateristik yang berbeda dengan

mata pelajaran lain. Selain memiliki karakteristik, IPS memiliki beberapa ruang

lingkup.

2.1.13.4 Ruang Lingkup IPS

Ruang lingkup materi IPS di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang

tercantum dalam kurikulum menurut Depdiknas (2006)sebagai berikut:

1) manusia, tempat, dan lingkungan;

2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan;

3) sistem sosial dan budaya;

4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
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IPS adalah mata pelajaran yang memiliki ruang lingkup yang berbeda

dengan mata pelajaran lain.

2.1.13.5 Pembelajaran IPS di SD

Pembelajaran IPS di sekolah dasar harus memperhatikan kebutuhan siswa

pada usia 6-7 tahu  sampai 11 sampai 12 tahun, karena pada masa ini  anak dalam

perkembangan kemampuan intelektual (Susanto, 2016: 152).

Menurut Susanto (2016: 1559-160) secara garis besarnya, tema-tema

pendidikan IPS di sekolah dasar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar,

yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda.

1. Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai (value education), yakni:

a) pendidikkan nilai-nilai yang baik, yang merupakan norma-norma keluarga

dan masyarakat;

b) memberikan klarifikasi nilai-nilai yang sudah dimiliki siswa; dan

c) nilai-nilai atau nilau utama (core values), seperti menghormati hak-hak

perorangan, kesetaraan, etos kerja, dan martabat manusia (the dignity of man

and work) sebagai upaya membangun kelas yang demokratis.

2. Pendidikan IPS sebagai pendidikan multikultural (multicltural education),

yakni:

a) mendidik siswa bahwa perbedaan itu wajar;

b) menghormati perbedaan etnik, budaya, agama, yang menjadikan kekayaan

budaya bangsa; dan

c) persamaan dan keadilan dalam perlakuan terhadap kelompok etnik atau

minoritas.
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3. Pendidikan IPS sebagai pendidikan global (global education), yakni:

a) mendidik siswa akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan perbedaan di

dunia;

b) menanamkan kesadaran ketergantungan antarbangsa;

c) menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan transportasi

antarbangsa di dunia; dan

d) mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan perusakan lingkungan.

Tema-tema IPS berhubungan dengan materi-materi pembelajaran IPS.

Materi IPS di kelas I-VI beranekaragam jenisnya.Materi tersebut termuat dalam

ruang lingkup pembelajaran IPS yang sudah terbagi masing-masing dalam bentuk

standarkompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi. Materi yang dipilih oleh

peneliti adalah materi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun

standar kompetensi, kompetensi dasar,  dan indikator materi proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia untuk kelas V semester II dapat dilihat pada

tabel 2.5.

Tabel 2.5 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar,  dan Indikator

Materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat

dalam mempersiapkan dan mempertahankan

kemerdekaan Indonesia

Kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam

memproklamasikan kemerdekaan

Indikator 2.3.1 Menjelaskan berita kekalahan Jepang
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2.3.2 Menjelaskan terjadinya peristiwa Rengasdenglok

2.3.3 Menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam

peristiwa Rengasdenglok

2.3.4 Menjelaskan peristiwa perumusan naskah teks

proklamasi

2.3.5 Menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam

peristiwaa perumusan naskah teks proklamasi

2.3.6 Menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi

2.3.7 Mempraktikan pembacaan teks proklamasi

2.3.8 Menjelaskan peran dari tokoh-tokoh yang terlibat

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia

2.3.9 Mempraktikkan bermain peran peristiwa sekitar

proklamasi untuk menghargai jasa-jasa tokoh-

tokoh proklamasi

Pendidikan IPS di sekolah dasar pada lulusan bertujuan agar siswa lulusan

memiliki sikap, nilai, moral, etika, kepribadian, pengetahuan, serta memiliki

kemampuan atau bekal dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam

hidupnya di masyarakat.

2.1 KAJIAN EMPIRIS

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya tentang keefektifan

model TGT dan NHT bagi siswa di berbagai mata pelajaran.
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Penelitian yang dilakukan oleh Micheal M. van Wyk pada tahun 2011

dengan judul “The Effects of Teams-Games-Tournaments on Achievement,

Retention, and Attitudes of Economics Education Students”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kelompok TGT lebih baik dibanding dengan kelas kontrol

yang mengunakan model konvensional. Kelompok perlakuan menunjukkan siswa

memiliki sikap positif terhadap TGT sebagai strategi pengajaran untuk pendidikan

ekonomi.

Penelitian selanjutya adalah penelitian oleh Abdus Salam, Anwar Hossain,

dan Shahidur Rahman pada tahun 2015 dengan judul “Effects of using Teams

Games Tournaments (TGT) Cooperative Technique for Learning Mathematics in

Secondary Schools of Bangladesh”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

menunjukkan bahwa penerapan TGT pada siswa kelompok eksperimen telah

mencapai hasil belajar yang signifikan dibandingkan dengan siswa kelompok

kontrol.

Penelitian oleh Syahrir pada tahun 2011 dengan judul “Effects of the Jigsaw

and Teams Games Tournament (TGT) Cooperative Learning on the Learning

Motivation and Mathematical Skills of Junior High School Students”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT dan Jigsaw lebih efektif

digunakan untuk meningkatkan ketrampilan matematika dan motivasi belajar

matematika, serta terdapat perbedaan keefektifan model pembelajaran TGT dan

Jigsaw dalam meningkatkan ketrampilan matematika dan motivasi belajar

matematika.
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Penelitian oleh Subin Khrueakaew pada tahun 2015 dengan judul “Student’s

Achievement and Attitude in Mathematics of Grade 11 Students by Using

Cooperative Learning (TGT)”. Hasil penelitian ini menunjukkan prestasi belajar

matematika lebih tinggi setelah diberi model TGT.

Penelitian oleh Lestari, A. Widiyatmoko, S. Alimah, dan I. Juliyani pada

tahun 2015 dengan judul “Sounds Learning using Teams Games Tournament with

Flash Card as Media at The 13th Junior High School of Magelang“. Hasil

penelitian ini adalah terdapat keefektifan model TGT terhadap prestasi belajar

siswa.

Penelitian oleh I Kd. Handayana, I Wyn. Rinda Suardika, dan Ni Wyn.

Suniasih pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments terhadap Hasil Belajar IPA Siswa

Kelas V SD Gugus VIII Suwat, Gianyar”. Hasil penelitian ini adalah penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh terhadap hasil belajar IPA

siswa kelas V SD di Gugus VIII Suwat, Gianyar.

Penelitian oleh Destaria Sudirman, Fenny Agustina, dan Pikal Candra pada

tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe TGT (Team Game Tournament) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII pada

Materi Fotosintesis Di SMPN 31 Batam”. Hasil penelitian ini adalah penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team game Tournament)  efektir

terhadap hasil belajar siswa.

Penelitian oleh Mukaromah, Sugiharto, dan Sulistyo Saputro pada tahun

2014 dengan judul “Efektivitas Pemberian Problem Posing pada Model
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Pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) terhadap Hasil Belajar Kimia

pada Materi Pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Kelas XI Semester 2 SMA

Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian ini adalah model

TGT lebih efektif dibanding metode diskusi informatif terhadap hasil belajar

siswa.

Penelitian oleh Putu Enny Rusmawati, I Made Candiasa, dan  I Made Kirna

pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif TGT

terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Motivasi Berprestasi Siswa

Kelas VIII SMP Negeri 2 Semarapura Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil dari

penelitian ini adalah model pembelajaran TGT sangat berpengaruh terhadap

prestasi belajar matematika.

Penelitian oleh Denta Oki Sari Artha Galuh Astrissi, JS. Sukardjo, dan  Budi

Hastuti pada tahun 2014 dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Teams

Games Tournament (TGT) disertai Media Teka Teki Silang terhadap Prestasi

Belajar pada Materi Minyak Bumi Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Sukoharjo

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian ini adalah penggunaan model TGT

disertai media TTS efektif meningkatkan prestasi belajar siswa.

Penelitian oleh I Kt. Agus Budiastawa Putra, Ni Nym. Kusmariyatni, dan I

Md. Citra Wibawa pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe TGT terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas IV di Gugus

VIII Kecamatan Kubutambahan”. Hasil penelitian ini adalah  model TGT efektif

terhadap hasil belajar IPA, serta terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa
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yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran TGT dan siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Shoimatun Febriyani, Wiwi Isnaeni, dan

Andin Irsadi pada tahun  2016 dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi

Bioedutainment Model Teams Games Tournament pada Pembelajaran Materi Alat

Indra Manusia terhadap Keaktifan dan Hasil belajar Siswa”. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan, penerapan strategi bioedutainment model TGT pada

pembelajaran alat indera manusia berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil

belajar siswa.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Munif Nugroho, Hardi Suyitno, Mashuri

pada tahun 2014 dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Teams Games

Tournament terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah”. Hasil penelitian ini

adalah model pembelajaran TGT efektif terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa kelas VII SMPN 8 Batang pada materi pokok pecahan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abid Khoirul Ismail, Sugiman

dan Putriaji Hendikawatipada tahun 2013 yang berjudul “Efektivitas Model

Pembelajaran Teams GroupTournament (TGT) dengan Menggunakan Media “3

In 1”dalam Pembelajaran Matematika”. Hasil dari penelitian ini  adalah model

pembelajaran TGT dengan menggunakan media “3 In 1” efektif terhadap hasil

belajar peserta didik.

Penelitian oleh Endang Herawan pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap

Hasil Belajar Siswadi SMP Negeri 2 Plumbon Kabupaten Cirebon”. Hasil dari
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penelitian ini adalah penggunaan model TGT efektif terhadap hasil belajar siswa

di SMP Negeri 2 Plumbon Kabupaten Cirebon.

Penelitian oleh Fahmi Risnaldi, Bustami Usman, dan Diana pada tahun

2013 dengan judul “Numbered Head Together Technique on Improving Students’

Reading Comprehension”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan model NHT

memberikan efek positif kepada siswa dan guru, antusias belajar sangat tinggi,

siswa dapat menjawab pertanyaan sulit denga mudah, dan menekankan kerja

kelompok .

Penelitian oleh Faridah Anum Siregar pada tahun 2012yang berjudul “

Pengaruh Model Kooperatif Tipe NHT terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII

SMP Negeri 18 Medan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh

yang signifikan penggunaan model kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar

siswa pada sub materi pokok Tekanan Pada Zat Padat dan Zat Cair Semester

Genap SMP Negeri 18 Medan tahun pelajaran 2009/2010.

Penelitian oleh Tien Syarifah Hafidhah, Mardiyana, dan Budi Usodopada

tahun 2016 dengan judul “Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Numbered Heads Together (NHT) dan Pairs Check (PC) dengan Pendekatan

Saintifik pada Materi Fungsi Ditinjau dari Adversity Quotient (AQ) Siswa Kelas

VIII SMP Negeri Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil

penelitian ini adalah adanya pengaruh model NHT dan PC terhadap aspek

pengetahuan, ketrampilan dan hasil belajar siswa.

Penelitian oleh Anik Qurniawati,  Sugiharto dan  Agung Nugroho Catur

Saputro pada tahun 2013 yang berjudul “Efektivitas Metode Pembelajaran
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Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) dengan Media Kartu Pintar dan

Kartu Soal terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok Hidrokarbon Kelas

X Semester Genap SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil

penelitian ini menunjukkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan

media kartu pintar dan kartu soal efektif untuk meningkatkan prestasibelajar

Hidrokarbon siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajarn 2012/2013.

2.2 KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Gugus Melati

Semarang, dapat diketahui bahwa rata-rata hasil belajar mata pelajaran IPS (64,4)

kelas V belum mencapai KKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran

IPS kelas V di SDN Gugus Melati Semarang belum berjalan secara optimal.

Pembelajaran yang belum berjalan secara optimal disebabkan oleh beberapa

faktor, diantaranya guru kurang menggunakan model-model pembelajaran yang

bervariasi. Guru belum optimal dalam menggunakan media-media pembelajaran

untuk menunjang pembelajaran di kelas. Hal ini menyebabkan siswa menjadi

bosan dan tidak aktif dalam pembelajaran. Banyak siswa yang kurang

berkonsentrasi saat guru menjelaskan materi, selain itu, minat baca siswa terhadap

materi IPS masih rendah karena banyak siswa menganggap mata pelajaran IPS

adalah mata pelajaran yang memiliki materi yang banyak. Faktor-faktor tersebut

menyebabkan kurang optimalnya kualitas pembelajaran IPS kelas V di SDN

Gugus Melati Semarang.
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Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus menggunakan

model-model pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Salah satu model

pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS adalah

model pembelajaran TGT. Model pembelajaran TGT diharapkan aktivitas dan

hasil belajar siswa di SDN Gugus melati Semarang dapat meningkat. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya keefektifan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar IPS, untuk

mendeskripsikan peningkatan aktifitas siswa menggunakan model TGT, serta

untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar model TGT dengan

model NHT terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati

Semarang. Kelas eksperimen yaitu kelas VB SDN Purwoyoso 03 akan mendapat

perlakuan berupa model pembelajaran TGT, sedangkan kelas kontrol adalah kelas

VB SDN Purwoyoso 04 akan mendapat perlakuan model NHT.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan preetest kepada kelas

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa, setelah

itu kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan model TGT dan kelas

kontrol diberikan perlakuan model NHT. Langkah selanjutnya adalah peneliti

memberikan posttest untuk mengetahui hasil belajar dari kelas kontrol dan kelas

eksperimen.
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Berdasarkan uraian tersebut, alur pemikiran dalam penelitian ini sebagai

berikut:

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014: 64).

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut.

1 = Model TGT efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus

Melati Semarang.

2 =Model TGT dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS

siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang.

Model Pembelajaran
NHT

Preetest

Kelas Kontrol

Posttest

Kelas Eksperimen

Preetest

Model Pembelajaran
TGT

Posttest

Hasil Belajar IPS
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3 = Terdapat perbedaan hasil belajar antara menggunakan model TGT dengan

model NHT pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati

Semarang.
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BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis data penelitian dan pembahasan pada bab

empat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model TGT lebih efektif digunakan pada pembelajaran IPS materi proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia dari pada model NHT pada siswa kelas V

SDN Gugus Melati Semarang. Hal ini didasarkan pada uji perbedaan rata-rata

yaitu harga thitung sebesar7,104 lebih besar dibandingkan dengan ttabel1,996

(7,104>1,996), maka Ha1 diterima.

2. Aktivitas siswa pada setiap pertemuan selalu mengalami perubahan dan

peningkatan yang lebih baik dilihat dari nilai aktivitas siswa pada pertemuan

pertama adalah 48% pada pertemuan kedua adalah 56%%; pada pertemuan

ketiga adalah 67%; dan pertemuan keempat adalah 71%. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa model TGT dapat meningkatkan aktivitas siswa pada

pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Gugus Melati Semarang (Ha2 diterima).

3. Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kelas eksperimen dan kontrol.

Hal ini didasarkan pada hasil perbedaan rata-rata posttest. Rata-rata kelas

eksperimen yaitu 83,06 sedangkan rata-rata kelas kontrol yaitu 64,55 (Ha3

diterima).
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5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai

berikut.

1. Bagi guru

Guru sebaiknya mempersiapkan dengan baik apabila akan menerapkan model

TGT dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara

optimal. Persiapam tersebut diantaranya menentukan materi yang cocok untuk

diterapkan model TGT, mempersiapkan kartu soal untuk kegiatan game dan

tournamen, serta mempersiapkan siswa agar dapat mengikuti proses

pembelajaran dengan baik. Selain itu, guru sebaiknya dapat menentukan model

pembelajaran inovatif sesuai dengan materi ajar, jenjang kelas, serta kondisi

siswa dan kelas.

2. Bagi sekolah

Sekolah dapat mendukung pelaksanaan model-model pembelajaran yang

bervariatif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

3. Bagi siswa

Siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan pelaksanaan model

pembelajaran inovatif yang diterapkan guru di sekolah.
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