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ABSTRAK 

Novitasari, Diah. 2017. Keefektifan Model TGT Berbantu Media Karsun terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Materi Keputusan Bersama Kelas V SDN 3 

Karangnanas Banyumas, Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. 

Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. dan Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar; hasil belajar; media Karsun; model TGT 

 

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik peserta didik 

terutama di tingkat sekolah dasar. Akhir-akhir ini mata pelajaran 

kewarganegaraan (PKn) kurang diminati. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi terutama dari faktor model yang digunakan guru 

dalam membelajarkan materi PKn kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut, 

diperlukan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik serta 

membuat proses pembelajaran lebih bervariatif dan inovatif. Salah satu model 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar adalah penggunaan 

model TGT berbantu media Karsun pada materi Keputusan Bersama kalas V SDN 

3 Karangnanas.  

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta 

didik kelas Va dan Vb SDN 3 Karangnanas Kabupaten Banyumas. Sampel pada 

penelitian ini menggunakan semua anggota populasi (sampling jenuh). 

Anggotanya berjumlah 50 orang peserta didik yang terdiri dari 24 peserta didik 

dari kelas Va dan 26 peserta didik dari kelas Vb. Variabel bebas penelitian ini 

yaitu model TGT berbantu media Karsun, sedangkan variabel terikatnya yaitu 

aktivitas dan hasil belajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara tidak terstruktur, observasi, tes, 

dan angket. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi, 

wawancara, tes soal, dan angket. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji independent sampel t test, data 

aktivitas belajar peserta didik menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,682 > 2,011) 

dan signifikansinya 0,010 < 0,05. Sementara itu, data hasil belajar peserta didik  

menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,409 > 2,011) dan signifikansi 0,020 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn 

antara peserta didik kelas V yang mendapatkan pembelajaran model TGT 

berbantu media Karsun dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan rumus uji one sampel 

t test, data aktivitas belajar peserta didik menunjukkan bahwa thitung > ttabel (84,823 

> 2,069). Hasil uji hipotesis hasil belajar menunjukkan bahwa thitung > ttabel (52,391 

> 2,010). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan penggunaan model TGT 

berbantu media Karsun efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. 
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 BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Di bawah ini masing-masing bagian dipaparkan secara lengkap. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin maju suatu negara semakin maju juga tingkat pendidikan negara 

tersebut. Negara yang maju dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk negara yang maju. Oleh 

sebab itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendidikan dalam negeri. 

Adanya pendidikan maka kecerdasan, kepribadian dan kemampuan seseorang 

akan terbentuk.  

Alinea ke-empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa “…untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….”. 

Tujuan nasional bangsa Indonesia salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

yaitu dengan adanya pendidikan. Dewey dalam Sagala (2010:3) menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang 

fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual,
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 maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan 

kepada sesamanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, juga dijelaskan mengenai 

definisi pendidikan, yang menyebutkan: 

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. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam mengubah tingkah laku 

peserta didik agar terbentuk kemampuan dasar yang mencakup daya pikir dan 

daya emosional supaya lebih baik sehingga peserta didik mampu beradaptasi 

dengan lingkungan serta diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang akan 

dihadapi. Adapun tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II pasal 3, yang berbunyi:  

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 bertanggungjawab. 

 

Jadi, fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak supaya manusia tersebut menjadi lebih baik dan lebih 

berkualitas serta menghindarkan dari suatu penderitaan, karena semakin tinggi 

pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin banyak informasi yang 

diperoleh dan semakin tinggi kemampuan serta keterampilan seseorang. 
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 ayat 10, yang menyatakan 

bahwa “Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan”. Pendidikan formal merupakan pendidikan 

yang diperoleh melalui lembaga pendidikan formal, yang disebut dengan sekolah. 

Di sekolah peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan 

pengalaman pendidikan yaitu melalui belajar. Kegiatan belajar yang dialami 

peserta didik itulah yang sering disebut dengan pembelajaran.  

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Bab IV pasal 19 ayat 1 proses pembelajaran harus diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Wenger (1998:227;2006:1) dalam Huda (2014:2) 

menyebutkan bahwa pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan 

oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga 

bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, 

pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara 

individual, kolektif, ataupun sosial. Surya (2003:11) dalam Kosasih dan Sumarna 

(2013:21) mengartikan pembelajaran sebagai suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 
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dengan lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, 

pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman yang terjadi di mana saja baik 

secara individu, kolektif, maupun sosial.  

Satuan pendidikan yang paling dasar pada pendidikan formal yaitu sekolah 

dasar (SD). Pembelajaran di SD terdiri dari beberapa mata pelajaran, salah 

satunya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Amin (2009:1.31) menyatakan 

Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik agar pada masa datang dapat menjadi patriot pembela bangsa dan 

negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Sumarsono dkk. (2008:6) menjelaskan bahwa:  

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 

dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang 

dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan 

dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan peserta didik sehari-hari, baik 

sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa, yang merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga 

dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga 

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Susanto 2016:225). 
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Berdasarkan uraian di atas, pendidikan kewarganegaraan merupakan 

pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan berpikir kritis dan bersikap 

demokratis sehingga mampu membentuk peserta didik menjadi manusia Indonesia 

yang seutuhnya yang dapat mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

Sunarto dkk. (2015:6) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi manusia warganegara Indonesia 

terlebih dahulu, sebelum menguasai atau memiliki iptek dan seni yang 

dipelajarinya. Didambakan bahwa warganegara unggul dalam menguasai iptek 

dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya apalagi tercabut dari akar budaya 

bangsa dan keimanannya. 

Dari uraian tersebut maka sangat jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan 

sangat penting untuk mendidik peserta didik terutama di tingkat sekolah dasar. 

Akhir-akhir ini mata pelajaran kewarganegaraan (PKn) kurang diminati. Hal ini 

terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terutama dari faktor 

strategi yang digunakan guru dalam membelajarkan materi PKn kurang efektif. 

Mengajar efektif ialah mengajar yang dapat membawa belajar peserta 

didik yang efektif pula. Belajar di sini adalah suatu aktivitas mencari, menemukan 

dan melihat pokok masalah (Slameto 2013:92).  Pembelajaran efektif adalah 

proses belajar mengajar yang tidak hanya terfokus pada hasil yang dicapai peserta 

didik, namun bagaimana agar peserta didik  mampu memperoleh pemahaman 

yang baik, keterampilan-keterampilan, serta pengetahuan dan sikap melalui proses 

pembelajaran yang disenangi peserta didik. Pembelajaran yang efektif merupakan 

tolak ukur keberhasilan guru dalam mengelola kelas (Susanto 2016:53). 

Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan, penguasaan materi pelajaran 
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bukanlah akhir dari proses pembelajaran, tetapi sejauh mana materi pelajaran yang 

dikuasai dapat membentuk pola perilaku peserta didik  itu sendiri (Sanjaya 2008) 

dalam (Setijowati 2016:7). 

Pembelajaran akan berhasil jika tingkat keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran tinggi yaitu dengan cara melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran dan memberikan peserta didik peran yang penting dalam 

pembelajaran. Peserta didik diberikan suatu tanggung jawab tersendiri dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik mau tidak mau harus aktif dalam 

pembelajaran. Adanya sikap aktif tersebut maka akan meningkatkan kualitas diri 

dari peserta didik. Selain itu supaya pembelajaran dapat dikatakan efektif maka 

harus ada peningkatan hasil belajar dari peserta didik yaitu melalui nilai tes 

akademik yang diperoleh peserta didik.  

Guru di sekolah masih sering menerapkan model konvensional atau 

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 

keseluruhan materi ajar. Pembelajaran konvensional hanya berpusat pada guru, 

guru akan terus menerus melakukan ceramah sedangkan peserta didik hanya 

duduk diam dan mendengarkan sehingga akan menjadi pasif. Apabila penggunaan 

metode ceramah dilakukan terus-menerus maka akan memiliki banyak kelemahan 

dalam pembelajaran tersebut. 

Sagala (2010:202) mengemukakan beberapa kelemahan metode ceramah 

yaitu: (a) metode ceramah tidak dapat memberikan kesempatan untuk berdiskusi 

memecahkan masalah sehingga proses menyerap pengetahuannya kurang tajam; 

(b) metode ceramah kurang memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk 

mengembangkan keberanian mengemukakan pendapatnya; (c) pertanyaan lisan 
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dalam ceramah kurang dapat ditangkap oleh pendengarnya, apalagi digunakan 

kata-kata asing; dan (d) metode ceramah kurang cocok dengan tingkah laku 

kemampuan anak yang masih kecil. Taraf berpikir anak masih berada dalam taraf 

yang kurang konkret. Setyawan (2013:5) menyatakan ceramah menjadi tidak 

efektif jika dilakukan terus menerus dalam durasi yang lama. Ceramah juga akan 

sangat membosakan dan membuang waktu jika informasi yang disampaikan terus 

diulang atau tidak menarik  

Permasalahan demikian juga terjadi dalam pembelajaran PKn di SD 

Negeri 3 Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan 

wawancara dengan guru kelas V a yaitu Siti Yuliah, S.Pd dan guru kelas V b yaitu 

Ragil Purwoto, S.Pd.SD pada tanggal 14 Januari 2017 peserta didik kelas V masih 

terlihat pasif dan masih kesulitan dalam memahami materi pelajaran PKn.  

Keadaan tersebut karena guru masih menggunakan pembelajaran konvensional 

yaitu menggunakan metode ceramah dan demonstrasi saja sehingga kurang melatih 

kemampuan peserta didik untuk bekerjasama dan bersosialisasi dengan temannya. 

Menurut ibu Siti Yuliah, S.Pd. pembelajaran PKn sangat mendalam dan meluas 

serta materi PKn sulit untuk dipraktekan dalam pembelajaran sehingga guru lebih 

memilih menggunakan pembelajaran yang konvensional.  

Permasalahan pembelajaran PKn di sekolah dasar tersebut, sudah 

seharusnya dilakukan perbaikan. Perlu adanya pembaharuan dalam pembelajaran 

PKn. Pembaharuan di bidang pendidikan diaplikasikan dalam pembelajaran 

dengan penggunaan berbagai metode pembelajaran. Metode yang akan diterapkan 

dalam suatu pembelajaran, hendaknya diatur dan dikembangkan sesuai dengan 

materi dan karakteristik peserta didik. Selain metode, guru juga sebaiknya 

memperhatikan model pembelajaran yang digunakan. 
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Joyce dan Weill (1986) dalam Huda (2014:73) menyatakan bahwa model 

pengajaran dideskripsikan sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu 

proses pengajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. Jadi, adanya model 

pembelajaran yang menyenangkan maka aktivitas  dan hasil belajar peserta didik 

akan meningkat. Model pembelajaran yang dibutuhkan yaitu model pembelajaran 

yang mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.  Salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mata pelajaran PKn yaitu 

menggunakan model kooperatif.  

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran di mana peserta didik  bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin 

2014:4). Salah satu model yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif yaitu 

model Teams Games Tournament (TGT). Dengan digunakannya model 

pembelajaran TGT dimaksudkan agar kepasifan peserta didik menjadi berkurang 

dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan serta mengurangi kejenuhan 

peserta didik dalam menerima materi PKn yang sangat banyak.  

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

peserta didik  tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran peserta didik 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement 

(Shoimin 2014:203). Parsons dalam Slavin (2014:167) menyatakan TGT adalah 

salah satu teknik terbaik yang pernah dia gunakan di dalam kelasnya. Penggunaan 

model TGT memberikan kesempatan kepada dia sebagai guru untuk 
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menggunakan kompetisi dalam suasana yang konstruktif positif. Para peserta 

didik menyadari bahwa kompetisi merupakan sesuatu yang selalu mereka hadapi 

setiap saat, tetapi TGT memberikan mereka peraturan dan strategi untuk bersaing 

sebagai individu setelah menerima bantuan dari teman mereka. Mereka 

membangun ketergantungan atau kepercayaan dalam tim asal mereka yang 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasa percaya diri ketika mereka 

bersaing dalam turnamen. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka model pembelajaran TGT merupakan 

model yang dipandang efektif dalam melibatkan aktivitas peserta didik, selain itu 

model pembelajaran TGT juga sangat cocok jika diterapkan pada kondisi 

pembelajaran saat ini karena setiap orang dituntut untuk saling berkompetisi 

sesuai aturan. Penerapan model pembelajaran TGT menuntut peserta didik 

bermain dengan sportif dan mampu meningkatkan sikap kerjasama dari setiap 

anggota kelompok, sehingga diharapkan sikap kerjasama dan sportifitas dalam 

diri anak akan terbentuk. Jadi model TGT sangat cocok untuk diaplikasikan dalam 

pembelajaran PKn terutama dalam materi Keputusan Bersama, karena dalam 

pembelajaran PKn sikap dan kepribadian peserta didik menjadi sasaran utama. 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan model Teams Games 

Tournament (TGT) lebih optimal apabila ditunjang dengan penggunaan media 

pembelajaran. Menurut Rifai (2009) dalam Setijowati (2016:53) menjelaskan 

bahwa media pembelajaran adalah segala alat/ wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah suatu perantara untuk menyalurkan pesan-

pesan yang terdapat dalam suatu pembelajaran dari guru terhadap peserta didik 
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supaya pesan tersebut lebih mudah tersampaikan dengan baik sesuai dengan 

tujuan dari pembelajaran tersebut. Pada penelitian ini, media yang cocok untuk 

digunakan dalam model TGT adalah Karsun. Karsun merupakan suatu media 

pengembangan yang berinduk dari media Kartu Indeks.  

Silberman (2013:250) menyatakan bahwa pencocokan kartu indeks 

merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi pelajaran. 

Kartu indeks adalah media yang berisi kumpulan istilah yang akan atau telah 

digunakan pada sebuah pembelajaran. Kartu indeks tersebut diubah menjadi kartu 

dengan satu kata kunci dalam setiap kartu yang digunakan sebagai petunjuk kartu 

berikutnya yang kemudian kartu tersebut dapat disusun secara urut, dan kartu-

kartu tersebut diberi nama “Kartu Bersusun” atau disingkat dengan nama 

“Karsun”. Dengan adanya media karsun ini, aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik akan semakin meningkat karena gerak fisik didalamnya dapat membantu 

menggairahkan peserta didik yang merasa bosan. 

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

oleh Sumantri (2014:20-30) dengan menerapakan model TGT (Teams Games 

Tournament) di kelas III SD Pelem 2 Ngawi menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PKn. 

Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut. (a) Skor rata-rata ketrampilan guru 

pada siklus I sebesar 2,6 (65%) dan meningkat menjadi 3,3 (82,5%) pada siklus II. 

(b) Skor rata-rata aktivitas peserta didik pada siklus I sebesar 2,5 (62,5%) dan 

meningkat menjadi 3,1 (77,5%) pada siklus II. (c) Berdasarkan data hasil belajar 



 

11 

 

 

 

peserta didik, prosentase keberhasilan kelas mencapai 68,2% pada siklus I, dan 

meningkat menjadi 90,9% pada siklus II. Dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

peserta didik. 

Penelitian lain yang mendukung model TGT yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Made Yanthi Sudarmi dkk. (2014) dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) untuk 

meningkatkan Hasil Belajar pendidikan Kewarganegaraan”. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu hasil belajar pra siklus sebesar 64,36, siklus pertama sebesar 

74, dan siklus kedua sebesar 84. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terjadi 

peningkatan hasil belajar peserta didik dari pra siklus sampai siklus pertama ke 

siklus kedua sebesar 10% berada pada kategori baik. Dari hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini terjadi peningkatan dari pra siklus sampai siklus pertama 

sebesar 19,05% yang berada pada kategori cukup, sedangkan dari siklus pertama 

sampai siklus kedua peningkatan terjadi sebesar 21,43% pada kategori baik. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan 

hasil belajar. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian 

eksperimen. Peneliti hanya akan menguji apakah model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi 

PKn. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

“Keefektifan Model TGT Berbantu Media Karsun terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar PKn Materi Keputusan Bersama Kelas V SDN 3 Karangnanas 

Banyumas”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Guru lebih banyak menggunakan pembelajaran konvensional.  

(2) Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Peserta didik hanya sebagai 

objek tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. 

(3) Aktivitas belajar peserta didik masih kurang.  

(4) Masih rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn. 

(5) Peserta didik mudah bosan dengan mata pelajaran PKn. Materi pelajaran PKn 

yang luas dan cara penyampaian materi yang monoton membuat peserta didik 

mudah merasa bosan. Hal ini mengakibatkan peserta didik sulit memahami 

materi PKn. 

Dari identifikasi masalah tersebut maka diperlukan suatu model 

pembelajaran yang efektif yang mampu membuat peserta didik lebih tertarik dan 

semangat dalam menerima materi PKn. Guru harus pandai dalam 

mengaplikasikan model yang akan dipakai sesuai dengan permasalahan yang ada 

dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Sesuai dengan permasalahan 

pembelajaran PKn tersebut model pembelajaran TGT sangat cocok untuk 

diaplikasikan dalam pembelajaran PKn karena dengan adanya model 

pembelajaran TGT maka pembelajaran akan melibatkan aktivitas belajar peserta 

didik karena dalam model ini peserta didik seluruhnya diikut sertakan dalam 

pembelajaran dan peserta didik diberikan tanggung jawab atas perannya dalam 

suatu game sekaligus menanamkan sikap kerja sama antar anggota kelompok.  
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1.3 Pembatasan Masalah 

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah. 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari 

kesalahpahaman maksud serta agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, masalah  

yang terlalu luas juga akan membuat pembahasan terlalu panjang, sehingga inti 

dari permasalahan tidak dapat dibahas secara mendalam. Berdasarkan identifikasi 

masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan yang akan menjadi bahan 

penelitian sebagai berikut: 

(1) Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dengan berbantu media kartu bersusun. 

(2) Variabel yang akan diteliti yaitu aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

(3) Materi yang dipilih dalam pembelajaran PKn kelas V yaitu Materi Keputusan 

Bersama. 

(4) Populasi yang dipilih yaitu peserta didik kelas V a dan V b SD N 3 

Karangnanas Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2016/2017. 

 

1.4 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan model 

hubungan variabel ganda dengan dua variabel dependen dan satu variabel 

independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu model Teams Games 

Tournament (TGT), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Hubungan antarvariabel pada penelitian 

ini digambarkan dalam Bagan 1.1 berikut. 
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Bagan 1.1 Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

X = Model TGT berbantu media Karsun 

Y1 = Aktivitas Peserta Didik 

Y2 = Hasil Belajar Peserta Didik 

(Toifah 2015 : 175) 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

(1) Bagaimana perbedaan aktivitas belajar PKn materi Keputusan Bersama antara 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran TGT berbantu media 

Karsun dengan yang menerapkan pembelajaran konvensional? 

(2) Bagaimana perbedaan hasil belajar PKn materi Keputusan Bersama antara 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran TGT berbantu Media 

Karsun dengan yang menerapkan pembelajaran konvensional? 

(3) Apakah penggunaan model TGT berbantu Media Karsun efektif terhadap 

aktivitas belajar peserta didik pada pembelajaran PKn materi Keputusan 

Bersama? 

(4) Apakah penggunaan model pembelajaran TGT berbantu Media Karsun efektif 

terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PKn materi Keputusan 

Bersama? 

X 

Y1 

Y2 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan-harapan yang hendak dicapai dalam 

penelitian serta sebagai patokan keberhasilannya. Tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Untuk 

penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

1.6.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala yang lebih luas dan 

bersifat umum. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan 

model TGT berbantu media Karsun terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran PKn di SD. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau terperinci. Tujuan 

khusus penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan aktivitas belajar PKn antara 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif model TGT 

berbatu media Karsun dengan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran 

konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar PKn antara 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif model TGT 

berbatu media Karsun dengan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran 

konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan penerapan model pembelajaran 

kooperatif model TGT dengan media Kartu Bersusun efektif terhadap aktivitas 
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belajar peserta didik kelas V pada pembelajaran PKn materi Keputusan 

Bersama. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan penerapan model pembelajaran 

kooperatif model TGT dengan media Kartu Bersusun efektif terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas V pada pembelajaran PKn materi Keputusan 

Bersama. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk teori yang diperoleh dari penelitian 

ini. Sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh secara praktik dalam 

penelitian ini yaitu berupa manfaat dari adanya praktik pembelajaran kooperatif 

model TGT dengan bantuan media Kartu Bersusun dalam pembelajaran PKn. 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai 

pengembangan model pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik dalam 

mata pelajaran PKn materi Keputusan Bersama yaitu menggunakan model TGT 

dengan bantuan media Karsun.  

1.7.2 Manfaat Praktis 

Pada bagian ini akan terdapat empat manfaat secara praktis yaitu, manfaat 

bagi peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti. Berikut penjelasan lebih rinci: 

1.7.2.1 Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan memudahkan peserta didik mempelajari materi 

PKn dengan pembelajaran yang inovatif, melatih sikap dan moral peserta didik. 
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1.7.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada guru tentang 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif model TGT dengan media Karsun. 

Penelitian ini juga diharapkan memotivasi guru untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran di kelas. 

1.7.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

sekolah, yaitu dengan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah 

pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn 

pada khususnya, dan mata pelajaran yang lain pada umumnya. 

1.7.2.4 Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan 

menerapkan model TGT dalam pembelajaran PKn kelas V materi Keputusan 

Bersama.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka ini membahas mengenai kajian teori, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan dari 

sub pokok bahasan tersebut. 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Pada bagian 

ini akan disajikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian 

ini. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber yang relevan. Landasan 

teori  yang disajikan meliputi hakikat belajar, hakikat pembelajaran, aktivitas 

belajar, hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, karakteristik 

perkembangan anak SD, hakikat pembelajaran PKn di SD, materi menghargai 

keputusan bersama, model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran TGT, media pembelajaran, media Karsun. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Manusia sangat membutuhkan proses belajar. Belajar menjadikan manusia 

mengalami kemajuan ke arah positif dan dapat memikirkan sesuatu hal menjadi 

lebih baik daripada sebelumnya baik dari pengalaman sendiri maupun 

pengalaman orang lain. 
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Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto 

2013: 2). Belajar dapat dimaknai sebagai usaha secara terus-menerus melalui 

latihan atau pengalaman sehingga terjadi perubahan perilaku positif. Belajar tidak 

hanya upaya menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan, namun 

bagaimana hasil latihan dan pengalaman yang telah didapat itu mampu merubah 

perilaku peserta didik agar memiliki kemampuan berfikir efektif dan efisien untuk 

menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya (Setijowati 2016:1). Gagne 

(1989) dalam Susanto (2016:1) mengemukakan bahwa belajar dapat didefinsikan 

sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman.  

Sagala (2010:13) menjelaskan pengertian belajar dari beberapa ahli, yaitu: 

(1) Morgan (1978) belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman;  (2) 

Hilgard dan Marquis (1962) berpendapat bahwa belajar merupakan proses 

mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembelajaran, dan 

sebagainya sehingga terjadi perubahan dalam diri; (3) James L. Mursell (1968) 

mengemukakan belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, 

menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri; (4) Gagne (1984) belajar adalah 

sebagai proses suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari 

pengalaman. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, 
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pembelajaran, pengalaman sendiri dan sebagainya yang dapat mengubah tingkah 

laku seseorang ke arah positif agar memiliki kemampuan berfikir efektif dan 

efisien agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau murid (Sagala, 2010:61). Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 20, “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar”. 

Knirk dan Gustafson (1986:18) dalam Sagala (2010:64) mengemukakan 

pembelajaran melibatkan tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu 

guru (pendidik), siswa (peserta didik), dan kurikulum. Dengan demikian 

pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam suatu proses 

yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 

konteks kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran tersebut dikembangkan melalui 

pola pembelajaran yang menggambarkan kedudukan serta peran pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Belajar berarti melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu sehingga jika tidak 

ada aktivitas maka tidak ada belajar. Aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap 
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peserta didik berbeda-beda. Aktivitas belajar sangat penting untuk diperhatikan 

oleh guru sebagai pendidik karena dengan memperhatikan aktivitas belajar peserta 

didik, guru dapat mengetahui apakah suatu pembelajaran berjalan dengan 

menyenangkan atau tidak. Pembelajaran yang menyenangkan akan mampu 

membawa peserta didik lebih mudah dan lebih efektif dalam memahami materi 

ajar yang diperoleh dalam pembelajaran. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun yang bersifat mental. 

Slameto (2013:36) mengungkapkan bahwa dalam proses mengajar belajar, 

guru perlu menimbulkan aktivitas peserta didik dalam berpikir maupun berbuat. 

Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas peserta didik sendiri, kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda. Peserta didik akan bertanya, mengajukan pendapat, 

menimbulkan diskusi dengan guru. Peserta didik dalam berbuat dapat 

menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, inti sari 

dari pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila peserta didik menjadi partisipasi 

yang aktif, maka ia memiliki ilmu atau pengetahuan itu dengan baik. 

Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2014:101) membuat suatu daftar 

macam-macam kegiatan peserta didik yang antara lain yaitu Visual activities, oral 

actiities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, 

mental activities, emotional activities. Jadi dengan klasifikasi aktivitas 

menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah sangat kompleks dan bervariasi.   

Sagala (2010:49) menyatakan bahwa belajar bukanlah aktivitas reaktif 

mekanistis belaka, tetapi juga adanya pemahaman terhadap perangsang yang 

datang yang tengah dihadapi diwaktu seseorang melakukan aktivitas belajar. 
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Gestalt dalam Sagala (2010:49) mengungkapkan bahwa perbuatan belajar itu 

tidak berlangsung seketika, tetapi berlangsung berproses kepada hal-hal yang 

esensial, sehingga aktivitas belajar itu akan menimbulkan makna yang berarti. 

Pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik salah satunya 

menggunakan model pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara 

langsung dalam pembelajaran dan mampu membuat peserta didik saling bersaing 

dalam pembelajaran namun harus tetap memperhatikan sportifitas. Kesimpulan 

dari aktivitas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan peserta didik dalam 

melaksanakan suatu proses belajar mengajar baik bersifat fisik ataupun mental. 

Kegiatan peserta didik dapat dipengaruhi oleh suasana belajar, kreatifitas atau cara 

mengajar guru, model pembelajaran, dan materi ajar. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Upaya mengoptimalkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan 

kualitas sistem penilaian. Sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 pasal 58 ayat 1 dalam (Rasyid, 2011:7) bahwa “ evaluasi 

hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. 

Evaluasi akan memberikan informasi tingkat pencapaian belajar peserta 

didik, dan jika dianalisis lebih rinci akan diperoleh informasi tentang kesulitan 

belajar peserta didik, yaitu konsep-konsep yang belum dikuasai oleh sebagian 

besar peserta didik. informasi inilah yang harus digunakan guru untuk 

memperbaiki proses pembelajaran (Sumiati dan Asra 2011:200). 

Susanto (2016: 5) menjelaskan bahwa makna dari hasil belajar, yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikmotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Untuk 
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mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi.  

Selanjutnya, Bloom (1956) dalam Sagala (2010: 33-34) menyampaikan 

tiga kawasan (domain) yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: domain kognitif, 

domain afektif, dan domain psikomotor. Domain kognitif mencakup kemampuan 

intelektual mengenal lingkungan yang terdiri atas enam macam kemampuan yang 

disusun secara hierarkis dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks 

yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

Domain afektif meliputi kemampuan-kemampuan emosional dalam mengalami 

dan menghayati sesuatu hal yang meliputi lima macam kemampuan emosional 

disusun secara hierarkis yaitu kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, 

pengorganisasian nilai, dan karakteristik diri. Domain psikomotor yaitu 

kemampuan-kemampuan motorik yang menggiatkan dan mengkoordinasikan 

gerakan terdiri dari: gerakan reflek, gerakan dasar, kemampuaan 

perseptual,kemampuan jasmani, gerakan-gerakan terlatih dan komunikasi 

nondiskursif. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah tingkat ketercapaian tujuan dalam pembelajaran dan tolok 

ukur dari proses belajar. Dengan adanya hasil belajar maka selanjutnya akan 

dianalisis bahwa ada tidaknya perbedaan antara pembelajaran dengan 

menggunakan model konvensional dengan model TGT berbantu media Karsun 

terhadap hasil belajar peserta didik di SD N 3 Karangnanas. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perkembangan terhadap diri seseorang. 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, namun dapat di golongkan 

menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

2.1.5.1 Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor Internal meliputi: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Kesehatan 

seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, 

kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah 

ataupun ada gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat inderanya 

serta tubuhnya. Selain faktor kesehatan terdapat pula faktor cacat tubuh. Cacat 

tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 

mengenai tubuh atau badan. (Slameto, 2013: 54-55). 

Faktor yang mempengaruhi belajar selanjutnya ialah faktor psikologis. 

Faktor psikologis yang mempengaruhi belajar meliputi: 1) intelegensi, 2) 

perhatian, 3) minat, 4) bakat, 5) motif, 6) kematangan dan kesiapan. 

Slameto (2013: 56) menyatakan bahwa Intelegensi adalah kecakapan yang 

terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahuai atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar dalam 

situasi yang sama, peserta didik yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi 

akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah.  
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Perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum cara bergaulnya jiwa 

dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Salah satu usaha untuk 

membimbing perhatian peserta didik yaitu melalui pemberian rangsangan atau 

stimuli yang menarik perhatian peserta didik (Sagala 2010:130). 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yangg tingi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. Seorang peserta didik yang menaruh minat besar 

terhadap pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada peserta 

didik lainnya, kemudian karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi 

itulah yang memungkinkan peserta didik tadi untuk belajar lebih giat, dan 

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan (Susanto 2016:16).  

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang (Chaplin dalam Susanto 

2016: 16). Bakat yang dimiliki masing-masing anak tidak sama. Bakat akan 

sangat mempengaruhi belajar, apabila bahan belajar yang dipelajari oleh peserta 

didik sesuai dengan bakatnya maka hasil belajar peserta didik tersebut akan lebih 

maksimal. Sehingga bakat peserta didik sangat penting diketahui karena dengan 

bakat tersebut peserta didik lebih termotivasi dalam kegiatan belajar. 

Motif erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam 

menentukan tujuan itu dapat di sadari atau tidak akan tetapi untuk mencapai 

tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif 

itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya (Drever dalam Slameto 

2013: 58). Jadi sangat penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mendorong peserta didik agar mencapai tujuan belajar dengan baik, motif yang 

kuat dapat diasah dengan cara membiasakan atau dengan cara melatih secara 
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terus-menerus selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat 

memperkuat motif. 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap dalam melaksanakan kecakapan baru 

(Slameto 2013: 58). Kesiapan (readiness) menurut Jamies Drever (1952) dalam 

Slameto (2013:58) adalah “Preparedness to respond or react” artinya kesiapan 

adalah kesediaan untuk memberi response atau reaksi. Kesiapan atau kematangan 

adalah tingkat perkembangan dimana individu atau organ-organ sudah berfungsi 

sebagaimana mestinya (Susanto 2013: 16). 

Adanya kematangan dan kesiapan, peserta didik tidak akan mengalami 

kesulitan yang berarti dalam kegiatan belajar. Semakin tinggi kematangan dan 

kesiapan dalam diri peserta didik maka semakin tinggi pula kesuksesan dalam 

hasil belajarnya. Kematangan seseorang dapat memberikan hasil belajar yang 

lebih baik. Kematangan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya minat dan 

kebutuhan peserta didik, oleh sebab itu, kematangan sangat mempengaruhi hasil 

belajar. 

Faktor Internal yang ketiga yaitu kelelahan. Kelelahan pada seseorang 

walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan membaringkan tubuh. Kelelahan 

rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu menjadi hilang (Slameto 2013:59). 

Kelelahan sangat mempengaruhi hasil belajar karena seorang peserta didik yang 

telah mengalami kelelahan maka hasil belajar yang dia capai tidak akan maksimal, 
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di dalam megerjakan suatu tugas peserta didik tersebut akan kehilangan minat dan 

konsentrasi sehingga akan terjadi keterpaksaan dalam mengerjakan tugas tersebut. 

Permasalahan intern setiap peserta didik berbeda-beda. Oleh sebab itu peran guru 

sangat penting. Peran guru dalam mengatasi permasalahan intern peserta didik 

agar peserta didik dalam proses pembelajaran normal seperti peserta didik yang 

lain, guru perlu mengerti masing-masing individu agar paham bagaimana cara 

untuk mengatasinya, karena dalam proses pembelajaran TGT menuntut peserta 

didik supaya secara aktif  dan berkompetisi dalam mengikuti proses pembelajaran 

yang diberikan. 

2.1.5.2 Faktor Ekstern 

Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar individu. Ditinjau dari 

segi peserta didik, ditemukan beberapa faktor ekstern yang berpengaruh dalam 

aktivitas belajar peserta didik. Faktor Ekstern meliputi: a) keluarga, b) sekolah, 

dan c) masyarakat. 

Tempat pertama kali anak belajar yaitu keluarga. Peranan pendidikan di 

keluarga penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Anak akan belajar banyak 

dari orang tua dan anggota keluarga yang lain. Pola asuh yang dilakukan oleh 

orang tua kepada anaknya dapat membentuk kepribadian anak. Kepribadian anak 

akan baik jika pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya baik. Pola asuh yang 

baik yaitu seperti sopan santun, tolong-menolong, rasa kepedulian, menghormati 

orang lain, dan sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan anak, anak akan 

mengerti beberapa hal  seperti suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, latar 

belakang budaya dan lain-lain. Menurut Slameto (2013:60-64) faktor dari 

keluarga yang dapat mempengaruhi proses belajar anak yaitu cara orang tua 
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mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua serta latar belakang kebudayaan.  

Selain keluarga, faktor ekstern selanjutnya ialah sekolah. Sekolah 

merupakan suatu instansi resmi yang dipercaya mampu mendidik peserta didik 

agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan dan moral yang baik. Kondisi 

sekolah berperan penting dalam mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik. Kondisi sekolah yang nyaman dan aman akan memberikan motivasi 

tersendiri dalam proses belajar peserta didik. Menurut Slameto (2013:64-69) 

faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik di sekolah, antara lain: metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan 

peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

Selain faktor dari keluarga dan sekolah, faktor selanjutnya adalah 

masyarakat. Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

proses belajar peserta didik, hal ini terjadi karena keberadaan peserta didik dalam 

masyarakat. Susanto (2016: 18) mnyatakan dalam masyarakat terdapat berbagai 

macam tingkah laku manusia dan berbagai macam latar belakang pendidikan. 

Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan lingkungan masyarakat juga 

memengaruhi kepribadian peserta didik. kehidupan modern dengan keterbukaan 

serta kondisi yang luas banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat daripada oleh 

keluarga dan sekolah. 

Dari faktor-faktor ekstern dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 

pertimbangan terhadap pengaruh dari luar diri peserta didik karena dapat 

berpengaruh pada proses belajar peserta didik. Model pembelajaran TGT dalam 
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langkah-langkahnya membutuhkan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Lingkungan yang baik akan membantu proses belajar peserta didik, sebaliknya 

lingkungan yang kurang baik akan menghambat proses belajar peserta didik. 

2.1.6 Karakteristik Perkembangan Anak SD 

Salah satu karakter anak SD dapat dilihat dari perkembangan kognitif 

anak. Menurut Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 32-36), secara garis 

besar tahap perkembangan kognitif anak  dikelompokkan menjadi empat tahapan, 

yaitu: tahap sensorimotorik, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan 

tahap operasional formal. 

Tahap sensorimotorik (usia 0-2 tahun), pada tahap ini anak belum 

memasuki usia sekolah. Pada tahap ini anak menggunakan keterampilan dan 

kemampuannya yang dibawa sejak lahir, seperti melihat, menggenggam dan 

mendengar untuk mempelajari lingkungannya. Selanjutnya tahap pra-operasional 

(usia 2-7 tahun). Pada tahap pra-operasional pemikiran ini lebih bersifat simbolis, 

egosentris dan intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap 

praoperasional terdiri dari dua sub yaitu sub-tahap simbolis pada usia 2-4 tahun 

dan sub-tahap intuitif pada usia 4-7 tahun. 

Setelah melewati tahap sensori motor dan tahap pra-operasional, anak 

masuk dalam tahap operasional konkrit (usia 7-11 tahun). Pada tahap operasional 

konkret anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam 

bentuk benda konkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun 

hanya pada situasi konkrit dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah 

ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. Lebih lanjut yaitu tahap 

operasional formal (usia 11-15 tahun), pada tahap ini anak sudah mampu berpikir 
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abstrak, idealis, dan logis. Di samping itu anak sudah mampu menyusun rencana 

untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji solusinya. 

Berdasarkan tahap perkembangan menurut teori Piaget, anak kelas V SD 

yang akan menjadi objek penelitian berada pada tahapan operasional konkret di 

mana usia pada tahap ini berkisar antara 7 sampai 11 tahun. Anak kelas V SD 

umumnya berusia 9 – 11 tahun, pada tahap operasional konkret anak sudah 

mampu melakukan klasifikasi, konservasi, dan mengurutkan. Sehingga 

penggunaan media kartu bersusun cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn 

kelas V karena anak sudah dapat diajak untuk mengurutkan dan mengklasifikasi. 

Karakteristik anak kelas V SD seperti yang di kemukakan Piaget bahwa siswa 

kelas V sudah dapat berfikir secara operasional konkret dan suka bermain, dengan 

demikian cocok untuk menerapkan model pembelajaran TGT yang pada dasarnya 

perlu mengidentifikasi, melakukan kerja kelompok, dan bermain.  

Susanto (2014: 72-73) perkembangan mental pada anak sekolah dasar 

yang paling menonjol meliputi perkembangan intelektual, bahasa, sosial, emosi, 

dan moral keagamaan yang secara perinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.6.1 Perkembangan Intelektual 

Yusuf (2014: 178) dalam Susanto (2014: 73), mengungkapkan bahwa pada 

anak usia 6-12 tahun ditandai dengan tiga kemampuan atau kecakapan baru, yaitu 

mengklasifikasikan (megelompokkan), menyusun, dan mengasosiasikan 

(menghubungkan atau menghitung) angka-angka atau bilangan. 

Berkaitan dengan pembelajaran PKn dengan model TGT berbantu media 

kartu bersusun maka peserta didik akan diajak untuk melakukan  permainan 

dengan mengelompokkan kartu dan menyusunnya dengan tepat sesuai dengan 
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materi PKn yang sedang diajarkan. Selain itu perkembangan intelektual pada 

peserta didik juga sangat mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik. 

2.1.6.2 Perkembangan Bahasa  

Yusuf (2007: 138) dalam Susanto (2014: 73) menjelaskan  perkembangan 

bahasa mencakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan 

dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan,  isyarat, maupun gerak dengan 

menggunakan kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. 

Dalam pembelajaran PKn dengan model TGT, peserta didik satu 

kelompok akan melakukan komunikasi yaitu dengan berdiskusi selain itu peserta 

didik akan diasah dalam berbicara yaitu ketika menjawab pertanyaan secara 

tertulis maupun lisan. Aktivitas peserta didik akan sangat diperhatikan sehingga 

aktivitas belajar peserta didik akan mengalami perkembangan. 

2.1.6.3 Perkembangan Sosial 

Susanto (2014:74-75) mengemukakan bahwa perkembangan sosial 

berkaitan dengan bagaimana anak berinteraksi sosial. Perkembangan sosial 

sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, 

tradisi, serta moral keagamaan. Pada anak usia sekolah mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (egosentris) kepada sikap bekerja sama 

(kooperatif), dan sikap peduli atau mau memerhatikan kepentingan orang lain 

(sosiosentris). Dengan menggunakan model TGT, peserta didik akan 

dikelompokkan. Setiap peserta didik akan menyesuaikan diri dengan temannya 

supaya dapat bekerja sama dan membantu sesama anggota dalam kelompok atau 

tim sehingga berusaha agar timnya yang menjadi juara. Perkembangan sosial juga 

dapat mempengaruhi aktivitas belajar dari peserta didik. 
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2.1.6.4 Perkembangan Emosi 

Yusuf (2007: 139) dalam Susanto (2014: 76) menyatakan bahwa pada usia 

sekolah dasar ini anak mulai belajar mengendalikan dan mengontrol ekspresi 

emosinya. Karakterisitik emosi yang stabil ditandai dengan menunjukkan wajah 

ceria, bergaul dengan teman secara baik, dapat berkonsentrasi dalam belajar, serta 

bersifat menghargai terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. 

Jadi, emosi yang dimiliki oleh peserta didik sangat penting untuk 

diperhatikan karena dalam kegiatan berkelompok dan berdiskusi, tidak jarang ada 

perbedaan pendapat yang dapat memicu emosi dari anggota kelompok, untuk itu 

perlu adanya pengendalian emosi diri peserta didik dengan menghargai orang lain. 

Peserta didik yang dapat mengontrol emosinya dengan baik maka dapat 

mengendalikan suasana belajar dengan baik jadi anggota kelompok yang lain akan 

merasa nyaman dan dapat berkonsentrasi belajar dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan aktivitas dan hasil belajar yang baik pula. 

2.1.6.5 Perkembangan moral 

Susanto (2014: 76) menjelaskan bahwa perkembangan moral anak usia 

sekolah dasar yaitu anak sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang 

tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini (usia 11 atau 12 tahun), anak 

dapat memahami alasan mendasari suatu peraturan. Selain itu, anak sudah dapat 

mengasosiasikan bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. 

Peraturan sangat dibutuhkan dalam model TGT, oleh karena itu dalam 

games maupun tournament  peserta didik harus mengikuti peraturan yang telah 

ditetapkan dalam permainan ini. Peraturan yang telah ditetapkan berguna sebagai 

pengontrol peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam belajar. 
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2.1.7 Hakikat Pembelajaran PKn di SD 

Pembelajaran PKn di sekolah dasar merupakan suatu mata pelajaran yang 

memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia Indonesia yang 

seutuhnya dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang serta norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. Warga negara Indonesia yang baik seharusnya 

memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu adanya penanaman sikap 

pada generasi penerus bangsa terutama anak usia SD. Azra (2005) dalam Susanto 

(2016: 226) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang mengkaji dan membahas tentang pemerintah, konstitusi, lembaga-lembaga 

demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta proses 

demokrasi.  

Amin (2009:1.31) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan dapat 

diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa 

mendatang dapat menjadi pratriot pembela bangsa dan negara. Adapun dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dalam Sumarsono dkk. (2008:6) 

menjelaskan bahwa:  

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 

dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang 

dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Sunarto dkk. (2015:6) menyatakan bahwa diharapkan melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi manusia warganegara Indonesia 

terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. 
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Didambakan bahwa warganegara unggul dalam menguasai iptek dan seni, namun 

tidak kehilangan jati dirinya dan apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan 

keimanannya.  

Dasim dan Sapriya (2004) dalam Susanto (2016: 229) mengemukakan 

bahwa pendidikan PKn sangat penting diajarkan pada peserta didik dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga PKn harus dibangun atas dasar tiga 

paradigma, yaitu: (1) PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga 

negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, persipatif, dan bertanggung 

jawab; (2) PKn secara teoritis dirancang sebagai subjek pembelajaran yang 

menurut dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat 

konfluens subtansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang 

demokratis, dan bela negara; (3) PKn secara programatik dirancang sebagai 

subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan 

pengalaman belajar dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut ide, 

nilai, konsep, moral pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela 

negara.  

Mata pelajaran PKn sangat penting diajarkan kepada anak SD. Selain 

mengajarkan tentang materi kepemerintahan dan negara, dengan pembelajaran 

PKn peserta didik diajarkan tentang pembentukan moral dan sikap supaya peserta 

didik mampu menjadi warga negara yang baik dan menjadi manusia Indonesia 

yang utuh serta menjadi warga negara yang berkembang sekaligus unggul tanpa 
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meninggalkan jati diri bangsa. Seperti yang dijelaskan oleh Sunarto di atas bahwa 

“peserta didik akan menjadi manusia warganegara Indonesia terlebih dahulu, 

sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya” terlihat jelas 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dan utama dalam mendidik 

peserta didik. Belajar Pendidikan Kewarganegaraan sedini mungkin menjadikan 

peserta didik mendapat pemahaman tentang nilai dan moral yang ada pada 

masyaraka, sehingga peserta didik akan lebih siap dalam menyesuaikan diri dalam 

lingkungan masyarakat. 

Dasim dan Sapriya dalam Susanto (2016: 230) mengemukakan beberapa 

permasalahan kurikuler yang mendasar dan menjadi penghambat dalam 

peningkatan kualitas pendidikan PKn, yaitu: (1) Penggunaan alokasi waktu yang 

tercantum dalam struktur kurikulum pendidikan dijabarkan secara kaku dan 

konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan 

pembelajaran PKn dengan cara tatap muka di kelas menjadi sangat dominan; (2) 

Pelaksanaan pembelajaran PKn yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan 

dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lainnya menjadi 

terbengkalai. Di samping itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi dengan 

keterbatasan fasilitas media pembelajaran; (3) Pembelajaran yang terlalu 

menekankan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga 

menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan 

guru harus selalu mengejar target pencapaian materi. 

Pembelajaran PKn seharusnya dapat diajarkan dengan bermakna supaya 

tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat tercapai. Selain permasalahan diatas, 
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peserta didik hanya mengutamakan nilai yang bagus dalam pembelajaran PKn 

tetapi tidak mengamalkan nilai-nilai moral yang diperoleh dalam pembelajaran 

PKn. Anggapan peserta didik tersebut diakibatkan karena proses pembelajaran 

PKn yang diberikan oleh guru bersifat monoton dan guru kurang menekankan 

pada sikap peserta didik dalam pembelajaran PKn. Guru sebaiknya 

memperhatikan sikap peserta didik dan mengadakan penilaian proses sehingga 

aktivitas belajar peserta didik dapat meningkat. Selain itu, perlu adanya 

pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam mengatasi pembelajaran yang 

monoton supaya peserta didik lebih semangat dalam belajar sehingga hasil belajar 

peserta didik dapat ditingkatkan pula. Pembelajaran yang efektif dan inovatif 

dalam pembelajaran PKn salah satunya dapat menggunakan model Kooperatif 

tipe TGT dengan menggunakan media kartu bersusun. Dengan menggunakan 

pembelajaran model tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajar 

dan hasil belajar dalam pembelajaran PKn di kelas V SDN 3 Karangnanas. 

2.1.8 Materi Keputusan Bersama 

2.1.11.1 Memahami Keputusan Bersama 

Dalam berorganisasi sering adanya kegiatan berdiskusi, dalam diskusi 

sering kita menemukan adanya perbedaan baik itu perbedaan pendapat ataupun 

pemikiran. Oleh sebab itu, perlu adanya musyawarah agar masalah tersebut 

teratasi. Musyawarah artinya pertemuan beberapa orang dalam suatu tempat 

dengan tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan keputusan bersama.  

Keputusan bersama adalah hasil kompromi dari hal-hal yang harus 

diputuskan oleh wakil-wakil masyarakat itu. Keputusan bersama dibuat agar tidak 

terjadi perselisihan atau perdebatan berkepanjangan di dalam menyelesaikan 
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perbedaan pendapat. Semua pihak dalam keputusan bersama harus mematuhi apa 

yang tertera sebagai kesepakatan bersama. Hal itu mengikat semua pihak. Di 

dalam proses pengambilan keputusan bersama itu, setiap pihak diharapkan 

memiliki sifat terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari pihak lain, 

bertenggang rasa atau tidak egois, tidak ingin memaksakan pendapatnya atau mau 

menang sendiri, dan menyampaikan ide-idenya dengan sopan dan berperilaku 

santun, serta selalu menghormati semua pihak (Rikayani, 2009:76-77). 

Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang 

berkepentingan. Semua orang yang berkepentingan turut serta dalam menentukan 

keputusan.  Dalam keputusan bersama, keputusan tidak hanya dibebankan pada 

ketua organisasi saja tetapi seluruh anggota atau semua orang yang terlibat dalam 

organisasi tersebut. 

2.1.11.2 Bentuk-bentuk Keputusan Bersama 

Bentuk keputusan bersama yang telah menjadi budaya bangsa Indonesia 

adalah musyawarah untuk mufakat. Mufakat adalah bentuk keputusan bersama, 

hasil dari proses bermusyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara untuk 

menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam satu kelompok organisasi, 

pemerintah atau non pemerintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, musyawarah 

berarti berunding atau berembuk. Bentuk keputusan bersama bisa pula dihasilkan 

melalui voting atau pengambilan keputusan lewat suara terbanyak.  

Pemilihan Umum adalah bentuk mendapatkan keputusan bersama untuk 

memilih wakil-wakil rakyat. Meski tidak bisa seratus persen sama persis, namun 

hal ini bisa menjadi jalan untuk membuat semua pihak merasa lega dan menerima 

keputusan tersebut. Rapat, berdialog di antara pihak yang berbeda pendapat, 
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sidang-sidang pada lembaga pemerintahan dan bentuk-bentuk musyawarah 

lainnya pada dasarnya akan menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima 

semua pihak. Keputusan bersama memiliki tujuan agar tercipta rasa tenteram dan 

ketertiban di antara masyarakat. 

2.1.11.3 Sikap dalam Mematuhi Keputusan Bersama 

Banyak sekali keputusan bersama yang telah dihasilkan di dalam 

lingkungan masyarakat. Misalnya peraturan lalu lintas, seperti dilarang 

menyeberang jalan sembarangan, keharusan pemakaian helm bagi para pengguna 

motor dan contoh lainnya.  

Di lingkungan sekolah, sebagai seorang peserta didik sudah sepantasnya 

mematuhi tata tertib sekolah mengenai jam masuk dan keluar sekolah. Kamu 

harus tepat waktu sampai di sekolah. Misalnya sekolahmu masuk pukul 06.45, 

maka kamu sudah berada di sekolah jam 06.00 atau paling lambat jam 06.30. Jika 

hasil keputusan bersama itu dilanggar, maka ada sanksi yang berlaku. Seperti di 

sekolah, jika kamu terlambat masuk sekolah, guru piket atau penjaga sekolah 

tidak langsung memperbolehkanmu untuk masuk. Kamu harus menunggu jam 

pelajaran berikutnya, atau dihukum di ruang guru dan sanksi-sanksi lainnya. Tiap 

sekolah memiliki perbedaan pelaksanaan keputusan bersama begitu pula dengan 

sanksi yang diberikan bagi mereka yang tidak mematuhi keputusan bersama itu. 

Sikap di dalam mematuhi keputusan bersama, yaitu : (1) Bersikap Menghargai, 

karena proses untuk menghasilkan keputusan bersama melalui waktu yang cukup 

lama dan melibatkan banyak pihak sudah semestinya kita menghargai keputusan 

bersama itu; (2) Bersikap Taat, artinya segala keputusan bersama itu dipatuhi 

dengan baik apapun konsekuensinya; (3) Bersikap Bijaksana, kadang ada hasil 
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keputusan bersama yang kurang disukai dan dipahami oleh kamu. Dibutuhkan 

sikap bijaksana untuk mematuhi keputusan bersama itu; (4) Bersikap tenggang 

rasa, setiap orang memiliki cara yang berbeda di dalam melaksanakan hasil 

keputusan bersama itu. Kamu harus bisa bertenggang rasa dengan adanya 

perbedaan tersebut.  

Jika hasil keputusan bersama itu dilaksanakan berdasarkan azas 

kekeluargaan, maka dapat menciptakan kehidupan yang rukun penuh kasih 

sayang, mempererat persatuan bangsa dan menumbuhkan jiwa saling menolong. 

2.1.9 Model Pembelajaran 

Model pengajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain:  1) rasional teoritik 

logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; 2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar (tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai); 3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil; 4) lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur, 200:9) dalam (Shoimin 

2014:24).  

Model mengajar dapat difahami sebagai kerangka konseptual yang 

mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi 

para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sagala 2010: 176). 

Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru agar lebih 

mudah dalam menyampaikan materi  pembelajaran kepada peserta didik supaya 
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peserta didik dapat meningkattkan aktivitas dan hasil belajar. Salah satu model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran 

adalah model TGT.  

Model pembelajaran TGT dapat mengaktifkan peserta didik dalam 

kegiatan belajar. Peserta didik dapat dengan aktif dalam proses pembelajaran yang 

menerapkan sistem permainan, berkelompok dan menyusun kartu. Model 

pembelajaran TGT menerapkan pembelajaran kelompok yang cenderung 

membangkitkan semangat belajar peserta didik. 

2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan 

dengan pembagian kelompok belajar dengan memberi kesempatan kepada setiap 

peserta didik untuk bekerja sama dengan semua peserta didik dalam tugas-tugas 

yang diberikan guru. Pembelajaran kooperatif membawa konsep inovatif, dan 

menekankan keaktifan peserta didik, juga diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik (Susanto 2014:198-199). Cooperative Learnng merupakan 

suatu model pembelajaran yang mana peserta didik belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Belajar belum selesai jika 

salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Shoimin 

2014:45). Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik agar dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berpikir dan dalam kegiatan pembelajaran (Setijowati 2016:24). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan pembelajaran 
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kooperatif adalah model pembelajaran dengan pembentukan kelompok kecil yang 

heterogen dengan tujuan mengaktifkan dan mengoptimalkan hasil belajar peserta 

didik dengan pemberian tugas kepada peserta didik dalam tiap kelompok sehingga 

peserta didik harus bekerja sama dalam satu kelompok agar dapat memahami 

materi pembelajaran. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model 

pembelajaran TGT. Model TGT menggunakan prinsip pembelajaran kooperatif 

karena model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran dengan 

pembentukan kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajarannya dan 

menekankan pada keaktifan peserta didik, berfikir kritis, dan menghargai 

pendapat peserta didik lain dalam satu kelompok.  

2.1.11 Model Pembelajaran TGT (Teams Games Tournamnt) 

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

peserta didik tanpa harus ada pebedaan status, melibatkan peran siswa sebagai 

tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement (Shoimin 

2014:203). 

Menurut Steve Persons dalam Slavin (2014:167) menyatakan bahwa “TGT 

adalah salah satu teknik terbaik yang pernah saya gunakan di dalam kelas saya. 

Apa yang dilakukan TGT adalah memberikan kesempatan kepada saya sebagai 

guru untuk menggunakan kompetisi dalam suasana yang konstruktif/ positif. Para 

peserta didik menyadari bahwa kompetisi merupakan sesuatu yang selalu mereka 

hadapi setiap saat, tetapi TGT memberikan mereka peraturan dan strategi untuk 

bersaing sebagai individu setelah menerima bantuan dari teman mereka. Mereka 

membangun ketergantungan atau kepercayaan dalam tim asal mereka yang 
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memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasa percaya diri ketika mereka 

bersaing dalam turnamen”. 

Ciri khas yang membedakan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dengan model pembelajaran kooperatif yang lain yaitu dalam pembelajaran TGT 

terdapat turnamen antar kelompok, dan kemampuan kognitif dan afektif peserta 

didik akan diuji, selain itu aktivitas belajar peserta didik juga akan semakin 

meningkat. Model kooperatif tipe TGT merancang aktivitas belajar yang 

memungkinkan peserta didik agar belajar lebih rileks, bertanggung jawab, 

bersaing secara sehat, keterlibatan belajar, meningkatkan kerja sama dan tolong 

menolong. 

2.1.11.1 Langkah-langkah Pembelajaran TGT 

Ada lima komponen utama dalam TGT yaitu Penyajian kelas, kelompok 

(teams), Game, Tournament, Team Recognize (penghargaan kelompok). Berikut 

merupakan penjelasan langkah-langkah model pembelajaran TGT, diantaranya 

yaitu: 

2.1.11.1.1 Penyajian Kelas 

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas (class presentation). 

Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan 

ceramah, diskusi yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas, peserta 

didik harus benar-benar memerhatikan dan memahami materi yang disampaikan 

guru karena akan membantu peserta didik bekerja lebih baik pada saat kerja 

kelompok dan game karena skor game akan menentukan skor kelompok (Shoimin 

2014: 205). 
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2.1.11.1.2 Kelompok (teams) 

Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria 

kemampuan (prestasi) peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis 

kelamin, etnik dan ras. Dalam belajar kelompok ini kegiatan peserta didik adalah 

mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok 

melakukan kesalahan (Shoimin 2014: 206). Pada penelitian ini, kelompok diajak 

untuk mempraktekan keputusan bersama. 

2.1.11.1.3 Game 

Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan 

dengan materi, dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta 

didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau 

permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Peserta didik 

memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan 

nomor itu. Peserta didik yang menjawab benar akan mendapat skor. Skor ini yang 

nantinya dikumpulkan untuk turnamen atau lomba mingguan (Shoimin 2014: 

206). Pada penelitian ini kegiatan game dilakukan dengan cara membagikan 

beberapa kartu pada setiap kelompok dan menyuruh peserta didik untuk saling 

menyusun kartu tersebut dengan benar sesuai dengan materi yang telah diajarkan. 

2.1.11.1.4 Tournament 

Turnamen 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 peserta didik 

untuk berada pada meja 1, tiga berikutnya pada meja 2, dan seterusnya (Slavin 
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2014:166).   Hitunglah jumlah peserta didik di dalam kelas. Jika jumlahnya habis 

dibagi tiga, semua meja turnamen akan mempuyai tiga peserta, tunjuklah tiga 

peserta didik pertama dari daftar (daftar urutan prestasi) untuk menempati meja 1, 

berikutnya ke meja 2, dan seterusnya. Jika ada peserta didik yang tersisa setelah 

dibagi tiga, satu atau dua dari meja turnamen pertama akan beranggotakan empat 

peserta. Misalnya, sebuah kelas dengan dua puluh sembilan  peserta didik akan 

mempunyai sembilan meja turnamen, dua diantaranya akan mempunyai empat 

anggota. Empat peserta didik yang pertama dari daftar peringkat akan ditempatkan 

pada meja 1, dan empat berikutnya pada meja 2, dan tiap tiga orang sisanya pada 

meja-meja yang lain. Penentuan nomor meja ini hanya untuk anda ketahui sendiri 

saja, ketika mengumumkan penempatan meja kepada anak-anak, sebutkan meja-

meja tersebut sebagai meja biru, merah, hijau, dan sebagainya dalam urutan acak 

(Slavin 2014:169). Setelah turnamen pertama, para peserta didik akan bertukar 

meja tergantung pada kinerja mereka pada turnamen terakhir. Pemenang pada tiap 

meja “ naik tingkat” ke meja berikutnya yang lebih tinggi (misalnya, dari meja 6 

ke meja 5): skor tertinggi ke 2 tetap tinggal pada meja yang sama; dan skor yang 

paling rendah “diturunkan” (Slavin 2014:166). 

 

Gambar 2.1 Bergeser Tempat (Slavin 2014:179).  
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Gambar 2.2 Penempatan pada Meja Turnamen 

(Slavin 2014:168) 

2.1.11.1.5 Penghargaan (Team Recognize) 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang mendapat nilai tertinggi,  

masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor 

memenuhi kriteria yang ditentukan. Tim atau kelompok akan mendapat julukan “Super 

Team” jika rata-rata skor 50 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata mencapai 50-40 

dan “Good Team” apabila rata-rata skor 40 ke bawah. (Shoimin 2014:207). 

Pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT)  tentu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Berikut kelebihan dan kekurangan model TGT menurut Shoimin 

(2014:207-208). 

2.1.11.2 Kelebihan Model Pembelajaran TGT : 

Ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran TGT, yaitu: (1) model 

TGT  tidak hanya  membuat  peserta didik  yang cerdas    (berkemampuan akademis 
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 tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang 

berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan 

penting dalam kelompoknya; (2) dengan model pembelajaran ini, akan 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya; (3) dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru 

menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok dengan skor 

tertinggi; (4) dalam pembelajran peserta didik ini, membuat peserta didik menjadi 

lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa 

turnamen dalam model ini. 

2.1.11.3 Kekurangan Model Pembelajaran TGT:  

Beberapa kekurangan dari model pembelajaran TGT, yaitu: (1) 

membutuhkan waktu yang lumayan lama; (2) guru dituntut untuk mampu memilih 

materi pelajaran yang cocok untuk model kooperatif Teams Games Tournament 

(TGT) ini; (3) guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum 

diterapkan. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran 

model TGT menekankan pada aktivitas peserta didik yang kemudian dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran ini sangat menarik 

bagi peserta didik dalam belajar, karena dalam pembelajaran ini peserta didik 

diajak untuk bermain dan bersaing secara sportif serta tidak membeda-bedakan 

peserta didik sehingga semua peserta didik memiliki peran dalam permainan yang 

ada dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran model TGT ini sangat cocok 

jika diaplikasikan dalam pembelajaran PKn karena dapat menghidupkan suasana 
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pembelajaran dan mampu meningkatkan minat pada diri peserta didik dalam 

pembelajaran PKn. Model pembelajaran TGT ini akan lebih efektif jika 

dipadukan dengan media pembelajaran yang cocok dan menarik. Media 

pembelajaran yang menarik dan cocok untuk dipadukan dengan model 

pembelajaran Teams Gams Tournament salah satunya yaitu media kartu bersusun 

(Karsun). 

2.1.12 Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan, memperlancar komunikasi 

antara guru dan peserta didik sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif 

dan berhasil dengan baik. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Tanpa media, 

komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi 

juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal (Susanto 2014:315). Criticos 

(1996) dalam Daryanto (2010:4-5) menyatakan bahwa media merupakan salah 

satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. Jadi, media pembelajaran merupakan alat bantu yang 

digunakan sebagai pembawa pesan dari komunikator (guru) kepada komunikan  

(peserta didik) supaya pesan dalam pembelajaran lebih mudah tersampaikan 

kepada peserta didik sehingga pembelajaran berjalan lebih efektif.  

Sudjana (2013:3) mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan 

terhadap penggunaan media pengajaran dalam proses belajar-mengajar sampai 

kepada kesimpulan, bahwa proses dan hasil belajar para peserta didik 

menunjukkan perbedaan yang berarti antara pengajaran tanpa media dengan 
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pengajaran menggunakan media. Oleh sebab itu penggunaan media pengajaran 

dalam proses pengajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas 

pengajaran. Kegunaan media dalam pembelajaran menurut Daryanto (2010:5-6) 

meliputi: (1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; (2) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra; (3) menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 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 persepsi yang sama; (6) proses pembelajaran 

mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik (komunikan), dan tujuan 

pembelajaran.  

Daryanto (2010:7) mengemukakan bahwa media pembelajaran menempati 

posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen dari sistem pembelajaran. 

Tanpa adanya media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran 

sebagai proses komunikasi juga tidak akan dapat  berlangsung secara optimal. 

Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang cukup 

penting dan sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik sehingga guru 

sebagai pendidik dan sebagai komunikator dalam pembelajaran perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan media pembelajaran yang sekiranya 

cocok jika diterapkan dalam pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta 

didik. Posisi dan fungsi media pembelajaran menurut Daryanto (2010:7-8) 

ditunjukkan pada gambar sebagai berikut;  
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Bagan 2.1 Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran 

 

 

Bagan 2.2 Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran 

Berdasarkan uraian tersebut media pembelajaran memiliki banyak 

kegunaan dalam proses pembelajaran. Media yang efektif dan inovatif akan 

mampu mempermudah peserta didik dalam memahami dan mengingat materi ajar 

yang diajarkan guru. Media Karsun merupakan salah satu media yang mudah 

untuk diajarkan kepada peserta didik dan bertujuan untuk meningkatkan daya 

ingat sekaligus memberikan kegembiraan kepada peserta didik karena peserta 

didik diajak untuk bermain kartu dengan cara menyusun ataupun dengan 

merangkai kartu. 

2.1.13 Media Pembelajaran Karsun (Kartu Bersusun) 

Sebelum mengenal media pembelajaran Karsun, lebih dahulu kita 

mengenal Kartu Indeks. Silberman (2013:250) menyatakan bahwa pencocokan 

kartu indeks merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang 
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materi pelajaran. Kartu indeks adalah media yang berisi kumpulan istilah yang 

akan atau telah digunakan pada sebuah pembelajaran.  

Proses penerapan pencocokan kartu indeks menurut Silberman (2007: 250-

251) yaitu: (1) pada kartu indeks yang terpisah, tulislah pertanyaan tentang 

apapun yang diajarkan dikelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah yang 

sama dengan setengah jumlah peserta didik; (2) pada karrtu yang terpisah, tulislah 

jawaban atas masing-masing pertanyaan itu; (3) campurkan dua kumpulan kartu 

itu dan kocoklah beberapa kali agar benar-benar tercampuraduk; (4) berikan satu 

kartu untuk setiap peserta didik; (5) perintahkan peserta didik untuk mencari kartu 

pasangan mereka; (6) apabila semua pasangan yang cocok telah duduk bersama, 

perintahkan tiap pasangan untuk memberikan kuis kepada peserta didik lain 

dengan membacakan keras-keras pertanyaan mereka dan menantang peserta didik 

lain untuk memberikan jawabannya. 

Setelah mengenal dan memahami Kartu Indeks, selanjutnya akan 

dijelaskan mengenai media pembelajaran Karsun. Karsun merupakan suatu media 

pengembangan dalam pembelajaran yang berindukan dari media Kartu Indeks. 

Ada sedikit pengembangan yang diberikan dalam media Karsun, jika Kartu 

Indeks membuat kartu yang berpasangan untuk peserta didik maka Karsun bukan 

kartu pertanyaan dan jawaban yang berpasangan namun merupakan  kartu dengan 

satu kata kunci dalam setiap kartu yang digunakan sebagai petunjuk kartu 

berikutnya yang terdiri dari beberapa kumpulan kartu kemudian kartu tersebut 

dapat disusun secara urut, dan kartu-kartu tersebut diberi nama “Kartu Bersusun” 

atau disingkat dengan nama “Karsun”. Jadi setelah peserta didik mendapatkan 

kartu, mereka akan menyusun kartu tersebut dengan memperhatikan kata kunci di 
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kartu sebelumnya. Kartu pertama dalam kartu bersusun hanya berisikan kata 

kunci pertama, kartu penutup hanya berisikan definisi atau informasi yang 

berkaitan dengan kata kunci yang ada dalam kartu sebelumnya, dan setiap kartu 

dalam kartu bersusun selain kartu pertama dan kartu penutup memiliki definisi 

maupun informasi yang berkaitan dengan kata kunci pada kartu sebelumnya. 

Kartu bersusun memiliki tujuan yaitu menghilangkan kejenuhan peserta 

didik dalam menerima materi PKn yang lumayan banyak, melatih daya ingat 

peserta didik, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, melatih peserta didik 

untuk bekerja sama dengan teman satu tim, mengurangi salah satu kekurangan 

pada media Kartu Indeks yang menyita banyak waktu.  

2.1.13.1 Proses Penerapan Karsun, yaitu: 

Proses atau langkah-langkah penerapan Karsun, yaitu: (1) Peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap peserta didik dalam kelompok 

mendapat kesempatan untuk menyusun 1 buah kartu yang dibagikan dalam satu 

kelompok; (2) Setiap kelompok mendapatkan 1 kartu pertama, 1 kartu penutup, 6 

kartu yang termasuk dalam susunan, dan 1 kartu jebakan (kartu yang bukan 

termasuk dalam susunan); (3) Setiap kelompok berdiskusi. Peserta didik saling 

membantu dalam satu kelompok; (4) Semakin cepat kelompok dalam 

menyelesaikan susunan kartu dengan benar, semakin tinggi poin yang didapat. 

Kelompok yang salah dalam menyusun kartu diberikan kesempatan untuk 

menyusun kartu sampai benar. 

2.1.13.2 Kelebihan Karsun, yaitu: 

Beberapa kelebihan Karsun, yaitu: mudah dilaksanakan, mudah 

mengorganisir kelas, dapat diikuti peserta didik yang jumlahnya banyak, peserta 
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didik lebih mudah mengingat materi pembelajaran, peserta didik lebih mudah 

mengerti tentang materi yang diajarkan dari pada menggunakan media ceramah, 

peserta didik lebih antusias dalam belajar, dan sosialisasi antara peserta didik 

lebih terbangun dan dapat lebih akrab. 

2.1.13.3 Kekurangan Karsun, yaitu:  

Beberapa kekurangan Karsun, yaitu: adanya kemungkinan terjadi 

penyimpangan perhatian peserta didik, media ini tidak selalu dapat diterapkan 

pada setiap materi atau tidak fleksibel dalam hal penggunaanya. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) efektif dan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian tersebut diantaranya 

dilakukan oleh: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Awofala, dkk. (2012) yang 

berjudul “Achievement in Cooperative versus Individualistic Goal-Structured 

Junior Secondary School Mathematics Clasroom in Nigeria”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pencapaian belajar 

matematika dari kelompok pembelajaran kooperatif dengan kelompok model 

individualis. Berdasarkan temuan, studi yang direkomendasikan antara lain bahwa 

model pembelajaran STAD/TGT harus digunakan oleh guru untuk mengajar 

matematika di tingkat sekolah menengah. 

Kedua, penelitian oleh González, et all (2014), dari University College 

Dublin yang berjudul “Multi-faceted Impact of a Team Game Tour-nament on the 
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Ability of the Learners to Engage and Develop their Own Critical Skill Set” hasil 

dari penelitian ini bersimpulan bahwa peserta didik yang terlibat dalam games dan 

tournament memiliki kemampuan untuk mengikat dan mengembangkan 

kemampuan kritisnya sendiri.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Galura (2006), dari Program Studi 

Pendidikan Fisika FKIP UNIPA  yang berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Keaktifan 

dan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas Xi IPA di SMA Yapis Manokwari”. 

Hasil penelitiannya yaitu denngan penggunaan model pembelajaran TGT terbukti 

dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik. 

Keempat, penelitian oleh Kinanti (2014), dari Program Studi Pendidikan 

Biologi Jurusan P.MIPA FKIP Universitas Jember yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan Permainan Teka 

Teki Silang (TTS) untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Biologi 

(Pokok Bahasan Ekosistem di SMP Negeri 14 Jember Tahun  Pelajaran 

2012/2013)”. Hasil analisis data diketahui bahwa model pembelajaran TGT 

dengan permainan TTS dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawan dan Pramukantoro 

(2013), dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UNIPA  yang berjudul “ 

Perbandingan Hasil Belajar Menerapkan Dasar-dasar Kelistrikan Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Dengan Kooperatif Tipe NHT di 

SMKN 3 Jombang”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara rata-rata hasil belajar peserta didik menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan rata-rata hasil belajar peserta didik yang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan NHT ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

dalam proses belajar mengajar agar lebih menarik dan menyenangkan. 

Keenam, penelitian oleh Rusmawati (2013) Program Studi Teknologi 

Pembelajaran, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 

yang berjuudul “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 penelitian ini 

menyebutkan model pembelajaran kooperatif TGT dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika peserta didik. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dalam 

pembelajaran perlu memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi berprestasi 

peserta didik. 

Ketujuh, penelitian oleh Kasmiati (2015) dengan judul “Penerapan Model 

Cooperative Learning Tipe Teams Game Tournament (TGT) untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS Kelas IIIA SDN Semboro 01 Jember Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa model cooperative learning 

tipe Teams Games Tournament terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IIIA SDN Semboro 01 Jember. Penerapan model kooperatif tipe  TGT pada 

pembelajaran IPS juga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik, hal ini terbukti 

peserta didik merasa senang, tertarik, dan aktif ketika pembelajaran berlangsung. 

Kedelapan, penelitian oleh Purnamasari (2014) Universitas Terbuka 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) terhadap Kemandirian Belajar dan Peningkatan Kemampuan 

Penalaran dan Koneksi Matematik Peserta Didik SMPN 1 Kota Tasikmalaya”. 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat interaksi model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games-Tournament (TGT) dan model pembelajaran 

langsung terhadap peningkatan kemampuan koneksi matematik peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Model TGT Berbantu Media Karsun 

terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Materi Keputusan Bersama Kelas V 

SDN 3 Karangnanas Banyumas”.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu dalam 

penelitian ini model TGT diterapkan pada mata pelajaran PKn dan dibantu dengan 

adanya media kartu bersusun. Penggunaan media karsun dalam penelitian ini 

diharapkan mampu membuat peserta didik tertarik dalam belajar dan mampu 

menyerap materi dan memasukkannya ke dalam memori jangka panjang. Selain 

adanya media yang berbeda, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu tidak hanya menilai hasil belajar saja tetapi juga menilai 

aktivitas peserta didik dalam belajar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu kesamaan model yang digunakan. Peneliti berpendapat bahwa 

model pembelajaran pada hakekatnya dapat digunakan dalam pelajaran apapun, 

akan tetapi dengan melihat kesamaan langkah-langkah dan materi yang cocok. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran PKn di sekolah dasar merupakan suatu proses belajar 

mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik 

dan membentuk manusia Indonesia sesuai karakter bangsa Indonesia. 

Pembelajaran PKn yang terjadi pada saat ini di sekolah dasar masih menggunakan 
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sistem pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional dirasa kurang 

efektif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran 

konvensional menekankan pada keaktifan guru dalam membelajarkan materi yang 

ada. Peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Peserta didik 

hanya mendengarkan ceramah, menulis dan mencatat saja. Pada pembelajaran 

PKn dibutuhkan cara agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan apa 

yang dipelajarinya, karena pelajaran PKn bukan hanya hafalan tetapi pengamalan 

kehidupan sehari-harilah yang paling penting.  

Proses pembelajaran PKn dengan menggunakan model TGT mengajak 

peserta didik untuk bekerja sama dan  belajar sambil bermain. Karena inti dari 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah peserta didik dapat 

terlibat secara langsung, aktif dan tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan model Teams Games 

Tournament (TGT) lebih optimal apabila ditunjang dengan penggunaan media 

pembelajaran, salah satu media yang cocok untuk digunakan dalam model Teams 

Games Tournament (TGT) adalah Karsun. Karsun merupakan suatu media yang 

dapat menggairahkan peserta didik yang merasa penat dan bosan dalam 

pembelajaran. Terdapat satu kata kunci dalam setiap kartu yang digunakan 

sebagai petunjuk kartu berikutnya yang kemudian kartu tersebut dapat disusun 

secara urut dengan menempelkan kata kunci di kartu sebelumnya dengan jawaban 

pada kartu selanjutnya, dan kartu-kartu tersebut diberi nama “Kartu Bersusun” 

atau disingkat dengan nama “Karsun”. 

Jadi, pembelajaran PKn dengan menggunakan model Teams Games 

Tournament (TGT) akan membuat peserta didik merasa tidak jenuh lagi karena 
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peserta didik akan melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Dan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan akan sangat terbantu apabila ditunjang dengan menggunakan 

media Kartu Bersusun (Karsun), karena media Kartu Bersusun (Karsun) tersebut 

akan melatih peserta didik untuk mau bekerja sama dalam sebuah permainan yaitu 

dengan cara  menyusun kartu sehingga pembelajaran akan diajarkan dalam 

tampilan yang lebih menarik yang kemudian dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar dari peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bagan kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  2.3 Kerangka Berfikir 

Peserta Didik 

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

Model Pembelajaran TGT 
berbantu media Karsun 

Model Konvensional 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Peserta Didik 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Peserta Didik 

Ada atau tidak perbedaan antara aktivitas dan hasil belajar peserta didik  

yang menerapkan model pembelajaran Team-Game-Tournament (TGT)  

berbantu karsun dengan pembelajaran yang menerapkan model konvensional 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2015: 99). Kebenaran hipotesis harus diuji 

menggunakan data-data yang dikumpulkan. 

Berdasarkan kerangka berpikir, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

(1) HO1 : Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar peserta didik dalam 

pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama  antara pembelajaran yang 

menggunakan model TGT berbantu media karsun dengan yang menggunakan 

model konvensional (µ1 = µ2). 

Ha1 : Terdapat perbedaan aktivitas  belajar peserta didik dalam pembelajaran 

PKn materi Keputusan Bersama  antara pembelajaran yang menggunakan 

model TGT berbantu media karsun dengan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional (µ1 ≠ µ2 ). 

(2) HO2 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

PKn materi Keputusan Bersama  antara pembelajaran yang menggunakan 

model TGT berbantu media karsun dengan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional (µ1 = µ2). 

Ha2 : Terdapat perbedaan hasil  belajar peserta didik dalam pembelajaran PKn 

materi Keputusan Bersama  antara pembelajaran yang menggunakan model 

TGT berbantu media karsun dengan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional (µ1 ≠ µ2 ). 
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(3) HO3 : Model pembelajaran aktif tipe TGT berbantu media karsun tidak efektif 

terhadap aktivitas belajar  peserta didik kelas V di SD N 3 Karangnanas (µ1 ≤ µ2). 

Ha3 : Model pembelajaran aktif tipe TGT berbantu media karsun efektif terhadap 

aktivitas belajar peserta didik kelas V di SD N 3 Karangnanas (µ1 > µ2 ). 

(4) HO4 :  Model pembelajaran aktif tipe TGT berbantu media karsun tidak efektif 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas V di SD N 3 Karangnanas (µ1 ≤  µ2). 

Ha4 : Model pembelajaran aktif tipe TGT berbantu media karsun efektif 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas V di SD N 3 Karangnanas (µ1 > µ2). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bagian penutup memuat simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari 

hipotesis berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Sedangkan, saran dalam peelitian ini berupa saran bagi guru, peserta didik, 

sekolah, dinas terkait, dan peneliti lanjutan. Penjelasan mengenai simpulan dan 

saran, akan diuraikan sebagai berikut.  

 

4.3 Simpulan  

Penelitian yang telah dilaksanakan pada pembelajaran PKn materi 

Keputusan Bersama dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantu media Karsun, di kelas V SDN 3 Karangnanas Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan simpulan 

penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas belajar 

peserta didik dalam pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama antara 

pembelajaran yang menggunakan model TGT berbantu media Karsun 

dengan yang mengguakan model konvensional. Penghitungan hasil uji 

hipotesis menggunakan independent sample t test melalui program SPSS 

versi 21 yang menunjukkan bahwa model kooperatif tipe TGT berbantu 

media Karsun berpengaruh terhadap aktivitas belajar peserta didi. 

Pengaruh model kooperatif tipe TGT berbantu media Karsun terhadap
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 aktivitas belajar peserta didik ditandai dengan nilai 2,682 > 2,011 atau 

thitung > ttabel, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,010 < 0,05. 

(2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama antara 

pembelajaran yang menggunakan model TGT berbantu media Karsun 

dengan yang menggunakan model  konvensional. Penghitungan hasil uji 

hipotesis menggunakan rumus independent samples t test melalui program 

SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa model TGT berbantu media 

Karsun berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik. Pengaruh model TGT berbantu media Karsun terhadap hasil 

belajar kognitif ditandai dengan nilai 2,409 > 2,011 atau dengan kata lain 

thitung > ttabel, selain itu nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,020 < 0,05. 

Sedangkan pada hasil belajar afektif perbedaan hasil belajar dapat dilihat 

pada rata-rata nilai kelas eksperimen yaitu 85 dan rata-rata nilai afektif 

kelas kontrol yaitu 79. Jadi terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik 

baik pada ranah kognitif maupun ranah afektif. 

(3) Hasil uji pihak kanan diperoleh bahwa pembelajaran aktif tipe TGT 

berbantu media Karsun efektif terhadap aktivitas belajar peserta didik 

kelas V SDN 3 Karangnanas pada mata pelajaran PKn materi Keputusan 

Bersama. Keefektifan model TGT berbantu media Karsun terhadap 

aktivitas belajar peserta didik dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Kelas eksperimen 

memperoleh rata-rata nilai aktivitas belajar peserta didik sebesar 79%, 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 76%. Selain itu berdasarkan hasil 
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pengujian statistik, diperoleh data thitung > ttabel (84,823 > 2,069), selain itu 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

(4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran aktif tipe TGT 

berbantu media Karsun efektif terhadap hasil belajar peserta didik kelas V 

SDN 3 Karangnanas pada mata pelajaran PKn materi Keputusan Bersama. 

Keefektifan model TGT berbantu media Karsun terhadap hasil belajar 

peserta didik dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada di kelas kontrol. Pada ranah kognitif kelas eksperimen 

memperoleh rata-rata nilai hasil belajar peserta didik sebesar 81,67; 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 74,80. Selain itu berdasarkan hasil 

pengujian statistik, diperoleh data thitung > ttabel (52,391 > 2,010), selain itu 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan pada ranah afektif dengan 

melihat nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 85 dan kelas kontrol 

sebesar 79, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran model TGT 

berbantu media Karsun efektif untuk digunakan di kelas V SDN 3 

Karangnanas pada materi Keputusan Bersama. 

 

4.4 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, model TGT bebantu media 

Karsun terbukti efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn kelas V pada 

materi Keputusan Bersama, sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru sebaiknya mulai menggunakan model TGT berbantu media salah 

satunya media Karsun dalam pembelajaran tertentu, hasil penelitian menunjukkan 



 

132 

 

 

bahwa model TGT berbantu media Karsun efektif digunakan dalam pembelajaran 

PKn materi Keputusan Bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, terbukti bahwa model TGT berbantu media Karsun efektif untuk 

mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar 

peserta didik. Oleh sebab itu, sebaiknya guru mencoba untuk menerapkan model 

TGT berbantu media Karsun dalam proses pembelajaran di kelas.  

Sebelum menggunakan model pembelajaran TGT berbantu media Karsun 

hendaknya guru mengerti dan memahami langkah-langkah dalam model TGT 

berbantu media Karsun dan merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan agar proses pembelajaran optimal 

dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya guru hendaknya menjelaskan tata cara 

pelaksanaan pembelajaran model TGT berbantu media Karsun dengan jelas, 

sehingga peserta didik dapat memahami proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Pihak sekolah sebaiknya mengusahakan fasilitas dan kelengkapan yang 

mendukung model pembelajaran TGT berbantu media Karsun bagi guru maupun 

peserta didik. Fasilitas dan kelengkapan tersebut diantaranya yaitu sumber belajar 

yang memadai, buku-buku yang dapat digunakan untuk menunjang terlaksananya 

model pembelajaran TGT berbantu media Karsun, serta media yang digunakan. 

Pihak sekolah hendaknya mensosialisasikan kepada guru-guru kelas 

mengenai model pembelajaran TGT berbantu media Karsun. Dengan adanya 

sosialisasi, guru dapat menerapkan model tersebut di kelas untuk mengefektifkan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 



 

133 

 

 

5.2.3 Bagi Peserta Didik 

Peserta didik hendaknya memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru, baik mengenai materi pelajaran maupun langkah-langkah pelaksanaan 

model pembelajaran TGT berbantu media Karsun, sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Peserta 

hendaknya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara maksimal. Selain itu, peserta didik seharusnya 

bertanya kepada guru mengenai hal yang belum dipahami. 

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang masih berkaitan denganpenerapan model pembelajaran TGT 

brbantu media Karsun. Peneliti lanjutan hendaknya mengkaji lebih mendalam 

mengenai kelemahan teori-teori mengenai model TGT berbantu media Karsun. 
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