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ABSTRAK 

 

Wulandari, Hana. 2020. Keefektifan Model Kooperatif Tipe Teams Games 

Tounament Berbantuan Media Video Pada Hasil Belajar Mupel IPA 

Siswa Kelas IV SDN Gugus Patimura. Sarjana Pendidikan. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. 105 hal. 

Bedasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan guru kelas IV 

SDN Gugus Patimura pada pembelajaran IPA diperoleh informasi bahwa dalam 

pembelajaran guru belum menggunakan model pembelajaran yang variatif dan 

inovatif. Siswa cenderung pasif dan hanya sebagian siswa yang dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa kurang percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Model Teams Games 

Tournament (TGT) merupakan model pembelajaran kooperatif yang didalamnya 

terdapat unsur permainan dan turnamen. Dalam TGT siswa dapat terlibat secara 

penuh tanpa adanya perbedaan status dan menjadikan siswa berperan sebagai tutor 

sebaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan model kooperatif 

tipe TGT berbantuan media video dibandingkan dengan model TPS berbantuan 

media video pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas IV SDN Gugus Patimura. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain Quasi 

Experimental Design bentuk Nonequivalent Control Group Design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Gugus Patimura yang berjumlah 

105 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling 

dengan sampel berjumlah 68 siswa. Pengumpulan data dengan tes dan non tes 

(observasi dan wawancara). Teknik analisis data meliputi analisis data awal (uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata) dan analisis data akhir 

(uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis menggunakan uji t-test). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel yaitu (7,623 > 1,690) dan pada 

taraf signifikansi 0,00 < 0,05. Peningkatan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

yang semula 62,085 meningkat menjadi 81,028. Sedangkan kelas kontrol yang 

semula 60,727 meningkat menjadi 75,757. Peningkatan rata-rata gain pada kelas 

eksperimen sebsar 0,5062dan kelas kontrol sebesar 0,3872. Hal ini menunjukan 

bahwa rata-rata hasil belajar mupel IPA siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe TGT 

berbantuan media video lebih efektif dibandingkan model TPS berbantuan media 

video pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas IV SDN Gugus Patimura. Saran 

dari peneliti yaitu penerapan model kooperatif tipe TGT berbantuan media video 

dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar, IPA, Media Video, Model Teams Games Tournament 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalanya suatu proses perkembangan zaman, ilmu pengetahuan 

teknologi kini semakin berkembang secara pesat. Sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi dan berkarakter sangat diperlukan oleh bangsa untuk 

mengahadapi perkembangan zaman. Pendidikan sebagai salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 1 

Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dalam 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. Dengan 

demikian pendidikan di Indonesia mempunyai misi dalam mengembangkan suatu 

potensi yang ada dalam diri peserta didik secara optimal untuk memiliki 

kepribadian yang berkarakter sesuai dengan jati diri bangsa dan negara. 

Dalam mewujudkan sebuah tujuan pembelajaran yang optimal diperlukan 

sebuah kreativitas dan kecakapan seorang guru dalam megelola proses 

pembelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Bab 1 

Pasal 1 menyebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang tugas 

utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru pendidikan dasar merupakan 

guru kelas yang harus mampu memberikan pengajaran di seluruh muatan 

pelajaran yang tercantum dalam kurikulum yang sedang berlaku yaitu kurikulum 

2013 
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Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kurikulum 2013 menyebutkan pada 

kurikulum 2013 terdapat 8 muatan pelajaran yaitu (1) Muatan Pendidikan Agama, 

(2) Muatan Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Muatan Bahasa Indonesia, (4) 

Muatan Matematika, (5) Muatan Ilmu Pengetahuan Alam, (6) Muatan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, (7) Muatan Seni Budaya dan Prakarya, (8) Muatan 

Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa muatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) termasuk ke dalam salah 

satu muatan pelajaran yang di pelajari di suatu tingkatan Sekolah Dasar. 

Muatan pelajaran IPA dalam Kurikulum 2013 merupakan bagian dari 

muatan pelajaran yang dikembangkan atas dasar pencapaian kepada tiga aspek 

yang meliputi pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Kajian tersebut sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 

Pasal 5 Ayat 2 tentang konsep dasar dari IPA yang termasuk ke dalam mata 

pelajaran umun kelompok A adalah : 

Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan 

kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

Cain dan Evans (1993:3-4) mengemukakan bahwa pelaksanaan proses 

pembelajaran IPA yang tepat dapat mencakup empat komponen: (1) IPA sebagai 

produk; (2) IPA sebagai proses; (3) IPA sebagai sikap; dan (4) IPA sebagai 

teknologi. 

Dalam kenyataanya pembelajaran IPA yang dilaksanakan di satuan 

pendidikan tidak semulus dengan tujuan pembelajaran IPA yang sebenarnya. 

Hasil dari penelitian PISA (the Programe for International Student Assessment) 

pada tahun 2018 dalam bidang sains, Indonesia menempati peringkat ke-71 dari 

79 negara yang ikut serta dengan perolehan skor rata-rata 396. Penelitian tersebut 

ditulis oleh Mohammad Tohir yang diterbitkan pada 3 Desember 2019. Selain itu, 

diperkuat lagi dengan hasil studi TIMSS (Trends in Mathematics and Science 

Study) pada tahun 2015 pada siswa kelas 4 SD/MI yang menunjukkan bahwa 
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kemampuan siswa di Indoneisa dalam bidang sains juga masih tergolong rendah 

yaitu mendapatkan hasil skor rata-rata 397 yang menempati peringkat ke-44 dari 

49 negara ikut serta didalamnya. Penelitian tersebut ditulis oleh Syamsul Hadi dan 

Novaliyosi yang diterbitkan pada 19 Januari 2019. Berdasarkan perolehan hasil 

skor dari kedua penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya 

kemampuan siswa di Indonesia dalam bidang sains masih dalam kategori rendah. 

Penelitian PISA tersebut dilakukan pada anak yang usianya 15 tahun, tetapi tidak 

menutup kemungkinan bahwa rendahnya nilai IPA dimulai sejak anak masih usia 

SD karena kurang menguasai konsep IPA atau lemah di dalam aspek kognitif. Hal 

itu menunjukan bahwa harus adanya perubahan dan pembaharuan yang dilakukan 

untuk lebih memajukan dan mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia.  

Rendahnya hasil belajar IPA juga ditemukan di SDN Gugus Patimura 

Kabupaten Semarang. Bedasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

dengan guru kelas IV pada bulan Desember tahun 2019 di SDN Lerep 01, SDN 

Lerep 04, SDN Lerep 05, dan SDN Lerep 06 pada muatan pelajaran IPA diperoleh 

informasi bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, guru kurang 

optimal dalam menggunakan model pembelajaran yang variatif dan inovatif. 

Model yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab dengan siswa, serta diskusi 

kelompok dengan model Think Pair Share. Partisipasi siswa dalam kegiatan 

diskusi masih kurang, siswa cenderung pasif dan hanya sebagian siswa yang dapat 

berpartisipasi aktif. Beberapa siswa kurang percaya diri untuk menjawab ketika 

guru memberikan sebuah pertanyaan. Proses pembagian kelompok kurang 

maksimal karena siswa memilih sendiri kelompoknya. Pembelajaran kurang 

melibatkan seluruh aktivitas siswa dan masih berpusat kepada guru. Guru juga 

belum maksimal dalam menyediakan media pembelajaran, guru cenderung 

menggunakan media visual gambar. Berdasarkan hal tersebut dapat 

mengakibatkan peserta didik kurang berminat dan antusias mengikuti proses 

pembelajaran. 

Dengan menerapkan proses pembelajaran yang telah dideskripsikan di 

SDN Gugus Patimura maka dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

menjadi rendah terutama dalam mupel IPA. Hal ini ditunjukan dengan data yang 
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diperoleh yaitu hasil belajar siswa muatan IPA kelas IV SDN Gugus Patimura 

pada semester I tahun 2019/2020 sebagian besar siswa masih memperoleh skor 

dibawah 70. Ditunjukan data SDN Lerep 01 dari 19 siswa, terdapat 10 siswa 

(52,64%) yang mendapatkan skor di bawah 70 dan hanya 9 siswa (47,36%) yang 

mencapai skor diatas 70. Di SDN Lerep 04 dari 35 siswa, sebanyak 23 siswa 

(65,71%) mendapatkan skor dibawah 70, dan hanya 12 siswa (34,29%) yang 

mendapatkan skor diatas 70. Sedangkan di SDN Lerep 05 dari 18 siswa, 10 siswa 

(55%) mendapatkan skor dibawah 70 dan 8 siswa (45%) mendapatkan skor diatas 

70. Kemudian di SDN Lerep 06 dari 33 siswa, sebanyak 24 siswa (72,72%) 

mendapatkan skor dibawah 70, dan hanya 9 siswa (27,28%) yang mendapatkan 

skor diatas 70. 

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan maka diperlukan sebuah 

pembaharuan dalam proses pembelajaran muatan IPA di SDN Gugus Patimura 

Kabupaten Semarang agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. IPA 

merupakan salah satu muatan pelajaran yang mempunyai cakupan materi cukup 

luas dan juga prosesnya mengikuti perkembangan zaman. Dalam kegiatan 

pembelajaran peran guru hanyalah sebagai fasilitator, sehingga siswa lah yang 

harus berperan dengan aktif. Untuk mewujudkan kualitas pembelajaran yang baik 

maka diperlukan berbagai upaya. Upaya tersebut dapat berkaitan dengan berbagai 

komponen pembelajaran, salah satunya yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran. 

Alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan 

tersebut yaitu salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

dengan berbantuan media pembelajaran yang sesuai. Slavin (2015:4) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif termasuk dalam berbagai metode 

pembelajaran, dimana para siswa akan bekerja bersama dan saling membantu 

anggota kelompoknya untuk mempelajari materi dalam kelompok-kelompok kecil 

yang dibentuk oleh guru. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat 

saling membantu, saling berdiskusi, dan berpendapat untuk mengasah 

pengetahuan yang telah mereka kuasai. Pembelajaran kooperatif memiliki banyak 

tipe, antara lain : Student Team Achievment Division (STAD), Group 
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Investigation (GI), Jigsaw, Teams Games Tournament (TGT), Team Assisted 

Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC). 

Salah satu tipe dalam model kooperatif adalah Teams Games Tournament 

(TGT). Model TGT merupakan model pembelajaran kooperatif yang tergolong 

mudah untuk diterapkan. Dalam TGT siswa dapat terlibat secara penuh tanpa 

adanya perbedaan status, siswa memiliki peran sebagai tutor sebaya, dan 

didalamnya juga terdapat unsur permainan. Dalam TGT siswa akan dibagi dalam 

kelompok-kelompok kecil yang anggotanya berjumlah 3-5 peserta didik yang 

dipilih secara heterogen berdasarkan prestasi, jenis kelamin, ras, maupun etnis. 

Dalam model TGT juga diterapkan turnamen akademik, dimana siswa akan 

berlomba mewakili kelompoknya untuk bertanding dengan anggota kelompok lain 

yang memiliki prestasi setara sebelumnya. Komponen yang terdapat dalam model 

TGT yaitu penyajian materi, tim, game, turnamen, dan penghargaan kelompok 

(Shoimin, 2014: 203).  

Untuk menambah perhatian dan fokus siswa saat proses pembelajaran 

peneliti memadukan model TGT dengan berbantuan media video. Media video 

dapat diklasifikasikan sebagai media audiovisual (Asyhar, 2011: 73). Video juga 

dapat diartikan sebagai bahan ajar non cetak yang mempunyai infornasi sangat 

luas dan tuntas karena dapat langsung tersampaikan ke peserta didik. Dengan 

menggunakan media video, peserta didik dapat memahami materi secara lebih 

optimal. Video mampu menggambarkan kejadian secara sistematis dan 

penggunaanya dapat dilakukan secara berulang kali sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan menggunakan media video, maka penyajian materi IPA akan menjadi 

lebih efektif dan dapat menambah perhatian siswa. Jika pembelajaran berlangsung 

dengan lancar dan efektif, maka diharapkan hasil belajar peserta didik juga akan 

optimal. Rifa’i dan Anni (2016: 71) mengemukakan hasil belajar yaitu bentuk 

perubahan positif pada peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. 

Misalnya setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dari pengetahuan 

tertentu, maka akan mendapatkan suatu perubahan berupa perolehan pengetahuan 

yang baru. 
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Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam 

penelitian ini antara lain, penelitian dari I Made Agus Edi Septiawan, Ni Wayan 

Rati, I Nyoman Murda tahun 2017 berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT Berbantuan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar 

IPA”. Adapun hasil penelitianya menunjukan bahwa hasil analisis hipotesisnya 

didapatkan t hitung 6,021 dan t tabel 2,021 dapat disimpulkan bahwa t hitung>t 

tabel. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan model TGT berbantuan 

audiovisual terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Gugus II 

Kecamatan Sawan 2016/2017. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Yuni Artati, AA Gede Agung, I. Md 

Citra Wibawa tahun 2017 berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TGT terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD”. Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa hasil rata-rata kelompok eksperimen sebesar 21,7 sedangkan 

kelas kontrol sebesar 17,24 dengan t hitung 3,07 > t tabel 1,67. Kesimpulanya 

bahwa penerapan model TGT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V Gugus IV Kecamatan Buleleng. 

Selanjutnya penelitian dari Putu Citra Arni .K, Desak Putu Parmiti, Made 

Citra Wibawa tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar IPA 

Pada Siswa Kelas V Gugus XV Kecamatan Buleleng Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Adapun hasil penelitianya menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara proses pembelajaran dengan model TGT dan proses pembelajaran dengan 

model konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil t hitung lebih besar dari 

pada t tabel yaitu 3,65 > 2,066. Dengan demikaian terdapat pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

semester ganjil di Gugus XV Kecamatan Buleleng. 

Berdasarkan ulasan latar belakanag tersebut, peneliti akan mengkaji 

masalah dengan melaksanakan penelitian eksperimen yang berjudul “Keefektifan 

Model Kooperatif tipe Teams Games Tournament Berbantuan Media Video pada 

Hasil Belajar Mupel IPA Siswa Kelas IV SD N Gugus Patimura”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dipaparkan dalam 

latar belakang, maka dapat didentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa kurang fokus dan memperhatikan ketika guru 

menjelaskan materi. 

2. Kurangnya inovasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru meliputi 

penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Metode diskusi yang diterapkan kurang optimal. Sebagian siswa 

cenderung pasif dan kurang memiliki rasa percaya diri untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

4. Media pembelajaran yang digunakan kurang variatif karena masih banyak 

menggunakan media gambar. 

5. Penggunaan alat peraga yang masih minim karena hanya mengandalkan 

yang ada di sekolah. 

6. Hasil belajar IPA yang masih rendah dan kurang memuaskan. Hal ini 

dibuktikan dari 105 siswa kelas IV SDN Gugus Patimura terdapat 67 siswa 

yang memiliki skor dibawah 70 dan hanya 38 siswa yang mendapatkan 

skor diatas 70. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti akan 

membatasi masalah terkait dengan model pembelajaran yang kurang inovatif. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji keefektifan model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament berbantuan media video dibandingkan dengan 

model Think Pair Share berbantuan media video pada muatan pelajaran IPA kelas 

IV Tema 8 (Daerah Tempat Tinggalku), KD 3.4 Menghubungkan gaya dengan 

gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan 4.4 Menyajikan hasil percobaan 

tentang hubungan antara gaya dan gerak. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

 Apakah model kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan 

media video lebih efektif dibandingkan model Think Pair Share berbantuan media 

video pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas IV SDN Gugus Patimura ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukanya 

penelitian ini adalah sebaai berikut : 

Untuk menguji keefektifan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament berbantuan media video dibandingkan dengan model Think Pair 

Share berbantuan media video pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas IV SDN 

Gugus Patimura. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat 

yang didapatkan dapat berupa manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis 

memberikan manfaat berbentuk teori yang didapatkan selama proses penelitian. 

Sedangkan manfaat praktis memberikan manfaat yang diperoleh secara praktik 

pada saat penelitian dengan penerapan model kooperatif tipe TGT berbantuan 

media video dalam muatan IPA.  

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis berupa 

masukan dan pembaharuan terhadap dunia pendidikan mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan juga penggunaan media video untuk 

diterapkan dalam membantu meningkatkan hasil belajar khususnya dalam muatan 

pelajaran IPA. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat memberikan pengetahuan baru serta wawasan tentang 

penerapan model kooperatif tipe TGT berbantuan media video. 

b. Dapat memberikan pengalaman yang nyata dan dapat dijadikan 

alternatif untuk menerapkan model kooperatif tipe TGT berbantuan 

media video ketika menjadi guru di SD kelak. 

2. Bagi Guru 

a. Mampu memberikan bantuan kepada guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya muatan IPA melalui model pembelajaran 

yang efektif. 

b. Dapat dijadikan alternatif bagi guru dalam menentukan pilihan 

penerapan model pembelajaran yang efektif. 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih bersemangat dan 

menyenangkan karena dapat bekerja dalam kelompok dengan saling 

membantu antar anggota, serta terdapat kegiatan permainan 

didalamnya. 

b. Dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran.  

4. Bagi Sekolah 

a. Mampu memberikan sumbangan yang postif untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan khususnya dalam pembelajaran IPA. 

b. Sebagai masukan untuk dapat meningkatkan prestasi siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam 

mencapai kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dapat dilakukan saat 

manusia pertama kali dilahirkan sampai hayatnya yang terakhir. Belajar adalah 

sebuah aktivitas yang dijalankan untuk memperoleh perubahan dalam diri 

sesorang melalui pelatihan-pelatihan dan juga pengalaman. (Baharuddin dan Esa, 

2015:13-14) 

Rifa’I dan Anni (2016: 68) belajar merupakann proses yang dilakukan 

secara penting untuk mengubah sikap setiap individu dan belajar juga termasuk ke 

dalam sesuatu apapun yang sedang dipikirkan maupun dijalankan oleh seorang 

individu. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. 

Belajar adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan serta 

pengalaman dalam bentuk perubahan perilaku dan kemampuan bereaksi yang 

terjadi secara permanen maupun menetap dalam diri karena terdapat interaksi 

antar individu dengan lingkungan (Sofan Amri, 2013:24). Pengertian tersebut 

sejalan dengan pendapat Slameto (2013:2) bahwa belajar merupakan suatu bentuk 

usaha yang dijalankan oleh individu agar dapat memperoleh perubahan perilaku 

baru secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalaman saat berinteraksi dengan 

lingkungan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian belajar, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dijalankan seorang 

individu untuk mengubah perilakunya baik dengan proses mengamati maupun 

memahami sesuatu yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan kebutuhannya.
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2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Slameto (2013: 27) menjelaskan beberapa prinsip belajar, yaitu : 

1. Berdasarkan prasyarat yang dibutuhkan dalam belajar 

a. Dalam belajar siswa diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi 

dengan aktif, menumbuhkan minatnya serta membimbing agar dapat 

mencapai tujuan instruksional. 

b. Belajar yang dilakukan harus menumbuhkan reinforcement, serta 

menumbuhkan motivasi yang kuat pada peserta didik agar dapat 

mencapai tujuan instruksional. 

c. Belajar membutuhkan lingkungan yang dapat memberikan tantangan. 

Tantangan tersebut dimaksudkan agar siswa mampu mengembangkan 

kemampuanya untuk mengeskplorasi dunia belajar dan dapat 

melaksanakanya secara efektif. 

d. Belajar membutuhkan adanya interaksi siswa bersama lingkunganya. 

2. Sesuai hakikat belajar 

a. Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, oleh 

karena itu pelaksanaanya harus bertahap sesuai dengan 

perkembanganya. 

b. Belajar merupakan kegiatan mengorganinsasi, mengadaptasi, 

mengeksplorasi dan discovery. 

c. Belajar juga dapat dikatakan sebagai proses kontingunitas ( hubungan 

suatu pengertian dengan pengertian yang lainya) sehingga dapat 

memperoleh pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan 

akan menumbuhkan respon yang diinginkan. 

3. Sesuai bahan materi yang harus dipelajari 

a. Belajar memiliki sifat menyeluruh dan bahan materi yang akan 

disajikan harus sedehana serta mempunyai sturktur didalamnya, 

sehingga pengertian tersebut dapat ditangkap oleh peserta didik 

dengan mudah. 

b. Belajar harus mampu menjadikan kemampuan siswa dapat 

berkembang sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. 
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4. Syarat berhasilnya belajar 

a. Belajar membutuhkan fasilitas yang memadai, agar siswa dapat 

belajar dengan suasana yang penuh ketenangan. 

b. Repetisi, yaitu dalam belajar diperlukan proses pengulangan beberapa 

kali agar pengertian, keterampilan, maupun sikap yang diperoleh 

dapat melekat dalam diri peserta didik. 

 Ketika melaksanakan tugas belajar mengajar, pendidik perlu 

memperhatikan beberapa prinsip belajar berikut. Soekamto dan Winataputra 1997 

(dalam Baharuddin dan Esa, 2015:19-20). 

1. Segala sesuatu yang siswa pelajari, maka yang harus melakukan belajar 

adalah siswa tidak diwakilkan oleh orang lain. Maka dari itu siswa harus 

berperan dengan aktif. 

2. Siswa mempelajari sesuatu sesuai tingkat kemampuanya masing-masing. 

3. Penguatan secara langsung dalam setiap langkah yang dikerjakan oleh 

siswa selama proses belajar dapat membuat siswa menjadi belajar lebih 

baik. 

4. Proses belajar akan lebih berarti ketika setiap langkah yang dilakukan 

siswa mendapat suatu penguasaan yang sempurna. 

5. Motivasi belajar siswa akan meningkat ketika diberikan suatu kepercayaan 

dan tanggung jawab atas proses belajar yang dilakukan. 

 Gagne ( dalam Rifa’I dan Anni, 2016: 82) juga mengungkapkan beberapa 

prinsip-prinsip belajar, antara lain : 

1.  Keterdekatan (contiguity) 

 Prinsip keterdekatan mengatakan bahwa situasi stimulus yang akan 

direspon oleh seorang pembelajar maka harus tersampaikan dalam waktu 

yang dekat dengan respon yang diharapkan. 

2.  Pengulangan (repetition) 

Prinsip pengulangan memberikan pernyataan bahwa situasi stimulus dan 

responya harus dilakukan berulang kali atau dipraktikkan, dengan 

demikian belajar dapat dilakukan secara lebih baik dan dapat 

meningkatkan retensi dalam belajar. 
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3.  Penguatan (reinforcement) 

Prinsip penguatan mengatakan bahwa mempelajari sesuatu yang baru 

dapat diperkuat apabila belajar yang sudah dilalui mendapatkan hasil yang 

menyenangkan. Seseorang yang sedang belajar akan memiliki motivasi 

kuat untuk mempelajari hal yang lebih baru ketika hasil yang sudah 

didapatkan memperoleh sebuah penguatan. 

 Dari beberapa prinsip belajar yang kemukakan oleh para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. 

Belajar dapat menjadi lebih mudah ketika siswa berperan aktif  dan mengulang-

ulang materi yang sudah dipelajari. Penguatan terhadap sesuatu yang sudah 

dipelajari oleh siswa akan menumbuhkan motivasinya untuk mempelajari sesuau 

yang lebih baru. 

 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2013: 54-71) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dalam diri sesorang yang sedang melaksanakan proses belajar. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang. Adapun penjelasanya sebagai berikut:  

1. Faktor Internal  

 Beberapa faktor internal yang mampu mepengaruhi belajar yaitu 

jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Faktor jasmani dapat berupa 

kesehatan dan ketidaksempurnaan tubuh. Selanjutnya faktor psikologis 

dapat berupa intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, proses 

kematangan, dan kesiapan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kelelahan 

dapat berupa kelelahan jasmani yang dapat terlihat dengan mulai lemas 

dan lunglaiya tubuh serta tumbuh keinginan untuk mengistirahatkan tubuh 

dan kelelahan rohani dapat dilihat dengan mulai lesu dan bosan. 

2. Faktor Eksternal  

 Faktor eksternal meliputi 3 faktor yaitu faktor keluarga diantaranya 

pendidikan yang diberikan orang tua ke anak, hubungan anggota keluarga, 
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suasana di rumah, keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, dan 

latar belakang kebudayaan keluarga. Faktor sekolah meliputi metode 

mengajar, kurikulum, hubungan guru dan siswa, hubungan antar siswa, 

disiplin sekolah, alat dalam pelajaran, waktu sekolah, standar 

pembelajaran yang diatas ukuran, kondisi gedung, tugas rumah dan 

metode belajar yang digunakan serta faktor masyarakat berupa aktivitas 

siswa di masyarakat, media massa, teman bermain, dan kondisi kehidupan 

masyarakat. 

 Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sofan Amri (2013:25-26) yang 

mengungkapkan bahwa belajar juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor yang dimaksud adalah : 

1. Faktor Internal 

 Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

seseorang yang menjalankan proses belajar. Faktor internal dapat meliputi 

beberapa hal : 

a. Faktor jasmaniah yang dapat berupa kesehatan dan ketidaknormalan 

tubuh. 

b. Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, proses kematangan, dan sikap kelelahan. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar seseorang 

yang menjalankan proses belajar. Faktor eksternal meliputi : 

a. Faktor keluarga meliputi bagaimana orangtua mendidik anaknya, 

hubungan orang-orang yang ada dalam keluarga, keadaan rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, serta latar belakang 

kebudayaan. 

b. Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan 

guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa lain, disiplin 

sekolah, pelajaran, waktu, standar pelajaran, kondisi gedung, metode 

belajar, dan pekerjaan rumah yang diberikan. 
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c. Faktor masyarakat yang meliputi aktivitas siswa di masyarakat, teman 

bermain, kondisi kehidupan dalam masyarakat, dan media massa. 

 Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan, terdapat salah satu faktor 

eksternal yang berkaitan dengan metode mengajar yang dapat mempengaruhi 

belajar siswa. Pelaksanaan metode belajar dapat berkaitan dengan model 

pembelajaran yang digunakan karena dapat mempengaruhi efektif tidaknya proses 

pembelajaran. Selain itu pendidik juga perlu mengembangkan motivasi peserta 

didik dengan memperhatikan kondisi internalnya. 

 

2.1.1.4 Belajar Efektif 

Menurut Slameto (2013:74) belajar yang dilakukan secara efektif mampu 

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuanya untuk mencapai tujuan 

instruksional. Slameto (2013:73-76) mengemukakan beberapa cara belajar yang 

efektif : 

1. Perlunya Bimbingan 

Kecakapan dan ketangkasan belajar setiap individual berbeda-beda. Meski 

demikian kita dapat memberikan petunjuk umum tentang bagaimana cara 

belajar yang efektif pada siswa. Selain memberikan petunjuk, guru juga 

perlu mengawasi dan membimbing siswa saat melaksanakan proses 

belajar. 

2.  Kondisi dan strategi dalam belajar 

Dalam meningkatkan cara belajar efektif, beberapa hal perlu diperhatikan, 

diantaranya:  

a. Kondisi Internal 

Kondisi internal dapat katakan sebagai suatu keadaan yang terdapat 

pada diri siswa itu sendiri, misalnya kesehatanya, keamananya, 

kententramanya, dan sebagainya. Ketika kebutuhan internal siswa 

terpenuhi maka siswa dapat belajar dengan baik. 

b. Kondisi Eksternal 
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Kondisi eksternal merupakan kondisi yang berada pada luar diri 

sesorang, misalnya kebersihan rumah, sistem pencahayaan, serta 

kondisi lingkungan fisik lainya.  

c. Strategi dalam belajar 

Penggunaan strategi belajar yang tepat dapat membuat belajar menjadi 

lebih efisien. Strategi belajar juga dibutuhkan dalam mencapai hasil 

yang maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 

efektif dapat meningkatkan kemampuan siswa yang dapat dilakukan dengan 

memberikan bimbingan belajar dan memperhatikan kondisi serta strategi belajar 

yang tepat untuk siswa. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Gagne 1981 (Rifa’i dan Anni, 2016: 90) pembelajaran dapat diartikan 

sebagai rangkaian beberapa peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk 

memproses internal belajar. Pembelajaran dirancang agar peserta didik mampu 

memproses informasi secara nyata untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.  

 Selanjutnya Susanto (2013: 19) memberikan pendapat bahwa 

pembelajaran yaitu proses pendidik dalam memberikan bantuan kepada peserta 

didik untuk mendapatkan ilmu, penguasaan, kemahiran, serta membantu untuk 

terbentuknya sikap dan keyakinan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

 Menurut Sudjana (dalam Sofan Amri, 2013: 28) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu upaya yang diberikan oleh pendidik secara sengaja 

yang mampu mengakibatkan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar. 

Menurut Gulo (dalam Sofan Amri, 2013: 28) pembelajaran adalah usaha untuk 

menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. 

 Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang di rancang oleh pendidik untuk 
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peserta didik dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang nyata 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

2.1.2.2 Komponen Pembelajaran 

Rifa’i dan Anni (2016:92-94) mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran 

terdapat beberapa komponen pembelajaran antara lain : 

1. Tujuan 

 Tujuan eksplisit yang diupayakan pencapaianya dalam proses 

pembelajaran yaitu instructional effect yang dapat berupa pengetahuan, 

keterampilan ataupun sikap yang sebelumnya telah dirumuskan secara 

eksplisit dalam tujuan pembelajaran khusus yang spesifik dan operasional. 

2. Subjek belajar 

 Salah satu komponen utama pembelajaran yaitu subyek belajar karena 

memiliki kedudukan sebagai subjek dan objek sekaligus dalam sistem 

pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai subjek karena merupakan 

seseorang yang sedang melaksanakan kegiatan belajar. Berperan sebagai 

objek karena dalam proses pembelajaran diharapkan mampu memberikan 

perubahan sikap pada subjek. 

3. Materi pelajaran 

 Materi pelajaran juga termasuk dalam salah satu komponen utama yang 

terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, materi 

dapat memberikan warna dan bentuk di dalamnya. Materi pelajaran yang 

memiliki sifat komprehensif, diorganisasikan secara sistematis dan 

dideskripsikan secara jelas dapat mempengaruhi intensitas proses 

pembelajaran. Materi pelajaran pada sistem pembelajaran berada pada 

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan buku sumber. 

4. Strategi Pembelajaran 

 Strategi pembelajaran adalah bentuk pola umum yang dignakan untuk 

mewujdkan sebuah proses pembelajaran yang telah diyakini keefektifanya 

agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penerapanya, 

pendidik harus menggunakan model pembelajaran, metode mengajar, serta 
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teknik mengajar yang tepat dan sesuai agar dapat menunjang proses 

pelaksanaan pembelajaran. Pendidik juga perlu mempertimbangkan tujuan, 

karakteristik siswa, materi pembelajaran, serta yang lainya agar strategi 

tersebut bisa berjalan maksimal.  

5. Media Pembelajaran 

 Media merupakan sebuah alat ataupun bahan pembelajaran yang secara 

sengaja dibutuhkan untuk membantu guru dalam penyampaian materi atau 

pesan pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai bagian 

dari komponen yang memiliki fungsi untuk meningkatkan peran strategi 

pembelajaran. 

6. Penunjang 

 Komponen penunjang dalam sistem pembelajaran dapat berupa beberapa 

hal, yaitu fasilitasi belajar, buku sumber belajar, alat pelajaran, bahan 

pembelajaran dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran. Komponen 

penunjang memiliki fungsi untuk melancarkan melengkapi, serta 

mempermudah pelaksaaan pembelajaran. 

 Berdasarkan beberapa komponen yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu kegiatan pembelajaran tidak 

terlepas dari komponen-komponen yang membentuknya. Komponen yang 

dimaksud yaitu meliputi tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, media 

pengajaran, serta penunjang. Seluruh komponen yang dipaparkan memiliki 

keterkaitan satu sama lainya. 

 

2.1.2.3 Pembelajaran Efektif 

Susanto (2013: 53) mengungkapkan bahwa pembelajaran efektif dapat dikatakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan seorang pendidik dalam mengelola keadaan 

dikelas. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila peserta didik dapat berperan 

dengan aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya.  

 Efektivitas pembelajaran bergantung banyak pada kesiapan dan bagaimana 

cara peserta didik melakukan kegiatan belajar, baik belajar yang dilakukan secara 

individu maupun secara kelompok. Dalam hal ini Mulyasa (dalam Sofan Amri, 
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2013: 119) menekankan pentingnya upaya untuk mengembangkan aktivitas, 

kreativitas, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran.  

 Susanto (2013: 54-55) dalam mewujudkan preses pembelajaran efektif, 

perlu memperhatikan beberapa hal berikut ; 

1. Guru perlu mempersiapkan rancangan pengajaran yang sistematis. 

2. Proses pembelajaran yang dilaksanakan harus memiliki kualitas yang 

tinggi dapat ditunjukan dengan proses penyampaian materi pembelajaran 

yang sistematis dan menggunakan berbagai media yang bervariasi, 

metode, suara maupun gerak di dalam penyampaianya. 

3. Mampu menggunakan waktu secara efektif dan eifsien saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

4. Diperlukan motivasi yang tinggi dari guru dan siswa saat pembelajaran 

berlangsung. 

5. Hubungan interaktif pendidik dengan peserta didik harus terjalin secara 

baik sehingga jika terjadi kesulitan dapat segera diselesaikan.  

 Gibbs (dalam Sofan Amri, 2013: 119) mengemukakan beberapa hal yang 

perlu dilaksanakan agar peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar 

yaitu :  

1. Rasa percaya diri peserta didik perlu dikembangkan untuk mengurangi 

rasa takutnya. 

2. Memberikan kesempatan berkomunikasi ilmiah secara bebas dan terarah 

pada seluruh peserta didik. 

3. Menentukan tujuan belajar dan evaluasi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa. 

4. Memberikan suatu pengawasan pada siswa yang tidak terlalu ketat dan 

tidak otoriter 

5. Melibatkan peserta didik secara keseluruhan untuk aktif dan kreatif selama 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang efektif merupakan suatu bentuk keberhasilan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran serta kesiapan siswa dalam mengikuti proses 
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pembelajaran. Dalam pembelajaran diperlukan hubungan yang interaktif antara 

guru dengan siswa.  

 

2.1.2.4 Aktivitas siswa 

Paul D. Dierich (Hamalik, 2015:172) menggolongkan kegiatan belajar siswa 

dalam 8 kelompok. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan visual, meliputi: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang 

bekerja atau bermain; 

2. Kegiatan-kegiatan lisan, meliputi: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi: mendengarkan penyajian 

bahan, percakapan atau diskusi kelompok, suatu permainan, radio; 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi: menulis: cerita, laporan, memeriksa 

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket;  

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi: menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta, dan pola; 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, seperti: melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari, dan berkebun; 

7. Kegiatan-kegiatan mental, seperti: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, faktor-faktor, melihat, membuat keputusan;  

8. Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, membedakan, berani, 

tenang, dll. 

 

2.1.3 Teori-Teori Belajar yang Mendukung Penelitian 

2.1.3.1 Teori Belajar Vygotsky 

Menurut Vygotsky dalam (Baharuddin dan Esa, 2015: 174-175), belajar 

merupakan serangkaian kegiatan yang dalam prosesnya mengaitkan dua elemen. 
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Pertama, belajar adalah sebuah proses biologi sebagai proses dasar. Kedua, 

belajar merupakan proses psikososial yaitu proses yang berkaitan dengan 

lingkungan sosial budaya. Ketika seorang individu mendapatkan stimulus dari 

lingkunganya, ia akan menangkap dan menyerap stimulus tersebut menggunakan 

alat indera dalam tubuhnya, kemudian mengolah informasi yang telah dia terima 

menggunakan saraf otaknya.  

 Teori belajar Vygotsky memeiliki ide dasar yaitu Scaffolding. Scaffolding 

berarti pemberian dukungan serta bantuan pada seorang anak yang sedang belajar 

di tahap awal, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit dukungan yang 

diberikan setelah anak dapat menyelesaikan masalah atas tugas yang sedang 

dijalaninya. Ini ditunjukan supaya anak mampu belajar secara mandiri. 

(Baharuddin dan Esa, 2015: 178). 

 Dari uraian tentang teori belajar Vygotsky, dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik membutuhkan bantuan orang lain dalam proses belajar serta dalam 

memecahkan sebuah masalah pada saat proses pembelajaran. 

 

2.1.3.2 Teori Belajar Kognitif Piaget 

Pendapat Piaget (Sofan Amri, 2013: 44) belajar dapat lebih berhasil apabila dalam 

pelaksanaanya disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Guru 

hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan 

eksperimen melalui obyek fisik, yang diperkuat dengan interaksi antar teman 

sebaya dan diberikan bantuan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Guru 

sebaiknya lebih banyak memberikan sebuah rangsangan pada peserta didik agar 

mampu melakukan interaksi dengan lingkungan secara aktif, serta dapat mencari 

tahu dan menemukan berbagai hal dari lingkunganya. 

Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Usia/Tahun Gambaran 

Sensorimotor 0-2 Pada saat lahir bayi dapat bergerak melalui 

tindakan reflex insingitif hingga bayi dapat 

memulai memikirkan simbol-simbol. Bayi dapat 
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menumbuhkan sendiri pengetahuanya mengenai 

sesuatu yang ada di dunia melalui koordinasi 

antara pengalaman dengan tindakan fisiknya. 

Operational 2-7 Dalam tahap ini anak dapat memulai pikiranya 

dengan mempresentasikan dunia melaui 

rangkaian kata ataupun gambar. kata dan gambar 

inilah yang menunjukan bahwa terdapat pikiran 

simbol dan mampu melewati hubungan antara 

informasi dengan tindakan fisiknya. 

Concrete 

Operational 

7-11 Pada tahap ini anak dapat memulai pikiranya 

tentang kejadian-kejadian secara lebih nyata atau 

konkret. Anak juga dapat mengelompokkan 

bberapa benda ke dalam bentuk yang berbeda. 

Formal 

Operational 

11-15 Pada tahap ini anak sudah mulai tumbuh menjadi 

remaja. Anak akan memulai pikiranya secara 

lebih abstrak dan logis. Anak akan memiliki 

pikiran yang lebih idealistik. 

(Baharuddin dan Esa, 2015: 173-174) 

 Dari pengertian teori belajar Piaget, dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam proses pembelajaran guru juga perlu memperhatikan perkembangan 

kognitif peserta didik dimana anak usia 7-11 tahun sudah dapat berpikir secara 

logis sehingga memerlukan media konkret dan pengalaman secara langsung untuk 

mempermudah dalam mendapatkan pengetahuan. 

 

2.1.3.3 Teori Belajar Konstruktivisme 

Prinsip dalam psikologis pendidikan salah satunya yaitu bahwa pendidik tidak 

begitu saja memberikan pengetahuanya pada peserta didik, tetapi peserta didiklah 

yang harus membangun pengetauan dalam pikiran mereka sendiri secara aktif. 

(Baharuddin dan Esa, 2015: 163). 
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 Menurut Nurhadi dan kawan-kawan (2004), ketika belajar di kelas guru 

sebaiknya membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan masalah 

pembelajaran, membiasakan agar dapat menemukan sesuatu yang berguna untuk 

diri sendiri dan membiasakan siswa untuk bergelut dengan ide-ide mereka. Guru 

tidak dapat membagikan semua pengetahuanya pada peserta didik, oleh karena itu 

siswa secara mandiri harus mengkonstruksi pengetahuan di pikiran dan dalam 

benaknya mereka sendiri. Oleh karena itu Slavin 1994 ( dalam Baharuddin dan 

Esa, 2015:165) menyatakan bahwa peserta didik harus melibatkan diri secara aktif 

dan menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru dapat memberikan 

fasilitas pembelajaran berupa pengajaran dengan menggunakan metode yang 

dapat menyampaikan informasi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. 

 Menurut Slavin (2008) dalam jurnal Fatmawati (2013) model kooperatif 

TGT merupakan salah satu model pembelajaran yang memiliki aliran 

konstruktivisme karena dalam TGT siswa diharapkan mampu untuk membangun 

dan menemukan sendiri informasi penting dalam proses mengkonstruksi 

pengetahuanya. 

 Berdasarkan uraian tentang teori belajar konstruktivisme, dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses belajar siswa harus berperan dengan aktif dan 

diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Secara sederhana hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang didapatkan oleh 

siswa setelah selesai melewati proses belajar. Belajar dapat diartikan sebagai 

bentuk usaha untuk mendapatkan bentuk perubahan perilaku yang sifatnya 

menetap dari seseorang (Susanto, 2013: 5). Menurut Nawawi (dalam Susanto, 

2013: 5) hasil belajar merupakan tingkatan keberhasilan peserta didik ketika 

mempelajari materi selama proses pembelajaran di sekolah dan dapat dinyatakan 

dalam bentuk skor yang didapatkan dari hasil tes mengenai materi pembelajaran 

tertentu. 
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 Rifa’i dan Anni (2016: 71) memberikan pendapat bahwa hasil belajar 

adalah suatu bentuk berubahnya perilaku pada siswa setelah mengalami proses 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut bergantung pada apa 

yang dipelajari oleh peserta didik. 

 Merujuk pada pemikiran Gagne (Suprijono,2019:5-6) ada beberapa hasil 

belajar yang berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabiltas mengungkapkn bahwa pengetahuan 

dapat berupa bahasa lisan maupun tulisan. Kemampuan merespon secara 

lebih spesifik terhadap rangsangan yang spesifik. 

2. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk memaparkan 

sebuah konsep dan juga lambang. 

3. Strategi kognitif merupakan suatu kecakapan dalam menyalurkan dan 

memberi arahan pada aktivitas kognitif. 

4. Keterampilan motorik merupakan kemampuan dalam melaksanakan 

rangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga dapat 

mewujudkan gerak jasmani yang otomatis. 

5. Sikap yaitu bentuk kemampuan dalam menerima ataupun menolak objek 

yang didasarkan pada penilaian objek tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicapai sebagai dampak 

dari proses belajar. Hasil belajar dapat ditentukan dalam tiga ranah yang dikuasai 

sebagai hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

 

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013:12) peserta didik dapat mencapai hasil 

belajarnya berdasarkan hasil dari berinteraksi dengan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Uraian mengenai faktor 

internal maupun faktor eksternal sebagai berikut : 

1.  Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang sumbernya besasal dari dalam peserta 

didik sehingga dapat mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 
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internal dapat berupa : kecerdasan, perhatian dan minat, motivasi dalam 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2.  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang sumbernya berasal dari luar 

peserta didik yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya, meliputi: 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 Selanjutnya Wasliman (dalam Susanto, 2013:13) juga mengemukakan 

bahwa sekolah adalah salah satu faktor yang dapat menentukan hasil belajar 

siswa. Semakin tinggi kualitas pengajaran dan tingkat kemampuan siswa 

mengikuti pembelajaran di sekolah maka akan menimbulkan hasil belajar yang 

tinggi pula. 

 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

berasal dari dalam diri peserta didik dan faktor eksternal bersumber dari luar diri 

peserta didik yang harus diperhatikan sehingga akan tercapai hasil belajar yang 

maksimal. 

 

2.1.5 Penilaian  

2.1.5.1 Pengertian Penilaian 

Berdasarkan Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar tahun 2016, standar 

penilaian pendidikan adalah sebuah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, 

prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar yang 

dilakukan sebagai dasar ketika memberikan penilaian kepada siswa. Penilaian 

yang dilakukan oleh pendidik merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan 

informai atau data pencapaian pembelajaran siswa dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilaksanakan dengan terencana dan 

sitematis serta dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar peserta didik, 

dan perbaikan hasil belajar dengan memberikan tugas dan evaluasi hasil belajar.  
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2.1.5.2 Prinsip-prinsip Penilaian 

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penilaian adalah sebagai berikut : 

1. Sahih, artinya memberikan penilaian berdasarkan data yang dapat 

mencerminkan kemampuan yang sedang diukur. 

2. Obyektif, artinya memberikan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria 

yang jelas, dan tidak terpengaruh oleh subyektivitas penilai. 

3. Adil, artinya penilaian tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian 

bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus serta memiliki latar 

belakang yang berbeda dalam hal agama, suku, budaya, adat istiadat, status 

sosial ekonomi, dan gender. 

4. Terpadu, artinya penilaian yang dilakukan pendidik merupakan komponen 

yang menyatu dengan proses pembelajaran atau tidak bisa dipisahkan.  

5. Terbuka, artinya pihak yang berkepentingan mengetahui prosedur 

penilaian, kriteria penilaian, dan ide dasar pengambilan keputusan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya pendidik memberikan 

penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi untuk mengamati 

perkembangan kemampuan siswa dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai. 

7. Sistematis, artinya memberikan penilaian dengan terencana dan bertahap 

mengikuti langkah-langkah yang baku. 

8. Beracuan kriteris, artinya penilaian yang dilakukan berdasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi. 

9. Akuntabel, artinya penilaian yang dilakukan dapat 

dipertanggungiawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. 

 

2.1.5.3 Teknik penilaian 

Teknik penilaian dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain : 

1. Penilaian Sikap 

   Penilaian sikap adalah teknik penilaian yang digunakan untuk 

mengetahui perilaku siswa selama proses pembelajaran. Penilaian sikap 
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meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan maupun 

keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan pun juga berbeda. 

Penilaian sikap lebih tertuju pada proses pembinaan sikap dan 

pembentukan karakter siswa.  

2. Penilaian Pengetahuan 

   Penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan dengan cara mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik yang mencakup dimensi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi di berbagai 

tingkatan proses dalam berpikir. Penilaian pengetahuan menggunaan 

teknik tes tertulis, lisan, dan penugasan. 

3. Penilaian Keterampilan 

   Penilaian keterampilan dilkasanakan dengan menggunakan teknik 

penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Dalam penilaian 

keterampilan digunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100 

predikat, dan deskripsi. Penilaian keterampilan meliputi penilaian kerja, 

proyek, dan portofolio 

 

2.1.6 Hakikat IPA 

2.1.6.1 Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu muatan pelajaran pokok yang 

terdapat dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk dalam jenjang 

pendidikan dasar. Dalam pembelajaran peserta didik dibekali pengetahuan dan 

konsep tentang IPA, siswa juga dibekali agar dapat menemukan proses 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. 

 Menurut Susanto (2013: 167) sains atau IPA merupakan suatu bentuk 

usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memahami alam semesta dengan 

melakukan pengamatan yang tepat pada sasaran dengan menggunakan proedur, 

dan dijelaskan menggunakan penalaran sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. 
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 Sulistyorini (2007: 9-10), hakikat IPA dapat dipandang baik dari segi 

produk, proses maupun dari segi pengembangan sikap. Dalam hal ini, belajar IPA 

memiliki dimensi proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan 

sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut saling terkait satu sama lain.  

 Cain dan Evans (1993:4-6) menambahkan hakikat IPA dapat meliputi 

produk, proses, sikap, dan teknologi. 

1. IPA sebagai Produk 

“You are probably most familiar with science as content or product. This 

component includes the accepted facts, laws, principals, and theories of 

science.” 

   Sebagai sebuah produk, IPA dapat memberikan hasil sebuah 

produk ilmiah yang berbentuk fakta, konsep, prinsip, maupun teori dalam 

kehidupan sehari-hari. Produk IPA yang dimaksud dapat berupa buku ajar, 

buku teks, atau artikel ilmiah serta jurnal. 

  IPA sebagai produk dalam penelitian ini adalah materi berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori tentang 

pengertian gaya dan gerak, perubahan gerak akibat gaya, pengaruh gaya 

terhadap gerakan benda, dan peristiwa pengaruh gaya terhadap gerakan 

benda. Contoh : fakta bahwa gerakan benda dipengaruhi oleh besar 

kecilnya gaya yang diberikan pada benda tersebut. 

2. IPA sebagai Proses  

“As an elementary science teacher, you must think of science not as a 

noun–a body of knowledge or facts to be memorized–but as a verb–acting, 

doing, investigating; that is, science as a means to an end.” 

   Sebagai proses, artinya IPA sebagai serangkaian kegiatan dalam 

memecahkan masalah yang didalamnya terdapat prosedur yang sistematis 

dan runtut dengan metode ilmiah. Dengan kata lain IPA sebagai proses 

merupakan sebuah metode ilmiah. 

   Metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan saling berkaitan 

agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-

teori. Tahapanya disesuaikan dengan tahapan anak usia SD agar nantinya 
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dapat melakukan penelitian. Tahapan pengembanganya disesuaikan 

dengan tahapan suatu proses penelitian atau eksperimen, yaitu : (1) 

observasi, (2) klasifikasi, (3) interprestasi, (4) prediksi, (5) hipotesis, (6) 

mengendalikan variabel, (7) merencanakan dan melakukan penelitiian. (8) 

inferensi, (9) aplikasi, dan (10) komunikasi (Sri Sulistyorini, 2007: 9). 

Berikut tahapan-tahapanya : 

(1) Observasi, kegiatan dilakukan dengan menggunakan panca indera 

untuk mengamati masalah awal melakukan suatu percobaan. 

(2) Klasifikasi, kegiatan mengumpulkan data-data dari proses observasi. 

(3) Interprestasi, penafsiran terhadap data-data yang telah didapatkan dari 

hasil mengamati. 

(4) Prediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan hubungan 

dari data-data yang diperoleh. 

(5) Hipotesis, pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan 

yang ada di alam. 

(6) Mengendalikan variabel, mengukur variabel sehingga ada perbedaan 

pada akhir percobaan yang dilakukan. 

(7) Merencanakan dan melakukan penelitian, menetapkan permasalahan, 

menetapkan hipotesis, menetapkan alat dan bahan, menetapkan 

langkah-langkah percobaan. 

(8) Inferensi, menyimpulkan hasil akhir dari proses pengamatan dan 

percobaan. 

(9) Aplikasi, mengaplikasikan hasil percobaan ke dalam bentuk sebuah 

laporan yang sistematis. 

(10) Komunikasi, mengkomunikasikan pengetahuan atau melaporkan hasil 

temuan percobaan. 

3. IPA sebagai Sikap 

“As a teacher, capitalize on children’s natural curiosity and promote an 

attitude of discovery. Focus on the students finding out for themselves how 

and why phenomena occur.” 
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   Sebagai pemupukan sikap dapat diartikan bahwa IPA mampu 

menumbuhkan sikap keingintahuan pada benda, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta keterkaitan sebab dan akibat melalui sikap ilmiah pada siswa. 

Sikap tersebut dapat berupa sikap keingintahuan peserta didik serta sikap 

ingin mengetahui jawaban yang benar atas apa yang mereka amati pada 

obyek tertentu. 

   IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap 

ilmiah siswa yang timbul pada saat proses memperoleh produk IPA 

melalui berdiskusi, dan membuat laporan, misalnya sikap ingin tahu, teliti, 

dan bertanggung jawab. 

4. IPA sebagai Teknologi 

“The focus emphasizes preparing our students for the world of tomorrow. 

The development of technology as relates to our daily lives has become a 

vital part of sciencing.” 

   Sebagai teknologi, IPA memiliki tujuan untuk menyiapkan diri 

peserta didik dalam menghadapi tantangan baru yang ada didunia karena 

ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin pesat. Manusia 

dapat menerapkan dan memanfaatkan produk IPA yang sudah diuji 

kebenaranya ke dalam bentuk teknologi untuk mempermudah 

kehidupanya.  

   IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini mengimplikasikan 

bahwa setelah mempelajari IPA, siswa diharapkan dapat menerapkanya 

menjadi suatu bentuk teknologi yang mempermudah kehidupanya, seperti 

yang telah diketahui bahwa besar kecilnya gaya dapat dihitung 

menggnakan neraca pegas maupun dinamometer. 

 Sedangkan Carin dan Sound (1993) dalam Wisudawati dan Sulistyowati 

(2019: 24) mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang disusun dengan teratur 

dan sistematis yang berlaku secara universal. IPA dapat berupa sekumpulan data 

hasil dari kgiatan observasi dan eksperimen. Berdasarkan definisi tersebut, IPA 

mengandung 4 unsur utama, yaitu ; 
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1.  Sikap  

 IPA dapat menimbulkan rasa keingintahuan mengenai suatu benda, 

fenomena alam, makhluk hidup, serta keterkaitan sebab dan akibat. 

Permasalahan IPA dapat diperoleh melalui prosedur yang bersifat open 

ended.  

2.  Proses 

Proses dalam memecahkan masalah pada IPA terdapat kemungkinan 

adanya prosedur yang rumit dan tersusun sistematis pada metode yang 

digunakan. Metode ilmiah dapat berupa menyusun hipotesis, 

merencanakan percobaan, melakukan evaluasi, melakukan pengukuran, 

serta menarik kesimpulan.  

3.  Produk 

IPA dapat menghasilkan sebuah produk yang berupa fakta, prinsip, teori 

dan hukum.  

4.  Aplikasi 

IPA menerapkan metode ilmiah serta konsep dalam kehidupan sehari-hari.  

 Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA pada 

dasarnya memiliki 4 unsur yang saling terkait satu sama lain. Dalam 

menghasilkan sebuah produk, maka harus melalui proses terlebih dahulu dengan 

menerapkan keterampilan proses dasar dan terintegrasi didalamnya. Dalam proses 

IPA, sikap ilmiah akan berkembang dengan sendirinya pada diri peserta didik. 

Pengetahuan yang didapatkan kemudian bisa diaplikasikan dalam bentuk 

teknologi yang dapat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

Dengan begitu, IPA akan terlihat sanga dinamis berdasarkan empat karakteristik 

yang saling berkaitan tersebut. 

 

2.1.6.2 Karakteristik IPA 

Menurut Jacobson dan Bergman (dalam Susanto, 2013:170) IPA memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1.  IPA adalah sebuah kesimpulan dari konsep, prinsip, hukum, dan teori. 
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2.  Proses ilmiah IPA dapat berbentuk fisik maupun mental, serta dapat 

melalui pengamatan fenomena alam dan juga penerapanya. 

3.  Sikap keteguhan, ingin tahu dan tekun dalam menyikapi rahasia alam. 

4. IPA hanya dapat membuktikan beberapa dan hanya sebagian saja. 

5. Keberanian IPA bersifat subyektif bukan kebenaran yang obyektif. 

 Berdasarkan uraian tentang karakteristik IPA tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa IPA mempunyai karakter yang membedakan dengan ilmu pengetahuan 

lainya. IPA merupakan kumpulan konsep yang digunakan dalam bersikap 

terhadap alam. 

 

2.1.6.3 Pembelajaran IPA di SD 

Perkembangan proses sikap ilmiah di pendidikan dasar mempunyai kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak dengan usia 

yang berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun di sekolah dasar 

termasuk dalam kategori operasional konkret. Fase tersebut menunjukkan adanya 

sikap keingintahuan yang cukup tinggi dalam mengenali lingkunganya (Susanto, 

2013: 169-170). Guru dapat memberikan suasana atau lingkungan belajar yang 

tepat dan memadai agar peserta didik mampu menemukan pengalamanya secara 

langsung dengan melibatkan diri pada alat atau media yang digunakan. 

 Gambaran yang paling sering dijadikan sebagai acuan pada landasan teori 

ketika menggunakan media dalam pembelajaran adalah Dane’s Cone of 

Experience (Kerucut Pengalaman Dale). Semakin tinggi puncak kerucut maka 

media penyampaian pesan yang digunakan semakin abstrak. Dasar pengembangan 

dari kerucut edgar dale bukanlah seberapa tingkat kesulitanya, melainkan 

seberapa tingkat keabstrakan indera yang terlibat dalam proses penerimaan isi 

pembelajaran (Arsyad, 2019: 13). 
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 Dalam pembelajaran IPA siswa dapat melakukan percobaan-percobaan 

sesuai dengan materi yang diajarkan, siswa dapat mendapatkan pengalaman 

secara langsung dan menyerap sekitar 90% dari apa yang dilakukan, sehingga 

siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk mengenali 

lingkunganya. Dalam proses pembelajaran IPA SD siswa juga perlu diajarkan 

hakikat IPA yang meliputi produk, proses, sikap, dan teknologi. 

 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD 

harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa dimana dalam 

proses pembelajaran harus menggunakan media serta dapat mencakup sifat dasar 

IPA. Siswa juga dapat diajarkan keterampilan kooperatif agar tujuan pembelajaran 

IPA dapat tercapai maksimal. Selain itu, penggunaan media video dalam 

pembelajaran IPA juga dapat diterapkan karena siswa dapat menyerap 50% dari 

apa yang dilihat dan didengar. 

 

2.1.6.4 Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar berdasarkan Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP, 2006) dalam Susanto (2013: 171-172) yaitu : 

1. Mendapatkan keyakinan atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 



34 

 

 
 

2. Dapat meningkatkan pengetahuan dan konsep IPA yang dapat 

memberikan manfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari.  

3. Dapat mengembangkan sikap keingintahuan, sikap yang positif dan 

memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang saling berpengaruh antara 

IPA, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. 

4. Dapat meningkatkan keterampilan proses ketika melakukan penyelidikan 

di alam sekitar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 

5. Mampu meningkatkan kesadaran untuk bersikap setia dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan.  

6. Mampu meningkatkan sikap menghargai alam semesta dengan segala 

aturanya sebagai wujud dari ciptaan Tuhan. 

7. Dapat mendapatkan bekal pengetahuan, konsep, serta keterampilan IPA 

untuk melanjukan ke jenjang SMP. 

 

2.1.7 Model Pembelajaran 

2.1.7.1 Pengertian Model 

Soekamto (dalam Shoimin, 2014:23) mengemukakan yang dimaksud dengan 

model pembelajaran adalah sebuah kerangka konseptual yang dapat 

menggambarkan suatu prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik agar dapat mencapai sebuah tujuan tertentu. 

Model pembelajaran juga memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perancang 

proses pembelajaran dan bagi para pengajar yang hendak melaksanakan aktivitas 

belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa model 

pembelajaran memberikan arah dan suatu kerangka untuk pendidik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.  

 Suprijono (2019: 65), menyampaikan pendapatnya bahwa model 

pembelajaran adalah sebuah pola yang digunakan dalam proses menyusun 

kurikulum, memberi aturan bahan materi, dan memberikan petunjuk bagi guru 

kelas. Suprijono juga memaparkan bahwa model pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang mampu menggambarkan prosedur secara 
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sistematis untuk mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik agar tujuan 

yang ditentukan dapat dicapai. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang bersifat sistematis 

dan digunakan sebagai acuan bagi pendidik untuk melakukan proses pembelajaran 

dikelas. Pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan dan 

materi yang akan disampaikan.  

 

2.1.7.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Suprijono (2019: 47) Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok atau tim. Tim dimaksudkan sebagai tempat dalam 

mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, tim haruslah dapat bekerja sama dan 

mampu menjadikan siswa untuk belajar didalamnya. Seluruh anggota kelompok 

harus saling membantu satu sama lain agar tujuan dapat dicapai. Oleh karena itu, 

tim sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.  

 Kagan (1994) dalam jurnal Nyoman Sudimahayasa (2015) berpendapat 

bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai banyak manfaat yaitu mampu 

meningkatkan kegiatan sosial dan dapat menjadikan hubungan sosial antar siswa 

menjadi lebih baik, dapat meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif siswa, 

mampu menambah keterampilan kepemimpinan siswa, menambah rasa 

kepercayaan, dan dapat meningkatkan kemahiran teknologi. 

 Slavin (2015: 4) mengungkapkan bahwa kooperatif merujuk ke dalam 

berbagai metode pembelajaran, peserta didik akan bekerja pada kelompok-

kelompok kecil yang diharapkan dapat saling membantu antar anggota dalam 

mempelajari materi yang diberikan. Dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik 

diharapkan dapat membantu satu sama lainya, saling berdiskusi dan memberikan 

pendapat untuk mengasah seberapa pengetahuan yang telah mereka kuasai. 

Pembelajaran ini memiliki banyak tipe, antara lain : Student Teams Achievment 

Divisions (STAD), Group Investigation (GI), Jigsaw, Team Games Tournament 

(TGT). Team Assisted Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC). 
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 Berdasarkan beberapa definisi, disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan serangkaian kegiatan belajar dimana siswa akan belajar 

melalui kelompok-kelompok kecil yang masing-masing anggota kelompoknya 

diharapkan bisa saling membantu untuk mempelajari materi pembelajaran yang 

diberikan. Dalam model pembelajaran kooperatif peran guru tidak lagi 

mendominasi pembelajaran tetapi guru hanyalah sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. 

 

2.1.8 Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

2.1.8.1 Pengertian Model Teams Games Tounament (TGT) 

Slavin (2015: 163) memberikan pendapat bahwa model TGT merupakan model 

kooperatif yang menerapkan turnamen akademik di dalamnya dan menggunakan 

kuis-kuis, siswa akan mewakili tim mereka untuk berlomba dengan perwakilan 

anggota tim lain yang prestasi akademik sebelumnya setara. Penerapan model 

kooperatif TGT dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, sikap mengargai antar 

anggota kelompok dan menambah rasa percaya diri. Peserta didik akan menjadi 

lebih semangat mengikuti pembelajaran, karena dijanjikan sebuah penghargaan 

oleh guru. 

Shoimin (2014: 203) mengemukakan pembelajaran kooperatif TGT 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya terdapat turnamen 

akademik yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana dan melibatkan aktivitas 

seluruh peserta didik, serta dapat menjadikan peserta didik sebagai tutor sebaya 

dalam pembelajaran. Dalam TGT terdapat turnamen akademik, dimana peserta 

didik akan berlomba sebagai wakil dari timnya dan bertanding dengan wakil 

anggota tim lain yang memiliki kemampuan akademik setara sebelumnya. 

Terdapat lima komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT 

menurut Shoimin (2014: 204-205) antara lain : 

1. Tahap penyajian kelas 

 Di awal pembelajaran guru menyampaikan materi yang dilaksanakan 

dengan pengajaran secara langsung melalui ceramah maupun diskusi 
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kelompok yang dipimpin oleh guru sebelumnya. Ketika guru 

menyampaikan materi pada penyajian kelas, siswa harus memahami dan 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru dengan sungguh-

sungguh, karena ketika siswa memperhatikan dengan baik itu akan 

membantunya dalam kegiatan berdiskusi dan game.  

2. Tahap belajar dalam kelompok (teams) 

 Kelompok belajar biasanya berjumlah 4-5 anggota yang dipilih secara 

heterogen dengan melihat kinerja akademik, jenis kelamin, dan ras atau 

etnik. Fungsi kelompok belajar adalah untuk mendalami materi bersama 

anggota kelomopoknya dengan saling membantu dan secara khusus untuk 

menyiapkan anggota kelompoknya agar dapat bekerja dengan baik saat 

kegiatan game. 

3. Tahap permainan (games) 

 Permainan atau game dapat berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 

dirancang untuk mengetahui seberapa pengetahuan yang didapatkan 

peserta didik ketikan guru menyampaikan materi dan dalam kegiatan 

diskusi. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan skor. Skor inilah yang akan dikumpulkan untuk turnamen 

mingguan. 

4. Pertandingan (tournament) 

 Biasanya turnamen dilaksanakan pada akhir minggu atau setelah guru 

menyampaikan materi dalam presentasi kelas dan guru sudah meminta 

siswa untuk mengerjakan lembar kerja. Pada turnamen pertama yang 

dilaksanakan siswa akan dibagi ke dalam beberapa meja turnamen. Tiga 

siswa yang memiliki prestasi tinggi di dalam tiap kelompok akan 

dikelompokkan pada meja I, tiga siswa selanjutnya pada meja II, dan tiga 

siswa selanjutnya pada meja III. 

5. Penghargaan kelompok (team recognition) 

 Setelah kegiatan game dan turnamen berlangsung dan skor kelompok 

sudah di hitung. Selanjutnya guru akan memberikan pengumuman 

kelompok mana yang memiliki rata-rata skor paling tinggi, masing-masing 
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kelompok akan mendapatkan penghargaan yang berupa sertifikat maupun 

hadiah apabila rata-rata skor dapat memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. 

 

2.1.8.2 Sintak Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

Sintak yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran menggunakan model TGT 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyajian Kelas (Class Precentation) 

 Guru menyampaikan materi pelajaran di awal pembelajaran atau saat 

presentasi kelas. Guru menyampaikan beberapa kegiatan pembelajaran 

yang meliputi : tujuan, materi pokok, serta penjelasan tentang lembar kerja 

secara singkat yang dibagikan pada kelompok belajar. Guru melakukan 

pengajaran secara langsung melalui ceramah dan diskusi kelompok. Siswa 

harus memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan untuk bekal 

dalam diskusi dan kegiatan game. Skor game yang diperoleh siswa 

nantinya akan dikumpulkan untuk turnamen mingguan. 

2. Tahap belajar dalam kelompok (teams)  

 Kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan melihat 

prestasi peserta didik dari hasil belajar ulangan, jenis kelamin, etnik, 

maupun ras. Biasanya kelompok berjumlah 5 sampai 6 siswa. Kelompok 

berfungsi sebagai pendalaman materi siswa bersama anggota lainya yang 

diharapkan dapat saling membantu dan untuk mempersiapkan diri secara 

optimal saat kegiatan game. Setelah guru selesai memberikan materi 

pembelajaran dalam penyajian kelas, selanjutnya kelompok diskusi 

mempunyai tugas untuk mengerjakan lembar kerja. 

3. Tahap permainan (games) 

 Tahap permainan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sesuai 

dengan materi yang telah diajarkan. Permainan dirancang untuk 

mengetahui seberapa pengetahuan yang sudah didapatkan oleh peserta 

didik ketika guru melaksanakan presentasi kelas dan dalam kegiatan 

belajar kelompok. Peserta didik yang menjawab pertanyaan dengan benar 
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akan mendapat skor. Skor yang didapat siswa nantinya akan digunakan 

untuk turnamen atau lomba mingguan. 

4. Pertandingan (tournament) 

 Turnamen merupakan struktur dalam belajar, dimana terjadinya kegiatan 

game. Turnamen biasanya dilakukan ketika guru sudah selesai 

memberikan materi dalam kelas dan siswa telah mengerjakan lembar kerja 

bersama kelompok. Turnamen biasanya dilakukan pada akhir minggu atau 

pada akhir pokok materi pembelajaran telah selesai. Turnamen dilakukan 

oleh tiga siswa yang memiliki prestasi tinggi di tiap kelompok. 

5. Penghargaan kelompok (team recognition) 

 Setelah berakhirnya game dan turnamen, guru memberikan pengumuman 

kelompok mana yang memiliki skor rata-rata paling tinggi, setiap 

kelompok akan mendapatkan hadiah atau sertifikat jika hasil rata-rata 

skornya memenuhi kriteria yang di tetapkan. Tim akan mendapatkan 

julukan “Super Team” jika skor rata-rata kelompok 50 atau lebih dan 

“Great Team” apabila rata-rata skor kelompok mencapai 50-40 dan 

“Good Team” apabila rata-rata skor kelompok 40 ke bawah. Hal tersebut 

dapat membuat peserta didik menjadi senang atas prestasi yang sudah 

mereka dapatkan. (Shoimin,2014:205-207). 

 

2.1.8.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) 

Kelebihan model TGT menurut Shoimin (2014: 207-208) yaitu : 

1. Model TGT tidak hanya dapat membuat peserta didik yang memiliki 

kemampuan akademis tinggi lebih mendominasi, tetapi peserta didik yang 

memiliki kemampuan rendah pun juga dapat berperan aktif dan penting 

sebagai perwakilan dari kelompoknya. 

2. Sikap menghargai dan rasa kebersamaan dengan anggota kelompok akan 

tumbuh di dalamnya.  

3. Peserta didik menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, 

karena guru akan menjanjikan penghargaan pada kelompok yang terbaik. 
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4. Dengan adanya kegiatan permainan dan turnamen dapat membuat peserta 

didik menjadi lebih semangat dan senang. 

Sedangkan kelemahan pada model TGT adalah sebagai berikut : 

1. Memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pelaksanaanya. 

2. Guru harus pintar dalam memilih materi pelajaran yang tepat untuk model 

ini. 

3. Guru perlu mempersiapkan proses pelaksanaan sebaik mungkin sebelum 

dilaksanakan. Guru dapat membuat soal-soal terlebih dahulu untuk 

kegiatan game turnamen pada setiap meja. Guru juga harus mengetahui 

urutan tertinggi sampai terendah akademik peserta didik.  

 

2.1.9 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Suprijono (2019:110) mengemukakan Think Pair Share (TPS) berasal dari kata 

“thingking”, yaitu guru memulai pembelajaran dengan memberikan kesempatan 

peserta didik untuk berpikir tentang pertanyaan atau isu terkait materi pelajaran. 

Selanjutnya “pairing”, yaitu peserta didik secara berpasang-pasangan melakukan 

kegiatan  berdiskusi, kemudian tiap pasangan dapat menyampaiakan hasil diskusi 

didepan kelas dimana pada tahap ini dinamakan dengan “sharing”. 

Shoimin (2014:211-212) mengemukakan beberapa kelebihan dan 

kekurangan dari model pembelajaran TPS. Kelebihan dari model pembelajaran 

TPS yaitu: 1) dapat diterapkan dengan mudah di setiap kesempatan pada berbagai 

jenjang pendidikan; 2) memberikan siswa waktu untuk berpikir sehingga dapat 

meningkatkan respon siswa; 3) siswa dapat berperan secara aktif untuk berpikir 

mengenai konsep-konsep pelajaran; 4) siswa dapat memahami topik materi 

pelajaran selama berdiskusi dengan berpasangan; 5) siswa bisa belajar dari siswa 

yang lain; 6) memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menyampaikan 

dan berbagi tentang idenya. Sedangkan kekurangan model TPS yaitu: 1) 

kelompok banyak yang melapor sehingga perlu dimonitor; 2) ide yang muncul 

dari siswa lebih sedikit; 3) tidak ada penengahnya jika terjadi sebuah peselisihan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa model pembelajaran TPS adalah salah satu model 
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pembelajarana kooperatif yang dalam penerapanya mampu membuat suasana 

belajar di kelas menjadi lebih bervariasi. Dalam pembelajaran TPS terdapat tiga 

langkah kerja siswa, 1) thinking yaitu berpikir; 2) pairing yaitu berpasangan; 3) 

sharing yaitu berbagi. 

 

2.1.10 Media Pembelajaran 

2.1.10.1Pengertian Media Pembelajaran 

Briggs 1977 (dalam Asyhar, 2011: 7) menyatakan media dapat didefinisikan 

sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan pesan pada peserta didik 

sehingga mampu merangsang peserta didik untuk belajar. 

 Gerlach & Ely ( dalam Arsyad, 2019:3) mengemukakan bahwa jika dilihat 

secara garis besar media merupakan manusia, materi, atau kejadian yang mampu 

membangun sebuah kondisi sehingga siswa dapat mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Berdasarkan pengertian tersebut, media dapat berupa 

guru, buku teks, dan lingkungan di sekolah. Lebih khusus, pengertian media 

dalam pembelajaran cenderung diartikan sebagai peralatan grafis, fotografi, atau 

elektronis untuk manangkap, memproses, dan penyusunan kembali informasi 

visual maupun verbal.  

 Selanjutnya Asyhar (2011: 8) menyatakan media pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari sumber yang sudah direncanakan, sehingga dapat tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerima dapat melakukan proses 

belajar dengan efisien dan efektif. 

 Dari beberapa pendapat ahli mengenai media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sarana pendukung 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengantarkan pesan atau materi pelajaran 

baik berupa pengetahuan maupun keterampilan dari guru kepada siswa dalam 

proses pembelajaran agar siswa dapat lebih mudah mengerti apa yang 

disampaikan oleh guru. 
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2.1.10.2 Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Asyhar (2011: 44-45) media pembelajaran dapat digolongkan menjadi 4 

jenis media yaitu visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Berikut penjelasan 

tentang media tersebut.  

1.  Media Visual 

 Media yang digunakan semata-mata hanya melibatkan indera penglihatan 

siswa. Dengan menggunakan media ini, pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa sangat bergantung pada kemamapuan penglihatan saja. 

Contoh media visual antara lain : (a) media cetak contohnya buku, modul, 

peta, gambar, dan poster (b) model dan propotipe seperti globe, dan (c) 

media alam sekitar. 

2.  Media Audio 

 Media pembelajaran yang digunakan semata-mata hanya mengandalkan 

indera pendengaran saja, sehingga pengalaman belajar yang akan 

didapatkan juga hanya mengandalkan pendengaran saja. Informasi dan 

pesan yang akan diterima hanyalah berupa pesan verbal seperti bahasa 

lisan, kata-kata, dan lain sebagainya. Sedangkan pesan non verbal berupa 

bunyi-bunyian, musik, tiruan bunyi, dan lain-lain. Contoh media audio 

yang sering digunakan yaitu tape recorder, radio, serta CD player. 

3.  Media Audiovisual 

 Media yang digunakan pada proses pembelajaran dapat melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Informasi yang 

disampaikan dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang melibatkan 

pendengaran maupun penglihatan. Contoh media audiovisual yaitu film, 

video, dan lain sebagainya. 

4.  Multimedia  

 Media ini mampu menggabungkan berbagai jenis media  dalam proses 

pembelajaran yang terintegrasi. Multimedia mengandalkan indera 

penglihatan dan pendengaran melalui teks, visual diam, visual gerak, dan 

audio serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi 

dan informasi. 
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2.1.11 Video Pembelajaran 

Media video dapat diklasifikasikan sebagai media audiovisual (Asyhar, 2011: 73). 

Video adalah suatu media perantara yang efektif digunakan dalam membantu 

penyampaian materi pada kegiatan pembelajaran. Video juga dapat diartikan 

sebagai bahan ajar bukan cetak yang mempunyai informasi sangat luas serta 

tuntas karena dapat langsung tersampaikan ke peserta didik. Selain itu, video 

dapat menambah inovasi baru pada proses pembelajaran, hal ini dikarenakan 

karakteristik teknologi video mampu menyajikan gambar bergerak beserta suara 

di dalamnya, sehingga peserta didik dapat merasakan keadaan seperti pada tempat 

dalam program yang ditayangkan (Daryanto, 2016: 104). 

 Media video kini banyak digunakan dalam berbagai keperluan mulai dari 

hiburan sampai proses pembelajaran dalam pendidikan. Video dapat menampilkan 

peristiwa yang sama dengan keadaan yang sebenarnya. Media video yang 

digunakan secata tercencana akan membantu proses komunikasi menjadi lebih 

efektif (Asyhar, 2011:74).  

 Daryanto (2016: 106) mengungkapkan bahwa media video merupakan 

segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Kemampuan video dalam memvisualisasikan 

materi efektif untuk membantu dalam menyampaikan materi yang bersifat 

dinamis. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran 

merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak dan suara dalam 

waktu yang sama serta mampu memperlihatkan peristiwa seperti keadaan yang 

sebenarnya. 

 

2.1.11.1 Keunggulan Media Video 

Asyhar (201: 74) media video mempunyai beberapa keunggulan yaitu : 

1. Media video dapat memperlihatkan ulang gambar-gambar dan suara yang 

sudah direkam sebelumnya dalam monitor dengan cepat.  
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2. Media video lebih disenangi dibandingkan media film karena 

pengoperasianya dinilai lebih rumit. Media film membutuhkan ruangan 

yang gelap total agar penayangan gambar dapat terlihat sangat jelas, 

sedangkan media video tidak memerlukan hal tersebut. 

 Media video dirancang untuk menghasilkan suatu gambaran yang realistis 

di dunia sekitar kita. Media video mempunyai kemampuan dasar mengolah 

perspektif ruang dan waktu, tidak hanya melayani tujuan kreatif dan dramatis. 

Media video memungkinkan untuk memanipulasi waktu (meningkat atau 

mengurangi waktu) yang diperlukan untuk mengamati suatu peristiwa atau objek 

tertentu. Selain itu video juga dapat memanipulasi ruang, melalui video foto dan 

gambar dapat diperbesar maupun diperkecil. 

 

2.1.12 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games 

Tournament (TGT) Berbantuan Media Video dalam Pembelajaran IPA 

Komponen yang terdapat dalam model TGT antara lain : (1) penyajian materi, (2) 

belajar dalam kelompok, (3) games, (4) turnamen, (5) penghargaan kelompok ( 

Shoiminn, 2014: 203). Berikut penerapan model TGT berbantuan media video 

dalam pembelajaran IPA. 

Tabel 2.2 Langkah Kegiatan Model TGT Berbantuan Media Video 

No. Tahap Langkah Kegiatan 

1. Penyajian Kelas - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru menyampaikan materi pembelajaran 

(hubungan gaya dengan gerak) dibantu 

dengan menggunakan media video. 

2. Belajar dalam 

Kelompok 

- Guru membentuk kelompok-kelompok 

kecil yang beranggotan 5-6 siswa secara 

heterogen. 

- Fungsi kelompok yaitu agar siswa dapat 

lebih mudah untuk mendalami materi. 
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- Siswa bersama kelompok mengerjakan 

lembar kerja yang diberikan oleh guru, 

termasuk melaksanakan sebuah percobaan 

(hubungan gaya dengan gerak) dalam IPA. 

3. Permainan (games) - Guru membentuk sebuah permainan. 

- Permainan dilakukan oleh perwakilan setiap 

kelompok. 

- Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

bernomor yang relevan dengan materi yang 

diajarkan. 

- Games dilaksanakan diatas meja-meja 

turnamen. 

- Setiap siswa harus menjawab pertanyaan 

dengan percaya diri untuk mengumpulkan 

poin sebanyak-banyaknya. 

4. Turnamen (tournament) - Turnamen dilaksanakan setelah 

melaksanakan games selama tiga kali atau 

selama pokok materi pembelajaran telah 

selesai. 

- Turnamen dilakukan oleh tiga siswa yang 

memiliki prestasi tinggi pada tiap 

kelompok. 

5. Penghargaan Kelompok - Guru memberikan pengumuman hasil 

perolehan skor rata-rata kelompok. 

- Tim akan mendapatkan julukan “Super 

Team” jika skor rata-rata kelompok 50 atau 

lebih, “Great Team” apabila rata-rata skor 

kelompok mencapai 50-40, dan “Good 

Team” apabila rata-rata skor kelompok 40 

ke bawah. 
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2.1.13 Langkah-langkah Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Berbantuan Media Video Dalam Pembelajaran IPA 

Dalam pembelajaran TPS terdapat tiga langkah kerja siswa, 1) thinking yaitu 

berpikir; 2) pairing yaitu berpasangan; 3) sharing yaitu berbagi (Shoimin, 2014: 

211-212). Berikut penerapan model TPS berbantuan media video dalam 

pembelajaran IPA. 

Tabel 2.3 Langkah Kegiatan Model TPS Berbantuan Media Video 

No. Tahap Langkah Kegiatan 

1. Berpikir (thinking) - Guru menyampaikan materi pembelajaran 

dibantu dengan menggunakan media video. 

- Guru memberikan pertanyaan yang relevan 

dengan materi (hubungan gaya dengan 

gerak). 

- Siswa berpikir untuk mencari jawaban 

secara mandiri. 

2. Berpasangan (pairing) - Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil secara berpasangan. 

- Siswa mendiskusikan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru serta melakukan 

percobaan IPA (hubungan gaya dengan 

gerak) bersama pasanganya. 

3. Berbagi (share) - Siswa menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

- Kelompok lain memberikan tanggapan 

hasil diskusinya. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh penelti sebelumnnya yang 

dijadikan dasar dalam penelitian ini tentang keefektifan model pembelajaran 

Teams Games Tournament sebagai berikut. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Dw. Bgs. Pt. Diva Ariesta, INyn. Arcana, 

dan I Gd. Margunayasa tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

TGT dengan bantuan Media Audio Visual terhadap Hasil belajar IPA”. Hasil 

penelitianya menunjukan bahwa hasil rata-rata belajar IPA yang menggunakan 

model TGT berbantuan media audiovisual lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Jadi 

pembelajaran TGT dengan media audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nym. Andy Widya Putra, I Md. Suarjana, 

dan I Wyn. Wisiana tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament Berbantuan Media Hiden Chart terhadap Hasil Belajar 

IPA siswa Kelas IV SD”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

model pembelajaran TGT berbantuan media hidden chart berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rizki Widayanti dan Slameto tahun 

2016 dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode Teams Games Tournament 

Berbantuan Permainan Dadu terhadap Hasil Belajar IPA”. Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan anatara penerapan model 

TGT berbantuan permainan dadu dengan metode pembelajaran diskusi terhadap 

pencapaian hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 SDN Lemahireng 01 Bawen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Dara Kuma dkk tahun 2017 dengan 

judul ”Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT terhadap Penguasaan 

Kompetensi Pengetahuan IPA Kelas V”. Hasil penlitianya menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan kompetensi pengetahuan IPA 

antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model kooperatif tipe TGT 

dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional. Rata-rata 

kelompok siswa dengan model TGT lebih tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Aulia Hakim dan Harlinda Syofyan 

tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Teams 

Games Tournament terhadap Motivasi Belajar IPA di Kelas IV SDN Kelapa Dua 



48 

 

 
 

06 Pagi Jakarta Barat”. Hasil penelitianya menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menerapkan model TGT. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif TGT berpengaruh 

terhadap motivasi belajar IPA kelas IV SDN Kelapa Dua 06 Pagi Jakarta Barat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Mita Wahyuni, Made Putra, I 

Wayan Dersana tahun 2014 dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran TGT 

Melalui Variasi Reinforcement Terhadap asil Belajar IPS Siswa Kelas V SD 

Gugus III Batuan Sukawati”. Hasil penelitianya menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan model TGT 

dengan model konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) melalui variasi 

reinforcement terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus III Batuan 

Sukawati tahun pelajaran 2013/2014. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pt. Frendita Muliantika, I Gd. 

Margunayasa, I Md. Citra Wibawa tahun 2017 dengan judul “ Pengaruh Model 

Pembelajaran TGT Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD”. Hasil 

penelitianya menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model TGT rata-rata nya lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok siswa yang tidak dibelajarkan dengan model 

TGT. Dengan demikian model pembelajaran TGT berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar IPA kelas V SD di Gugus IV Kecamatan Gerokgak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Eka Pratiwi tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT terhadap Prestasi Belajar 

IPA Siswa Kelas V SD Negeri Gedongtengen Yogyakarta Tahun Ajaran 

2017/2018”. Hasil penelitinya menunjukan bahwa ada pengaruh positif 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap prestasi belajar 

IPA siswa kelas V SD Negeri Gedongtengen Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian yang dilakukan oleh Magrina Taurusia dan Ramalis Hakim 

tahun 2020 dengan judul “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Games Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 01 Singkarak”. Hasil penelitianya 
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menunjukan bahwa penggunaan model TGT mampu meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPA siswa kelas III. Sehingga dapat dikatan bahwa penelitian ini 

berhasil. 

Penelitian yan dilakukan oleh Siti Rochmana, Ma’as Shobirin tahun 2017 

dengan judul “Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament pada Materi Benda dan Sifatnya”. Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa penerapan metode pembelajaran TGT sangat efektif untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran IPA siswa kelas V MI 

Gebanganom Semarang Timur Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puput Hanggarwati dkk tahun 2016 dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran TGT dengan Berbantuan Media Gambar 

untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 1 

Bitera”. Hasil penelitianya menunjukan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keaktifan dan 

kemampuan berpikir siswa kelas V SDN 1 Keliki, Kecamatan Tegallalang, 

Kabupaten Gianyar tahun 2015/2016 meningkat melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulmailis tahun 2017 dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 023 Teluk Binjai”. Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 023 Teluk Binjai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Liga Wulan Baktini, Theresia Tri Rahayu, 

Wasitohadi tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Model TGT dan STAD terhadap 

Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar”. Hasil penelitianya bahwa tidak ada 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara model TGT dan STAD pada 

pembelajarn IPA siswa kelas IV Gugus Ki Hajar Dewantara Kab. Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Indriyani Safarina tahun 2018 dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Terhadap Hasil 

Belajar IPA Ditinjau Dari Kemampuan Kerjasama”. Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara proses 
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pembelajaran dengan model TGT dibandingkan model konvensional terhadap 

hasil belajar IPA ditinjau dari kemampuan kerjasama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Hana Pebrian tahun 2017 dengan 

judul “Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Dengan Model Kooperatif Tipe 

TGT Di Kelas III SD Negeri 18 Langgini Bangkinang”. Hasil penelitianya dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model TGT dapat meningkatkan proses 

pembelajaran tematik di kelas III.  

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Rizki Nugroho dan Ikha Listyarini 

tahun 2018 dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran TGT Berbatu Media 

Ular Tangga Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Kelas IV 

SD”. Adapun hasil penelitianya menunjukan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah pada kelas yang menerapkan model Teams games Tournament (TGT) 

berbantu media ular tangga lebih baik dari kelas menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Norhayati Endah Permatasari tahun 2017 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Mengunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT berbantuan Media Gambar”. Hasil 

penelitianya menunjukan bahwa  penggunaan model Teams Games Tournament 

berbantuan media gambar ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPA di SDN 03 Bringin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Angilian Herli Luthfiyani tahun 2019 

dengan judul “Keefektifan Model Teams Games Tournament terhadap Minat 

Belajar”. Adapun hasil peneliianya menunjukan bahwa model pembelajaran TGT 

efektif terhadap minat belajar siswa kelas V SDN 01 Ngeing Kabupaten Jepara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Dian Putra dan Atip Nurharini 

tahun 2015 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

Teams Games Tournament berbantuan Audiovisual”. Hasil penelitianya 

meunjukan bahwa Model TGT berbantuan Audiovisual dapat meningkatkan 

pembelajaran IPA kelas IV C SD Islam Al-Madina Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati tahun 2019 dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Teams Games 
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Tournnament dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas VI SDN 3 Titiantui”. 

Hasil penelitianya menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa 

dengan model TGT berbantuan audiovisual pada siswa kelas VISDN 3 Titiantui. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam, Anwar Hossain, Shahidur 

Rahma tahun 2015 dengan judul “Effect of using Teams Games Tournament 

(TGT) Cooperative Technique for Learning Mathematics in Secondary School of 

Bangladesh”. Hasil penelitianya menunjukan bahwa kelas eksperimen yang 

menerapkan model TGT mencapai hasil belajar yang signifikan dibandingkan 

dengan kelas kontrol pada mata pelajaran matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putranto Adhi Nugroho, Elvira Hoesein 

Radia tahun 2018 dengan judul “Improving the Natural Science Learning Result 

through the Implementation of Teams Games Tournament Model Aided with 

Video Learning”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan model TGT 

berbantuan video meningkat dari siklus I ke siklus II pada pembelajaran IPA 

siswa kelas IV SD Lebak Grobogan 2. 

Penelitian yang dilakukan leh Galih Dani dkk tahun 2018 dengan judul 

“Effect of Cooperative Learning Model Type TGT on Cross Cultural Skills in 

Leaning Science Sosial Knowledge in Primary School”. Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa belajar menggunakan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan keterampilan lintas budaya siswa kelas 

empat SDN Talaga kulon I Kec. Talaha Kab. Majalengka.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sukiman Rahim dn Hasan Atuna tahun 

2018 dengan judul “The Effect of TGT Cooperative Learning Models On Students 

Learning Outcomes in Natural Scieces Learning Elementary School”. Hasil 

penelitianya menunjukan bahwa model Teams Games Tournament (TGT) dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa di belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Wardhani dan Ketut Prasetyo tahun 

2018 dengan judul “The Effect of TGT with Snakes and Ladeer Media on Primary 

School Activities ang Learning Outcome”. Hasil penelitianya menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan antara kelas yang dibelajarkan dengan model TGT berbantu 

ular tangga dengan kelas yang menerapkan pembelajaran konvensional pada kelas 
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4 Sekolah Dasar. Model TGT berbantu media ular tangga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Uma Seakaran (dalam Sugiyono, 2016: 91) menjelaskan bahwa kerangka berfikir 

adalah rancangan konseptual tentang hubungan teori dengan berbagai masalah 

penting yang sudah diidentifikasi sebelumya.  

 Keadaan awal proses pembelajaran di SDN Gugus Patimura yang 

berlangsung di kelas cenderung menggunakan pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Kurangnya inovasi pembelajaran yang digunakan meliputi model 

pembelajaran. Model yang diterapkan kurang optimal karena hanya beberapa 

siswa yang dapat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan belajar. Sebagian siswa 

kurang percaya diri ketika menjawab pertanyaan dari guru. Media pembelajaran 

yang digunakan guru kurang maksimal, sehingga siswa kurang tertarik. 

Berdasarkan permasalahan teresut dapat mengakibatkan kurang maksimalnya 

hasil belajar muatan IPA di SDN Gugus Patimura. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan model kooperatif tipe 

TGT di kelas eksperimen dibandingkan dengan model pembelajaran TPS di kelas 

kontrol. Model pembelajaran yang inovatif sangat diperlukan agar siswa dapat 

dengan mudah memahami materi dalam pembelajaran dan aktivitas siswa dapat 

terlibat secara penuh.  

 Sebelum kedua kelas diberikan perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran masing-masing, maka kedua kelas diberikan pretest terlebih dahulu. 

Kemudian pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model kooperatif tipe TGT 

berbantuan media video sedangkan kelas kontrol dengan menerapkan model 

pembelajaran yang sudah digunakan dalam sekolah tersebut yaitu model TPS 

berbantuan media gambar. Setelah diberikan perlakuan selanjutnya kedua kelas 

dibagikan soal posttest. Hasil belajar kemudian dianalisis untuk menjawab 

hipotesis yang telah dirumuskan yaitu keefektifan model TGT berbantuan media 

video dibandingkan model TPS berbantuan media gambar.  
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 pretest pretest 

 

   

 posttest posttest 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

 

Proses pembelajaran mupel IPA 

kelas IV SDN Gugus Patimura  

Hasil Belajar Mupel IPA Belum Maksimal 

1. Model pembelajaran yang digunakan kurang variatif dan inovatif. 

2. Metode diskusi yang diterapkan kurang optimal. Siswa cenderung pasif 

dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. 

3. Penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal. 

Menguji keefektifan model kooperatif tipe TGT berbantuan media video 

dibandingkan model TPS berbantuan media video pada hasil belajar mupel 

IPA 

Kelas Eksperimen: penerapan 

model kooperatif tipe 

TGT berbantuan media video 

Kelas Kontrol: menerapkan 

model kooperatif tipe Think Pair 

Share berbantuan media video 

Hasil belajar kelas 

eksperimen 

Hasil belajar  

kelas kontrol 

Hasil belajar IPA 

meningkat dengan 

menggunakan model TGT 

berbantuan media video  
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2.4 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016: 96). 

Dalam penelitian ini akan menguji hipotesis sebagai berikut :  

Ho : Model kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan media 

video tidak lebih efektif dibandingkan model Think Pair Share berbantuan media 

video pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas IV SDN Gugus Patimura.  

Ha : Model kooperatif tipe Teams Games Tournament berbantuan media 

video efektif dibandingkan model Think Pair Share berbantuan media video pada 

hasil belajar mupel IPA siswa kelas IV SDN Gugus Patimura. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa model kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

berbantuan media video lebih efektif dibandingkan model Think Pair Share 

berbantuan media video pada hasil belajar mupel IPA Tema 8 (Daerah Tempat 

Tinggalku) materi hubungan gaya dengan gerak siswa kelas IV SDN Gugus 

Patimura, Kabupaten Semarang. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t nilai posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh t hitung 7,623 lebih besar 

dibandingkan t tabel yaitu 1,690 (7,623 > 1,690) dan pada taraf signifikansi 0,00 < 

0,05. Hasil rata-rata kelas ekperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Peningkatan hasil belajar mupel IPA pada kelas eksperimen dan kontrol dapat 

dilihat pada perhitungan nilai rata-rata N-Gain. Peningkatan rata-rata gain pada 

kelas eksperimen sebesar 0,5062 yang termasuk dalam peningkatan kategori 

sedang. Selanjutnya peningkatan rata-rata gain pada kelas kontrol sebesar 0,3872 

yang termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan rata rata gain pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran antara lain : 

1. Penerapan model kooperatif tipe TGT dapat dijadikan alternatif oleh guru 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Guru dapat mencoba menerapkan 

model TGT yang dikombinasikan dengan media video untuk menambah  

perhatian siswa. 
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2. Penerapan model kooperatif tipe TGT memerlukan waktu yang cukup lama, 

oleh karena itu dalam pelaksanaanya guru harus mengefisienkan waktu 

dengan sebaik mungkin. 

3. Penerapan model kooperatif tipe TGT memerlukan persiapan dan 

perencanaan meliputi pemilihan tema materi, mempersiapkan siswa dengan 

baik sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, dan menyiapkan beberapa 

pertanyaan untuk digunakan dalam game dan turnamen. 

4. Penerapan model kooperatif tipe TGT perlu mengkondisikan siswa dengan 

baik agar siswa dapat berperan dengan aktif dan menjawab pertanyaan 

dengan percaya diri. 

5. Pemberian arahan mengenai aturan dalam game harus diberikan secara jelas, 

sehingga siswa tidak merasa bingung dan lebih siap dalam pelaksanaanya.  
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