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ABSTRAK 

 

Roiatul Amri. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI 
PERISTIWA PROKLAMASI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE  TGT PADA SISWA KELAS  V SDN GRAJEGAN 01 
TAWANGSARI SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2009/2010, Skripsi. Surakarta 
: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2010. 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan kemampuan memahami peristiwa 
proklamasi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas 
V SD Negeri Grajegan 01 Tawangsari, Kabupaten tahun ajaran 2009/2010. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, 
tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Grajegan 01 
Tawangsari, Sukoharjo Tahun Pelajaran 2009/2010. Sejumlah 14 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes, kajian dokumen, dan perekaman. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif yang terdiri dari 
tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau 
verifikasi. 

Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan memahami 
peristiwa proklamasi pada tes awal 48,93, pada siklus pertama 68,92, kemudian pada 
siklus kedua 77,14. Adanya peningkatan prosentase ketuntasan belajar siswa pada tes 
awal hanya 41,67%, pada tes siklus pertama 71,43%, dan  pada siklus kedua menjadi 
100%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
penggunaan model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kemampuan memahami 
peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2009/2010. 
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ABSTRACT 

 

Roiatul Amri. THE IMPROVEMENT OF THE ABILITY 
UNDERSTANDING PROCLAMATION EVENT USING TYPE TGT 
COOPERATIVE LEARNING MODEL STUDENT IN CLASS V SDN 
GRAJEGAN 01 TAWANGSARI, SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 
2009/2010, Thesis. Surakarta: Faculty of Education and Pedagogy in Sebelas Maret 
University of Surakarta, June 2010.  

The research objectives are improve the ability understanding the 
proclamation event using the model of cooperative learning on students' class type V 
TGT SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Academic Year 2009/2010. 

The research form is Classroom Action Research consisting of two cycles, 
each cycle consisting of four stages, ie, planning, action, observation, and reflection. 
As the research subjects are students of class V SDN Grajegan 01 Tawangsari, 
Sukoharjo Academic Year 2009/2010. The total of 14 student. Data collection 
technique used observation, test, review documents, and recording. Data analysis 
technique using an interactive model analysis technique which consists of three 
components of the analysis are data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions or verification. 

The Result of this research are : There is an increasing the ability 
understanding proclamation event on the initial test 48.93, on the first cycle of 68.92, 
then 77.14 in the second cycle. There is an increasing percentage of students' mastery 
learning at the beginning of the test is only 41.67%, on the first cycle of tests 
71.43%, and the second cycle to 100%.  

Based on the above results it can be concluded that through the use of 
cooperative type TGT model can improve the ability understanding proclamation 
event of the students of class V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Academic 
Year 2009/2010. 
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MOTTO 

 

 

Maka nikmat Tuhan kamu (Alloh) yang manakah yang kamu dustakan? 

(Terjemahan Surat Ar Rohman ayat 13) 

 

 

Pendidikan agama dan budi pekerti bukan sekedar sebagai pelengkap kurikulum, 

kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai dan angka-angka,  

tapi dari HATI. (Laskar Pelangi) 
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Skripsi ini ku persembahkan kepada :  

 

J Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan yang 

terbaik untukku. 

J Mas  Aamku, motivator terbesar untukku, yang selalu 

membuatku merasa kecil. Meski kita jauh, rasa sayang itu 

selalu ada.  

J ZenKu yang selalu mengajarkanku tentang makna kehidupan, 

perjuangan, dan kesabaran. 

J Sahabat-sahabatku tercinta (anjar, tiwi, norma, lia, dias, ima, 

evi, marco, putri, sita, roem, lilies) terimakasih atas 

kesabarannya mendengarkan cerita-cerita yang mengiringi 
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J Teman-teman seperjuangan di TPA (mas bambang, rohmad, 
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J Keempatbelasan murid perdanaku di SD Negeri Grajegan 01 

(bayu, umi, anik, ragil, febri, nadiar, ana, indah, izzah, wulan, 

tiwi, rani, bryan, abraham) terimakasih telah memberikan 

kesan yang indah untuk awal perjuanganku menjadi guru.   

J Almamaterku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Depdiknas:2003:5). 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan 

dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia, yang menaruh 

harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini, karena 

dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk. 

Meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka panjang 

yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana maupun prasarananya dalam arti 

modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat ini Indonesia masih berkutat 

pada problematika (permasalahan) klasik, dalam hal ini yaitu kualitas pendidikan. 

Problematika ini setelah dicoba untuk dicari akar permasalahannya, adalah bagaikan 

sebuah mata rantai yang melingkar dan tidak tahu dari rantai yang sebelah mana 

harus diawali. 

Dalam hal ini guru berperan sangat penting, meski tidak tahu dari rantai 

sebelah mana harus diawali, tapi mau tidak mau harus segera dimulai juga, untuk 

mencegah efek yang lebih terpuruk lagi. Terlebih di era global yang sangat 

mensyaratkan adanya profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja sangat identik 

dengan tingginya kualitas pendidikan yang tentunya sangat ditentukan oleh guru. 
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Thoifuri (2008 : v) berpendapat ada sedikitnya 3 macam istilah guru yang 

sering muncul di masyarakat Guru Bakal, Guru Jadi, dan Guru Sejati. Guru bakal 

adalah guru yang dengan seperangkat ilmunya ketika diperoleh dari meja keguruan. 

Guru jadi ialah guru yang mampu mengaplikasikan ilmunya dengan segala 

konsekuensi yang diterimanya walaupun belum profesional. Dan guru sejati 

merupakan guru yang mampu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan 

ilmu pada peserta didik dengan bekal  ilmu keguruan yang profesional dan sanggup 

menuju pada profesionalisasi. Dari ketiga jenis ini tingkatan yang tertinggi, paling 

baik, dan seharusnya dilakukan oleh seorang guru  sekarang adalah guru sejati. 

Senada dengan kompetensi dasar seorang pendidik yang sangat tidak asing 

lagi kita dengar, yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Dengan 

demikian, guru dituntut tidak hanya mempunyai persyaratan secara formal yang 

berupa ijasah/sertifikat, melainkan yang lebih utama adalah guru yang mampu 

memahami kondisi siswa, lingkungan permainan siswa, bakat siswa, kecenderungan 

siswa, kondisi orang tua siswa, mata pelajaran siswa, keberhasilan, dan kegagalan 

siswa. 

Berdasarkan berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, guru SD tidak 

luput dari peranannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan sekarang 

tidak sedikit kaum muda yang mulai melirik profesi ini. Mata pelajaran yang 

diajarkan di SD terhitung banyak, namun terdapat  salah satu pelajaran yang 

kebanyakan siswa merasa bosan dan jenuh, karena pembelajaran yang sarat akan 

materi dan cerita, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SD sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, 

geografi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS  peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta 

warga dunia yang cinta damai. (Depdiknas, 2007 : 18). 
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Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

klogis, kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. (3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan. (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

(Depdiknas, 2007 : 18). 

Hal-hal yang telah diuraikan diatas akan dapat terwujud manakala 

dilakukan proses belajar mengajar (PBM). Sebagai suatu proses, belajar mengajar 

merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak terbatas pada 

penyampaian materi pelajaran di kelas. Tetapi yang lebih penting adalah  bagaimana 

agar materi yang diterima siswa di kelas dapat diterapkan dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Melalui proses belajar mengajar diharapakan tujuan-tujuan tersebut diatas 

dapat tercapai. Proses belajar mengajar yang dapat mencapai tujuan diatas adalah 

proses belajar mengajar yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektifitas 

layanan, pengembangan sebagai  konsekuensi diri  suatu inovasi pendidikan, serta 

proses belajar  mengajar  yang  melatih  siswa  baik  secara individu  maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan sendiri berbagai konsep yang 

dipelajari secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010 pada mata pelajaran 

IPS materi peristiwa proklamasi, siswa menunjukkan kesulitan dalam memahami 

materi yang diajarkan oleh guru, sehingga hasil belajar siswa masih kurang 

memuaskan.  

Kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mata pelajaran IPS materi 

peristiwa proklamasi adalah untuk menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Penyebab masih rendahnya kemampuan 

memahami peristiwa proklamasi adalah pelaksanaan proses belajar mengajar masih 
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dilakukan secara konvensional, dalam menyajikan pembelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah dan siswa hanya disuruh mencatat bacaan. Sementara 

mata pelajaran IPS yang sarat materi hanya terdiri dari 3 jam pelajaran dalam satu 

minggu. 

Keadaan demikian membuat peneliti sekaligus sebagai pendidik sangat 

prihatin dan merasa bersalah dalam ikut mendidik siswa-siswi sekolah dasar, karena 

hasil dari siswa-siswi sekolah dasar ini banyak yang tidak mampu memperoleh hasil 

belajar yang tuntas sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

Dengan alasan tersebut penulis menjadi tertarik untuk mengubah sistem 

pembelajaran IPS di kelas V (lima) pada siswa SDN Grajegan 01 dengan menyajikan 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran inkonvensional, yang tujuan 

utamanya untuk mengaktifkan siswa. Model pembelajaran yang mampu membuat 

siswa sebagai aktor dan guru hanya merupakan fasilitator saja. 

Menurut Abdul Azis Wahab (2009:57) model pembelajaran adalah 

preskripsi strategi mengajar yang disiapkan untuk mencapai tujuan khusus 

pembelajaran. 

Ada beberapa model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli 

dalam usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa. Diantaranya adalah model 

pembelajaran kooperatif, yaitu suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen-

elemen yang saling terkait. Elemen-elemen itu adalah (1) saling ketergantungan 

positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individu, dan (4) keterampilan 

sosial yang secara sengaja diajarkan. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe 

yaitu Student Team Achievement Division (STAD), Jigsaw, Team Games 

Tournament (TGT), Group Investigation (GI), Rotating Trio Exchange, dan Group 

Resume. 

Berdasarkan berbagai tipe tersebut di atas, memilih model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), karena dalam pembelajaran 

kooperatif tipe ini tidak hanya sekadar bekerja dalam kelompok saja, namun terdapat 

permainan yang tersaji dalam game yang disajikan secara turnamen. Dunia anak 

adalah dunia bermain. Dan hampir semua anak menyukai permainan dan hal yang 
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menyenangkan. Oleh karena itu, dengan mengusung misi pembelajaran yang 

menyenangkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan kemampuan menghargai siswa. Terutama 

dalam pembelajaran IPS yang kebanyakan anak merasakan jenuh, bosan, mengantuk, 

dan sebagainya yang diharapkan dapat diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan 

dan disukai oleh anak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mendorong untuk  mengangkat 

masalah ini menjadi bahan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Memahami Peristiwa Proklamasi Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TGT pada Siswa Kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2009/2010”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Perlunya model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi. 

2. Perlunya model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa.  

3. Perlunya model pembelajaran inkonvensional pada penyampaian materi peristiwa 

proklamasi. 

4. Perlunya penggunaan media dalam menyampaikan materi peristiwa proklamasi. 

5. Perlunya proses belajar yang menyenangkan dalam penyampaian materi peristiwa 

proklamasi, supaya siswa tidak jenuh dan mengantuk saat pembelajaran. 

6. Perlunya proses belajar mengajar yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan 

efektifitas layanan serta pengembangan sebagai  konsekuensi dari  suatu inovasi 

pendidikan.  

7. Perlunya proses belajar mengajar yang melekat dan berkesan pada siswa sehingga 

materi dapat diterima siswa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Perlunya proses belajar  mengajar  yang  melatih  siswa  baik  secara individu  

maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan sendiri berbagai 

konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dengan adanya identifikasi permasalahan yang cukup banyak, maka 

penelitian ini menitikberatkan pada : ”Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti yaitu : ”Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dapat meningkatkan kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas 

V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah : ”Untuk meningkatkan kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian dapat dibedakan atas manfaat teoretis dan praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah meningkatkan khasanah para guru 

untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) dalam penyampaian peristiwa proklamasi pada khususnya, 

dan umumnya untuk semua mata pelajaran. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi siswa : 

1) Meningkatkan kemampuan memahami peristiwa proklamasi. 
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2) Meningkatkan rasa nasionalisme. 

3) Meningkatkan sikap rela berkorban. 

4) Meningkatkan kepercayaan diri. 

5) Meningkatkan kerja sama dalam kelompok belajar. 

6) Meningkatkan semangat dalam komunikasi ilmiah yang terarah. 

7) Meningkatkan sikap pantang menyerah. 

8) Meningkatkan semangat proklamasi untuk belajar tekun, untuk 

meneruskan perjuangan para pahlawan. 

b. Bagi guru : 

1)  Meningkatkan semangat kepada guru untuk selalu berupaya meningkatkan 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada peserta didik. 

2) Menambah pengalaman guru dalam pembelajaran, khususnya dalam 

pembelajaran IPS materi peristiwa proklamasi. 

3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembelajaran, khususnya dalam 

bidang IPS. 

4) Mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, dan 

meningkatkan keterampilan guru untuk mengatasi kesulitan pembelajaran 

dalam bidang IPS khususnya dalam materi peristiwa proklamasi 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, sehingga tercipta 

suatu proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan untuk 

membantu perkembangan siswa yang optimal. 

c. Bagi sekolah : 

1) Meningkatkan kualitas sekolah baik dari segi siswa, guru, maupun proses 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan kinerja sekolah dengan optimalnya kinerja guru. 

3) Mewujudkan pembelajaran efektif di sekolah. 

4) Sebagai kontribusi adanya inovasi pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Kemampuan Memahami peristiwa Proklamasi 

a. Pengertian Kemampuan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:546) mampu adalah 

kuasa melakukan sesuatu, sanggup, berada, kaya, berkecukupan. Sedangkan, 

kemampuan adalah kesanggupan, kekuatan untuk melakukan sesuatu, 

kekayaan yang dimiliki.  

Robbins (2000 : p.46) menyatakan ”kemampuan merupakan 

kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek” 

Kemampuan terdiri dari dua faktor, yaitu :  

1. Kemampuan intelektual (Intelectual ability) 

 Merupakan kemampuan melakukan aktivitas secara mental. 

2. Kemampuan fisik (Physical ability) 

 Merupakan kemampuan melakukan aktivitas berdasarkan stamina kekuatan 

dan karakteristik fisik. (http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x) 

Menurut Chaplin (1997 : p.34) ”ability (kemampuan, kecakapan, 

ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk 

melakukan suatu perbuatan”. (http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x) 

Robbins (1996:50) menyatakan ”kemampuan (ability) merujuk ke 

suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan”.(http://www.scribd.com/doc/12754442/Proposal-Penelitian-Pengaruh-

Kemampuan-Dan-Motivasi-Kerja-Kepsek-Terhadap-Kualitas-Penerapan-Manajemn-

Berbasis-Sekolah). 

Yulk (1988) mengemukakan bahwa ”kemampuan dapat diartikan 

keterampilan atau skill menuju kepada kemampuan dari seseorang untuk 

melakukan berbagai jenis kegiatan kognitif atau diperlukan dengan suatu cara 
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yang afektif”. (http://www.scribd.com/doc/12754442/Proposal-Penelitian-Pengaruh-

Kemampuan-Dan-Motivasi-Kerja-Kepsek-Terhadap-Kualitas-Penerapan-Manajemn-

Berbasis-Sekolah). 

Berdasarkan dari berbagai pendapat tersebut di atas, kemampuan 

adalah kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. 
 

b. Pengertian Memahami 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 714) Memahami 

adalah mengerti benar (akan); mengetahui benar; memaklumi; mengetahui. 

Memahamkan adalah mempelajari baik-baik supaya paham; mengartikan; 

menanamkan pengertian. Pemahaman merupakan proses, perbuatan, cara 

memahami atau memahamkan.  

Bloom (1956) dalam Strategi Belajar Mengajar PGSD menyatakan 

bahwa kompetensi pendidikan/pengajaran berdasarkan hasil belajar siswa 

dikategorikan menjadi tiga bidang/ranah yaitu ranah kognitif (penguasaan 

intelektual), ranah afektif (sikap dan nilai), dan ranah psikomotorik 

(kemampuan atau keterampilan bertindak/berperilaku). Ketiganya merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahkan membentuk hubungan hierarki. 

Ranah kognitif dikemukakan oleh Bloom. Di dalam ranah kognitif terdapat 6 

tingkatan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Salah satunya tingkatan 

tersebut adalah memahami. 

Memahami merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari 

suatu konsep. Ada tiga macam kemampuan memahami yang berlaku umum, 

yaitu : 

1). Memahami terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna yang 

terkandung didalamnya. Misalnya memahami kalimat Bahasa Inggris ke 

dalam Bahasa Indonesia, mengartikan lambang negara, mengartikan 

Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. 

2). Memahami Penafsiran, misalnya memahami grafik, menghubungkan dua 

konsep yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. 
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3) Memahami Ekstrapolasi, yakni kemampuan memahami dibalik yang 

tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, atau memperluas 

wawasan.  

Ketiga kemampuan memahami di atas, kadang sulit dibedakan dan 

tergantung kepada konteks isi pelajaran. Perilaku yang tergolong ke dalam 

kemampuan memahami diantaranya adalah membedakan, mengubah, 

mempersiapkan, menanyakan, mengatur, menjelaskan, mendemonstrasikan, 

memberi contoh, dan sebagainya. 

Berdasarkan dari berbagai pendapat tersebut di atas, memahami 

adalah kemampuan untuk mengetahui, membedakan, mengubah, 

mempersiapkan, menanyakan, mengatur, menjelaskan, mendemonstrasikan, 

dan memberi contoh. 

 
c. Pengertian Peristiwa Proklamasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:672) ”proklamasi adalah 

pengumuman resmi yang diketahui seluruh rakyat (bahkan masyarakat dunia)”. 

Moehkardi (2008:61) menyatakan ”proklamasi kemerdekaan yang 

dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 

merupakan suatu pernyataan kemerdekaan, dan pernyataan itu baru 

mempunyai arti apabila segera diikuti oleh kenyataan adanya kekuasaan 

pemerintah Indonesia merdeka”. 

Reny Yuliati dan Ade Munajat (2008:130) menjelaskan ”proklamasi 

kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari pidato proklamasi yang 

disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi 

tersebut dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB bertempat di 

Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta”. 

M.C. Riclefs (2008:427) berpendapat pada tanggal 17 Agustus 1945 

pagi, Soekarno membacakan pernyataan kemerdekaan dihadapan sekelompok 

orang yang relatif sedikit jumlahnya di luar rumahnya sendiri,  yang  berbunyi : 
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Proklamasi 
 

Kami bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan kemerdekaan Indonesia 

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, 

diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo 

yang sesingkat-singkatnya. 

 

Jakarta, 17-8-1945 

Atas nama bangsa Indonesia 

(tertanda) Soekarno – Hatta 

 
Menurut Endang Susilaningsih dkk (2008:177) ”proklamasi 

merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dan menandai lahirnya negara 

Indonesia”. Endang Susilaningsih membuat garis waktu peristiwa proklamasi 

yang menunjukkan tentang tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi sebelum dan 

sesudah proklamasi, diantaranya adalah : 
 

1. Pertemuan di Dalat (9-14 Agustus 1945) 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, 

yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad 

Hatta memenuhi undangan Jenderal terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). 

Jenderal Terauchi adalah Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. 

Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah 

Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada 

Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom 

atom dikota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua dijatuhkan 

di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang 

menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 

1945. 
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2. Menanggapi berita kekalahan Jepang (14 Agustus 1945) 

Puncak kemunduran Jepang adalah dua kota besar Hiroshima dan 

Nagasaki telah dibom atom oleh sekutu. Setelah itu, bagi Jepang tidak ada 

jalan lain kecuali menyerah kepada sekutu. 

Berita ini masih dirahasiakan, tetapi seorang pemuda Indonesia 

yaitu Sultan Syahrir, mendengar kabar tersebut. Ia kemudian mendesak Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta yang baru pulang dari Dalat untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Secara resmi, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat pada 

tanggal 15 Agustus 1945. Dengan demikian, terjadilah kekosongan 

kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, pemuda mendesak Ir. Soekarno 

dan Moh. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. 

Mereka mengadakan pertemuan di lembaga Bakti Sosial tanggal 15 

Agustus 1945 di bawah pimpinan Chaerul Saleh. Pada prinsipnya para 

pemuda tetap mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno tetap teguh pada 

pendiriannya yaitu menolaknya, karena mereka harus bermusyawarah 

dengan anggota PPKI yang lain, karena beliau tidak ingin 

mengesampingkan PPKI. 
 

3. Peristiwa Rengasdengklok (16 Agustus 1945) 

Para pemuda ingin sekali Indonesia segera merdeka. Mereka yang 

terdiri atas Chaerul Saleh, Soekarno, Yusuf Kunto,  dr. Muwardi, dan 

Seudanco Singgih mengadakan pertemuan lagi di Asrama Baperda di Jalan 

Cikini 71 Jakarta. Mereka memutuskan untuk mengamankan Ir. Soekarno 

dan Drs. Moh. Hatta  ke Rengasdengklok, di daerah Karawang, Jawa Barat. 

Tujuannya agar jauh dari pengaruh Jepang. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00, Soekarno dan Hatta 

berhasil diamankan oleh para pemuda. Rengasdengklok dipilih sebagai 

tempat untuk mengamankan tokoh ini karena satu-satunya daerah yang telah 

bebas dari kekuasaan Jepang dan dikuasai PETA. 
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Terjadilah perundingan antara Seudanco Singgih dengan kedua 

tokoh tersebut. Akhirnya, ini segera disampaikan kepada para pemuda di 

Jakarta. 

Sementara itu, di Jakarta juga terjadi perundingan antara              

Mr. Ahmad Subarjo (wakil golongan tua) dengan Wikana dan Yusuf Kunto 

(wakil golongan muda). Mereka sepakat untuk menjemput Ir. Soekarno dan 

Moh. Hatta. 

Sore hari tanggal 16 Agustus 1945 pukul 16.00 WIB, Mr. Ahmad 

Subarjo dan para pemuda menjemput Bung Karno ke Rengasdengklok, 

pukul 21.00 WIB rombongan meninggalkan Rengasdengklok menuju 

kediaman Bung Karno untuk mengajak Ibu Fatmawati. 
 

4. Perumusan teks proklamasi (17 Agustus 1945 dini hari) 

Rombongan sampai di Rengasdengklok pukul 23.00 WIB. Meraka 

menuju Rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 

Nomor 1 (sekarang gedung Proklamasi), untuk merumuskan teks 

proklamasi. Laksamana Maeda adalah kepala Perwakilan Angkatan Laut 

Jepang di Jakarta, yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. 

Sebelumnya, Soekarno-Hatta menemui Mayor jendral Nishimura 

untuk menjajagi sikapnya mengenai Proklamasi kemerdekaan RI. Namun 

ternyata Nishimura melarang untuk mengadakan upacara proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada 

gunanya lagi membicarakan kemerdekaan dengan pihak Jepang. Soekarno-

Hatta kemudian kembali ke rumah Maeda. 

Ir. Soekarno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo berunding di 

dalam, sedangkan yang lain meunggu di luar. Setelah dicapai rumusan teks 

proklamasi, kemudian disampaikan kepada semua yang hadir. Semua 

menyatakan setuju. Rumusan tersebut terdiri dari dua kalimat yang isinya 

jelas dan padat. 

Setelah semua sepakat, timbul masalah siapa yang harus 

menandatangani teks proklamasi, apakah semua yang hadir. Akhirnya 
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disepakati yang menandatangani hanya Bung Karno dan Bung Hatta atas 

nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung subuh pukul 04.00 

tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian naskah diketik oleh Sayuti Melik. 
 

5. Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (17 Agustus 1945) 

Setelah naskah Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik da 

ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, disepakati 

pula bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 

pukul 10.00 WIB. 

Atas usul Soekarno, pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan 

dibacakan di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang 

semula akan dilaksanakan di Lapangan Ikada. 

Akhirnya, penantuan selama berpuluh-puluh tahun dpaat terwujud 

dengan upacara sederhana. Tepat pukul 10.00 WIB, Ir. Soekarno berpidato 

singkat dan membacakkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara 

berlangsung dengan khidmat. Setelah pembacaan teks Proklamasi, 

dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh 

Suhud dan Latief Hendraningrat. Bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati. 

Pengibaran diiringi lagu Indonesia Raya yang dikarang oleh W.R. 

Supratman. 

Bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat penuh atas wilayahnya 

sendiri. Karena pada saat itu alat komunikasi masih terbatas, maka berita 

kemerdekaan tidak dapat langsung didengar oleh seluruh rakyat. Berita itu 

hanya dapat disiarkan melalui radio (Radio Jepang, dan Kantor berita 

Domei). 
 

Bertolak dari uraian tersebut di atas,  peristiwa proklamasi adalah 

peristiwa dibacakannya pernyataan resmi bahwa Indonesia telah merdeka oleh 

Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. 
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d. Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi 

Kemampuan memahami peristiwa proklamasi adalah  kesanggupan 

untuk mengetahui, membedakan, mengubah, mempersiapkan, menanyakan, 

mengatur, menjelaskan, mendemonstrasikan, dan memberi contoh peristiwa 

dibacakannya pernyataan resmi bahwa Indonesia telah merdeka oleh Soekarno-

Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. 
 

2. Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 

(TGT) 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Aunurrahman (2009:75) model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Atau 

dapat diartikan sebagai perangkat rencana atau pola yang dapat dipergunakan 

untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas 

pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. 

Akhmad Sudrajat (2010) menjelaskan model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-

metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/ ) 

Joyce dan Weil (1992) berpendapat bahwa model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

(http://zaifbio.wordpress.com/2009/07/01/model-model-pembelajaran/) 
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Agus Suprijono (2009:46) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. 

Menurut Dahlan dalam Isjoni (2009:72) menguraikan bahwa model 

mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan 

dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar di kelas. 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah pola mengajar yang dilakukan oleh guru selama 

proses pembelajaran di kelas. 
 

b. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para 

ahli. Pengembangan model tersebut didasarkan pada konsep teori yang selama 

ini dikembangkan. Mengingat banyaknya model pembelajaran yang telah 

dikembangkan, Bruce Joyce et.al (2000) mengelompokkan menjadi empat 

rumpun yaitu : model pemrosesan informasi (processing information model), 

model pribadi (personal model), model interaksi sosial (social model), dan 

model perilaku (behavior model). 

(http://blog.bukukita.com/users/ermawati/?postId=6387) 

Model pembelajaran pemrosesan informasi terdiri dari model 

pembelajaran yang menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon 

terhadap stimulus yang datang dari lingkungan. Dalam prosesnya ditempuh 

langkah-langkah seperti mengorganisasi data, memformulasikan masalah, 

membangun konsep, dan rencana pemecahan masalah, serta penggunaan 

simbol verbal dan non verbal. Banyak model pembelajaran yang tergolong 

pada kelompok model ini, yaitu: Inductive Thinking (Classification-Oriented), 

Concept Attainment, Scientific Inquiry, Inquiry Trining. 

Model pribadi berorientasi pada perkembangan diri individu. 

Pelaksanannya lebih menekankan pada upaya membantu individu dalam 

membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik serta lebih 
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memperhatikan kehidupan emosional peserta didik. Upaya pembelajaran lebih 

diarahkan pada menolong peserta didik untuk dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan 

lingkungannya. Yang tergolong pada kelompok model pembelajaran ini 

adalah: Nondirective teaching dan Enhancing self esteem. 

Model Interaksi Sosial mengutamakan pada hubungan individu 

dengan masyarakat atau orang lain, dan memusatkan perhatiannya pada proses 

dimana realita yang ada dipandang sebagai negosiasi sosial. Prioritas utama 

diletakkan pada kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. 

Yang tergolong pada kelompok model pembelajaran ini diantaranya : Partner 

in learning, Structured Inquiry, Group Investigation, Role Playing. 

Model pembelajaran perilaku dibangun atas dasar teori yang umum, 

yaitu kerangka teori perilaku. Salah satu cirinya adalah kecenderungan 

memecahkan tugas belajar kepada sejumlah perilaku yang kecil-kecil dan 

berurutan serta dapat terukur. Belajar dipandang sebagai sesuatu yang tidak 

menyeluruh, tetapi diuraikan dalam langkah-langkah yang konkrit dan dapat 

diamati. Mengajar berarti mengusahakan terjadinya perbuatan dalam perilaku 

siswa, dan perubahan tersebut haruslah teramati. Termasuk dalam model 

perilaku ini adalah: Mastery learning, Direct Instruction, Simulation, Social 

Learning, Programmed Schedule. 

Stalling dalam Aunurrahman (2009:76) membagi model 

pembelajaran menjadi lima kelompok, yaitu : 

1. The Exploratory Model, model ini bertujuan untuk mengembangkan 

kreativitas dan independensi siswa. 

2. The Group Process Model, model ini diarahkan untuk mengembangkan 

kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bekerjasama antara 

siswa. 

3. The Developmental Cognitive Model, yang menitikberatkan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan kognitif. 
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4. The Programmed Model, yang dititikberatkan untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dasar melalui modifikasi tingkah laku. 

5. The Fundamental Model, yang dititikberatkan untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dasar melalui  pengetahuan faktual. 

Joyce & Weil (1992) menjelaskan model pembelajaran menjadi 

empat kelompok : model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model 

personal (personal models), dan model modifikasi tingkah laku (behavioral). 

(http://zaifbio.wordpress.com/2009/07/01/model-model-pembelajaran/) 

Lapp dkk dalam Aunurrahman (2009:76) berpendapat model 

pembelajaran dibagi menjadi empat kelompok, yaitu : 

1. The Classical Model, guru lebih menitikberatkan peranannya dalam 

pemberian informasi melalui mata pelajaran dan materi pelajaran yang 

disajikannya. 

2. The Technological Model, yang lebih menitikberatkan peranan pendidikan 

sebagai transisi informasi, lebih dititikberatkan untuk mencapai kompetensi 

individual siswa. 

3. The Personalised Model, proses pembelajaran dikembangkan dengan 

memperhatikan minat, pengalaman, dan perkembangan siswa untuk 

mengaktualisasi potensi-potensi individualitasnya. 

4. The Interaction Model, dengan menitikberatkan pola interdepensi antara 

guru dan siswa sehingga tercipta komunikasi dialogis di dalam proses 

pembelajaran. 

Abdul Azis Wahab (2007:56) mengemukakan jenis-jenis model 

pembelajaran adalah a)interaksi sosial, b)pemrosesan informasi, c)personal, 

dan d)modifikasi perilaku. 

Berpijak dari uraian tersebut di atas, maka jenis-jenis model 

pembelajaran adalah interaksi sosial, informasi, personal, dan perilaku. 

 
c. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Etin Solihatin dan Raharjo (2007:4) cooperative learning 

mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam 
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bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur 

dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih di mana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu 

sendiri. 

Robert E. Slavin (2009:8) mengemukakan “dalam model 

pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam kelompok 

yang beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan 

oleh guru”. 

Roger dan David Johnson dalam Agus Suprijono (2009:58) mengatakan  
bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran 
kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam 
model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut 
adalah: (1) positive interdependence (saling ketergantungan positif), (2) 
personal responsibility (tanggung jawab perseorangan), (3) face to face 
promotive interaction (interaksi promotif), (4) interpersonal skill 
(komunikasi antaranggota), dan (5) group processing (pemrosesan 
kelompok). 

“Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim”. (Isjoni dan Mohd. Arif Ismail, 

2008 : 134) 

David W. Johnson, Roger T. Johnson, dan Mary Beth Stanne (2000) 

menyatakan bahwa “Cooperative learning is one of the most widespread and 

fruitful areas of theory, research, and practice in education.”. Yang berarti 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang memiliki banyak 

keberhasilan dalam riset maupun dalam pendidikan.(http://www.co-

operation.org/pages/cl-methods.html) 

Richard M. Felder dan Rebecca Brent (2007) berpendapat “Cooperative 
learning is an approach to groupwork that minimizes the occurrence of 
those unpleasant situations and maximizes the learning and satisfaction 
that result from working on a high-performance team”. Pembelajaran 
kooperatif merupakan suatu pendekatan yang dibentuk kelompok kerja 
yang memperkecil kesalahan individu dan memaksimalkan pelajaran 
serta kepuasan karena keaktivan kerja kelompok. 
(http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/CLCha
pter.pdf) 
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Agus Suprijono (2009: 54) mengatakan bahwa ”pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuknya yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 

guru”. 

Anita Lie (2008 : 28) menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah 
“pembelajaran gotong royong”, yaitu sistem pembelajaran yang memberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain 
dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif hanya 
berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang 
didalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan. 

Roger dan David Johnson dalam Anita Lie (2008 :31) menyatakan 

bahwa tidak semua kerja kelompok dianggap cooperative learning. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong royong 

harus ditetapkan. Kelima unsur tersebut yaitu: 

1).  Saling ketergantungan positif 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapain tujuan 

mereka. Dengan cara ini, mau tidak mau setiap anggota merasa 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan  tugasnya agar yang lain bisa 

berhasil. 

2).  Tanggung jawab perseorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur Model 

Pembelajaran kooperatif setiap siswa akan merasa bertanggung jawab 

untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan model pembelajaran 

kerja kelompok adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya. 

3).  Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberiakan kesempatan untuk bertemu 

muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para 

pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua 

anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil 
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pemikiran dari satu kepala saja. Inti dari sinergi ini adalah menghargai 

perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-

masing. Jadi, para anggota kelompok  perlu diberi kesempatan untuk 

saling mengenal dan menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka 

dan interaksi pribadi. 

4).  Komunikasi antar anggota 

Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok ini juga 

merupakan proses panjang. Pembelajar tidak bisa diharapkan langsung 

menjadi komunikator yang andal dalam waktu sekejap. Proses ini sangat 

bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar 

dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa. 

5).  Evaluasi proses kelompok 

Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi tidak 

perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang 

beberapa kali siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif. 

Berpijak dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

berbasis kelompok dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri dan orang lain dalam memahami suatu materi sesuai tujuan 

yang ingin dicapai. 
 

d. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Isjoni (2009:73) dalam pembelajaran kooperatif terdapat 

beberapa variasi model yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya: 1)Student 

Team Achievement Division (STAD),  2)Jigsaw, 3)Teams Games Tournaments, 

4)Group Investifation (GI), 5)Rotating Trio Excghange, dan 6)Group Resume. 

Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan 

oleh Arends (2001),yaitu; (1) Student Teams Achievement Division (STAD), 

(2) Group Investigation, (3)Jigsaw, dan (4) Structural Approach. Sedangkan 
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dua pendekatan lain yang dirancanguntuk kelas-kelas rendah adalah; (1) 

Cooperative Integrated Reading and Compositio(CIRC) digunakan pada 

pembelajaran membaca dan menulis pada tingkatan 2-8(setingkat TK sampai 

SD), dan Team Accelerated Instruction (TAI) digunakan pada pembelajaran 

matematika untuk tingkat 3-6 (setingkat TK).(http://ayobelajarfisika. 

blogdetik.com/2009/09/06/metode-pembelajaran-kooperatif/) 

Robert E. Slavin (2009:10) menyebut beberapa metode pembelajaran  

kooperatif antara lain Student Team Achievement Division (STAD), Jigsaw, 

Teams Games Tournaments, Cooperative Integrated Reading and Compositio 

(CIRC) dan Team Accelerated Instruction (TAI). 

Bertolak dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tipe-tipe model pembelajaran kooperatif diantaranya adalah Student 

Team Achievement Division (STAD), Jigsaw, Teams Games Tournaments, 

Group Investifation (GI), Rotating Trio Excgange, Group Resume, Structural 

Approach, Cooperative Integrated Reading and Compositio (CIRC) dan Team 

Accelerated Instruction (TAI). 

 

e. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games 

Tournament (TGT) 

Isjoni (2009:83) berpendapat “TGT adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang 

beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda”. 

Robert  E. Slavin (2009:163) menyatakan Team Games Tournament 
(TGT) artinya adalah bentuk pembelajaran yang terdapat dalam 
pembelajaran kooperatif yang paling tua dan paling banyak digunakan 
dalam penelitian pendidikan, termasuk juga dalam penyampaian materi 
di kelas. Dalam TGT menggunakan turnamen akademik, dan 
menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para 
siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang 
kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. 
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Menurut Robert E. Slavin (2009:143) pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ada lima komponen 

utama yang harus dimiliki, yaitu : 

1) Presentasi Kelas 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran TGT, karena pada tahap ini, siswa 

diajarkan oleh guru tentang Peristiwa Proklamasi. Sehingga pada tahap ini 

sangat berperan penting dalam penerimaan materi pada diri siswa 

2) Tim 

Tim atau kelompok ini dapat terdiri dari 2-4 siswa, dan 

pengelompokan tim ini adalah berdasarkan kemampuan, asal daerah, suku 

dll. Fungsi dari pengelompokan ini adalah memastikan bahwa dari masing-

masing siswa benar-benar mempelajari materi yang disampaikan oleh 

guru, yaitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan 

mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru secara berkelompok. 

Fungsi dari pengelompokan ini adalah untuk saling berbagi 

antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam satu kelompok. Hal ini 

dilakukan agar apabila dalam anggota kelompok tersebut ada yang belum 

paham, maka anggota kelompok yang lain harus bertanggungjawab 

dengan cara mengajari anggota yang belum paham tersebut sampai 

didapatkan semua anggota kelompok dapat paham semua. 

3) Game 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan 

yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari 

presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Game ini dimainkan di atas 

meja dengan tiga orang siswa, yang masing-masing mewakili tim yang 

berbeda. Kebanyakan game hanya berupa nomor-nomor pertanyaan yang 

ditulis pada lembar yang sama. Seorang siswa mengambil sebuah kartu 

bernomor dan harus menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada 

kartu tersebut. Sebuah aturan tentang penantang memperbolehkan para 

pemain saling menantang jawaban masing-masing. 
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4) Turnamen 

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game berlangsung. 

Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah guru 

memberikan presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja 

kelompok terhadap lembar kegiatan. Pada turnamen pertama, guru 

menunjuk siswa untuk berada pada meja turnamen- tiga siswa berprestasi 

tinggi sebelumnya pada meja 1, tiga berikutnya pada meja 2, dan 

seterusnya. Kompetisi yang setimbang ini, memungkinkan para siswa dari 

semua tingkat kinerja sebelumnya berkontribusi secara maksimal terhadap 

skor tim mereka jika mereka melakukan yang terbaik 

5) Rekognisi Tim 

Rekognisi hampir sama dengan reward, yaitu memberikan 

hadiah, pujian, penghargaan atau yang lainnya kepada siswa atau 

kelompok yang paling baik. Sehingga dengan pemberian hadiah ini, siswa 

akan semakin tertarik untuk belajar. 
 

Berdasarkan dari berbagai pendapat tersebut di atas, model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan anak dalam kelompok yang 

berbeda kemampuan yang menggunakan sistem turnamen akademik yang 

diikuti oleh seluruh siswa. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Indah Kusumawati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 

”Penggunaan Metode Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) Disertai Media 

Gambar Cetak Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Keaktivan dan Hasil Belajar 

Geografi pada Kompetensi Dasar Atmosfer bagi Siswa Kelas X di SMA Negeri 2 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2008/2009” menyimpulkan bahwa dengan menggunakan 

metode Team Games Tournament yang disertai media gambar cetak pada 

kompetensi dasar atmosfer di SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2008/2009 :    

1). Keaktivan siswa mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 84,13 % 
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kemudian meningkat menjadi 86,51 % pada Siklus II. Dari hasil tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa keaktivan siswa mengalami peningkatan sebesar 2,38 %. 2). Hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar adalah sebesar 88,1 

% dengan nilai  rata-rata siswa 69,9 dan terjadi peningkatan pada Siklus 2 yakni 

sebesar 100 % dengan nilai rata-rata 75. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui 

bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 7,03 %. 

Penelitian Indah Kusumawati tersebut di atas, relevan dengan penelitian 

ini. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Selain memiliki persamaan, kedua 

penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Indah 

Kusumawati untuk meningkatkan keaktivan dan hasil belajar Geografi pada 

kompetensi dasar atmosfer pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

ajaran 2008/2009, sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 

memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, 

Sukoharjo tahun ajaran 2009/2010.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Joko Purwanto (2009) dengan 

judul ”Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dalam Meningkatkan 

Minat Belajar dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Cepogo 

Boyolali Tahun 2008” dengan simpulan bahwa model pembelajaran Team Games 

Tournament mampu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS Geografi pada pokok bahasan Unsur Fisik Wilayah Indonesia. 

Penelitian Joko Purwanto tersebut di atas, relevan dengan penelitian ini. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT). Selain memiliki persamaan, kedua penelitian 

ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Joko Purwanto untuk 

meningkatkan minat belajar dan hasil belajar IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Cepogo Boyolali Tahun 2008, sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo tahun ajaran 2009/2010.  
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Agung Raharjo (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ”Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Akuntansi di Kelas XI IPS 1 

SMA N 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009” menyimpulkan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif metode team game tournament (TGT) 

terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 8 

Surakarta. Hal tersebut terefleksi dari beberapa indikator berikut : 1). Siswa makin 

antusias dan bersemangat pada saat awal akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan keaktivan siswa dalam 

apersepsi dari 24 siswa pada siklus pertama sebesar 66,67 % menjadi 29 siswa pada 

siklus kedua sebesar 80,6%. 2). Siswa makin antusias dan bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan keaktivan siswa selama pembelajaran dari 28 siswa pada siklus pertama 

sebesar 77,8 % menjadi 32 siswa pada siklus kedua sebesar 88,9 %. 3). Siswa makin 

antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok dan 

pengerjaan tugas kelompok. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

keaktivan siswa dalam mengerjakan tugas kelompok dari 30 siswa pada siklus 

pertama sebesar 83,3 % menjadi 33 siswa pada siklus kedua sebesar 91,7 %.           

4). Adanya peningkatan pencapaian hasil belajar siswa dari 75 % sebanyak 27 siswa 

pada siklus pertama meningkat menjadi 35 siswa sebesar 97,2 % pada siklus kedua. 

Penelitian Agung Raharjo tersebut di atas, relevan dengan penelitian ini. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT). Selain memiliki persamaan, kedua penelitian 

ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Agung Raharjo untuk 

meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS 

1 SMA N 8 Surakarta Tahun pelajaran 2008/2009, sedangkan penelitian ini untuk 

meningkatkan kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo tahun ajaran 2009/2010. 
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C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPS dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa telah 

mendapat nilai di atas KKM yang telah ditetapkan. SDN Grajegan 01 Tawangsari, 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010 menetapkan KKM mata pelajaran IPS kelas V 

adalah 64.  Tapi  pada kenyataannya kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

siswa kelas V SDN Grajegan 01  masih rendah terbukti masih banyak siswa yang 

memperoleh nilai di bawah KKM. Hal ini disebabkan guru hanya menggunakan 

model pembelajaran yang konvensional, guru masih menggunakan metode ceramah 

dalam menyampaikan bahan ajar, guru tidak menggunakan media dalam 

menyampaikan materi IPS. Guru selalu menguasai kegiatan  pembelajaran. Selain itu 

guru kurang melatih  siswa  baik  secara individu  maupun kelompok aktif mencari, 

menggali, dan menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, 

bermakna, autentik, dan aktif, sehingga siswa tidak termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran. Karena pembelajaran yang dilakukan kurang menarik dan tidak 

melekat pada diri siswa. 

Beberapa upaya agar siswa terdorong untuk belajar, di antaranya adalah 

penyajian materi yang menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan semangat, 

minat dan motivasi untuk belajar. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah model 

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

dapat diterapkan untuk mengaktifkan siswa, menumbuhkan semangat siswa, dan 

motivasi siswa untuk belajar. Dalam model pembelajaran pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT)  siswa tidak hanya bekerja dalam kelompok 

saja, namun terdapat permainan yang tersaji dalam game yang dimainkan secara 

turnamen. Karena pada dasarnya anak-anak suka bermain. Dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) siswa dapat belajar 

sambil bermain, dapat berlatih bahwa ketergantungan dengan orang lain itu pasti ada, 

sehingga sikap saling membutuhkan dan bekerjasama dapat terbentuk. 

Dengan penerapan model pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT)  diharapkan dapat meningkatkan kemampuan memahami 
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peristiwa proklamasi kelas V SDN Grajegan 01 Kecamatan Tawagsari, Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010. 

Hubungan variabel penerapan model pembelajaran pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dengan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi dapat digambarkan sebagai gambar 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Bersadarkan dari kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas, dapat 

ditarik hipotesis tindakan sebagai berikut : 

“Penggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2009/2010”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu  Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, 

Sukoharjo tahun ajaran 2009/2010. Tempat tersebut dipilih dengan beberapa 

pertimbangan. Diantaranya adalah karena waktu, biaya, dan keberadaan sampel 

untuk memudahkan peneliti memperoleh data. Disamping itu karena peneliti telah 

bekerja sebagai guru di SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo, sehingga 

apabila melakukan penelitian, peneliti tidak meninggalkan tugas dan kewajiban 

sebagai guru di SD tersebut. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, yang terdiri dari tahap persiapan 

sampai dengan tahap pelaporan penelitian. Yaitu pada bulan Maret sampai Juli 

2010.  
 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1.  Bentuk Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini peneliti ingin 

lebih menekankan pada masalah hasil dan proses, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, 

peneliti berharap akan mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya untuk 

meningkatkan praktik pembelajaran di dalam kelas secara profesional. 

Retno Winarni (2009:5) mendefinisikan PTK sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu 

agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di 

kelas secara lebih profesional.  

Menurut Sarwiji Suwandi (2009:10) penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari 
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permasalahan riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, 

kemudian direfleksikan alternatif pemecah masalahnya dan ditindaklanjuti 

dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. 

Dengan demikian, guru dituntut untuk mempunyai kepekaan yang 

tinggi terhadap permasalahan dalam proses belajar mengajar. Sehingga segala 

permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki sistem yang ada. 

Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru, serta memperbaiki dan 

atau meningkatkan kualitas proses dan hasil dalam pembelajaran.  

 

2.  Strategi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan strategi tindakan kelas model siklus 

karena objek penelitian hanya satu sekolah dasar (SD). Menurut Kurt Lewin  

dalam Sarwiji Suwandi (2009:27) rancangan penelitiannya sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning) 

Kegiatan ini meliputi: 

1) Membuat perencanaan pembelajaran (lampiran 19 halaman 128). 

2) Membuat lembar observasi guru (lampiran 7 halaman 117) dan siswa 

(lampiran 3 halaman 82). 

3) Mendesain alat evaluasi (lampiran 21 halaman 140) 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan. 

c. Observasi (Observing) 

Dalam tahap ini dilaksanakan observasi langsung terhadap proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi terhadap guru dan 

siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Dalam tahap ini, data-data yang diperoleh melalui observasi 

dikumpulkan dan dianalisis guna mengetahui seberapa jauh tindakan telah 

membawa perubahan apa dan bagaimana perubahan terjadi. 
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Rancangan penelitian tersebut di atas,  dapat dilihat pada gambar 2. 
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 Observing 

 

Gambar 2. Model Penelitian Tindakan Kelas (Sarwiji Suwandi, 2009 : 28) 
 
 

C. Sumber Data 

Data atau informasi yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari berbagai sumber 

data dan jenis data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian meliputi: 

1. Siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo 

2. Hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

3. Informan (guru) 

4. Arsip nilai 

D. Subjek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010 pada semester II (genap) yang 

berjumlah 14 siswa. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai  dengan bentuk penelitian juga sumber data yang dimanfaatkan, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi Langsung 

Observasi yang dilakukana peneliti yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung adalah observasi partisipatif agar hasilnya seobjektif 

mungkin.  

Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kehidupan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. (Sugiyono,       

2008 : 64). 

Observasi dilakukan untuk memantau proses pembelajaran IPS materi 

peristiwa proklamasi yang sedang berlangsung di kelas. Observasi ini bertujuan 

untuk mengamati kegiatan yang dilakukan guru dan siswa kelas V SDN Grajegan 

01 di dalam kelas sejak sebelum melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan 

tindakan sampai akhir tindakan. 

Peran peneliti dalam kegiatan ini adalah melaksanakan pembelajaran 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, 

Sukoharjo. Sedangkan observer berperan sebagai pengamat jalannya 

pembelajaran di kelas. Selain mengamati proses pembelajaran di kelas, juga 

mengamati kerja guru dalam mengelola kelas dan dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).  Observasi siswa 

di fokuskan pada berlangsungnya proses pembelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Sedangkan, 

observasi terhadap guru difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Obsevasi 

untuk mengetahui proses dan hasil tindakan pembelajaran beserta peristiwa-

peristiwa yang melingkupinya.    
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2.  Tes 

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006: 

150). Senada dengan pendapat Sarwiji Suwandi (2009:59) ”Tes dimaksudkan 

untuk mengukur seberapa jauh hasil yang diperoleh siswa setelah kegiatan 

pemberian tindakan”.  

Pemberian tes dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi yang diperoleh siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 setelah kegiatan pembelajaran tindakan. Tes ini diberikan pada awal 

penelitian untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 dalam pembelajaran IPS materi peristiwa proklamasi. Selain itu, tes 

ini dilakukan di setiap akhir siklus untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

memahami peristiwa proklamasi siswa. Dengan kata lain, tes disusun dan 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi sesuai dengan siklus yang ada. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231).  

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumentasi kegiatan 

pembelajaran. Pada penelitian ini dokumen yang dimanfaatkan berupa : 

instrumen, arsip penilaian guru, bukti fisik kegiatan berupa foto dan video, dll.  

 
 

F. Validitas Data 

Untuk menjamin dan mengembangkan penelitian, validitas data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian teknik pengembangan validitas data yang digunakan 

adalah trianggulasi. Menurut Lexy J. Moleong dalam Sarwiji Suwandi (2009:60) 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data degan memanfaatkan sarana di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data itu. 
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Adapun trianggulasi yang digunakan peneliti adalah trianggulasi data 

(sumber) yaitu mengumpulkan data yang sejenis dari sumber data yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, validitas data yang dilakukan adalah pada aktivitas siswa yang 

diperoleh dari guru dan observer, serta aktivitas guru yang diperoleh dari observer 

dan kepala sekolah. 
 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Model analisis interaktif mempunyai tiga komponen yaitu: (1) Reduksi 

Data (Data Reduction), (2) Penyajian Data (Data Display), (3) Conslucion Drawing 

(verification). Miles dan Huberman dalam Suharsimi Arikunto (2006:91) 

menjelaskan tiga komponen tersebut sebagai berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang 

masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau 

orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi ini, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan pemilihan dan 

pnyederhanaan data nilai tes siswa, serta observasi guru dan siswa kelas V SDN 

Grajegan 01. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan display data, selain dengan teks 

yang naratif, juga berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Untuk 

mengecek apakah peneliti memahami apa yang didisplaykan. 

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan pada saat mengolah dan 

mengambil tindakan terhadap data yang masuk, yang berupa nilai tes dan 
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observasi guru dan siswa SDN Grajegan 01, kemudian disusun dan didisplay 

dalam bentuk tabel, grafik, dan dinarasikan dalam pembahasan penelitian. 

c. Conslucion Drawing (verification) 

Kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal (interaktif), hipotesis atau teori. Data display 

yang dikemukakan bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat 

dijadikan kesimpulan yang kredibel. 

 
H. Indikator Kerja 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Pada 

penelitian ini, indikator yang menjadi pedoman keberhasilan adalah meningkatnya 

kemampuan memahami peristiwa sekitar pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010 melalui pengoptimalan penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Indikator 

penelitian bersumber dari kurikulum dan silabus KTSP IPS kelas V serta Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah dan guru 

mata pelajaran IPS, yaitu 64. 

Yang menjadikan indikator kinerja dalam penelitian ini adalah apabila 85 % 

dari jumlah siswa yaitu 14 siswa dalam mengerjakan soal tes akhir peristiwa 

proklamasi mendapat nilai lebih dari sama dengan 64, maka penelitian yang 

dilakukan berhasil. 

 
I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari siklus-siklus. Tiap-tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain 

dalam faktor-faktor yang diselidiki. Untuk mengetahui permasalahan yang 

menyebabkan rendahnya kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada siswa 

kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo. 
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Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam judul 

penelitian ini maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data dikumpulkan 

dengan pengamatan pada saat peneliti melaksanakan tugas mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

Dengan berpedoman pada refleksi awal, maka prosedur pelaksanaan 

penelitian melalui tahapan atau siklus, yang tiap siklus berisi empat langkah yaitu 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Secara 

konkrit dapat divisualisasikan pada gambar 3. 
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Gambar 3. Siklus PTK Model Mulyasa (2009:56) 

Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Rancangan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1) Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

1. Rencana 

2. Tindakan 4. Refleksi 

3. Observasi 

2. Rencana 

3. Tindakan 4. Refleksi 

3. Observasi 
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2) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

3) Membuat media pembelajaran. 

4) Mengembangkan skenario pembelajaran 

5) Menyusun tes awal 

6) Mempersiapkan sumber belajar 

7) Membagi siswa kedalam kelompok yang masing-masing kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa. 

b. Tahap pelaksanaan Tindakan 

1) Guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

2) Siswa belajar dalam dengan berkelompok sesuai dengan kelompoknya 

masing-masing  kemudian dilakukan turnamen. 

3) Memantau perkembangan penguasaan materi peristiwa proklamasi. 

c.  Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan cara mengamati proses 

pembelajaran (aktivitas guru dan siswa). Observasi mengarah pada poin-poin 

dalam pedoman yang telah disiapkan peneliti. 

d. Tahap Refleksi 

Mengadakan refleksi dan evaluasi (tes akhir)  dari kegiatan 

pelaksanaan tindakan. 
 
 

2. Rancangan Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

1) Mengidentifikasi permasalahan pada siklus I dan penetapan alternatif 

pemecahan masalahnya 

2) Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT)  yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran di siklus II. 

3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

4) Membuat media pembelajaran. 

5) Mengembangkan skenario pembelajaran 
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6) Menyiapkan sumber belajar 

7) Mengembangkan format evaluasi pembelajaran 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Memperbaiki tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 

disempurnakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I 

2) Guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

3) Siswa belajar dengan berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang 

dibentuk pada siklus I kemudian dilakukan turnamen. 

4) Memantau perkembangan penguasaan materi peristiwa proklamasi. 

c. Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran (aktivitas 

guru dan siswa). Observasi diarahkan pada poin-poin dalam pedoman yang 

telah disiapkan peneliti. 

d. Tahap Refleksi 

Mengadakan evaluasi (tes akhir). Kemudian hasil analisis data dari 

siklus II ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat ketercapaian 

tujuan yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, 

Sukoharjo tahun ajaran 2009/2010. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Grajegan 01. Tempat penelitian ini 

berlokasi sangat strategis karena terletak di pinggir Jalan Raya Tawangsari-

Sukoharjo. Tepatnya beralamat di Grajegan RT 02 RW II Tawangsari, Sukoharjo. 

Sekolah berdekatan dengan Kelurahan Grajegan dan Kantor UPT Pertanian, yaitu di 

sebelah selatannya. 

Lingkungan fisik sekolah tempat penelitian cukup baik, hal ini terlihat dari 

tata ruang dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Diantaranya ruang kelas, 

kantor guru, halaman sekolah, kamar mandi, perpustakaan dan UKS. Halaman 

sekolah tidak begitu luas yaitu ± 1.500 m2. Halaman tersebut biasanya dipergunakan 

sebagai tempat upacara bendera, olah raga, dan tempat bermain siswa pada jam 

istiharat. 

Sekolah ini juga memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup 

lengkap. Minat baca siswa SDN Grajegan 01 juga cukup tinggi, terbukti dengan 

banyaknya pengunjung perpustakaan pada saat jam istirahat. Siswa juga telah dilatih 

untuk mandiri, tertib, dan bertanggung jawab, karena penjaga perpustakaan diambil 

dari siswa itu sendiri, mulai dari mencatat peminjaman, pengembalian, dan penataan 

buku sudah dapat berjalan lancar. Siswa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 

dengan jadwal yang telah disusun. 

Sekolah ini juga memiliki kantin sekolah yang cukup terawat dan terletak di 

dalam sekolah yang menjual makanan dan minuman yang cukup lengkap, sehingga 

siswa tidak perlu membeli makanan keluar sekolah. Untuk mengindikasi timbulnya 

penyakit pada siswa sejak dini,  guru juga rajin memantau jajanan yang dijual di 

kantin sekolah, sehingga siswa tetap terjaga kebersihan makanannya. 

Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas pembelajaran, SDN Grajegan 01 

sudah cukup baik. Karena ditunjang dengan jumlah guru yang cukup, yaitu 12 orang 
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terdiri dari : 6 guru kelas, 1 guru agama islam, 1 guru penjaskes/olahraga, 2 guru 

bahasa inggris, 1 kepala sekolah, dan 1 penjaga sekolah. Para guru memiliki 

profesionalitas yang cukup tinggi karena pengalaman mengajar yang sudah cukup 

lama. Selain itu, tiga diantaranya telah bersertifikasi, sehingga kinerjanya sudah tidak 

diragukan lagi.  Hampir semua guru telah merampungkan pendidikan sarjana, 

sehingga bekal ilmu yang diperoleh telah memenuhi standar pendidikan yang 

dicanangkan pemerintah, sehingga para wali siswa tidak perlu khawatir karena anak-

anaknya tidak bersekolah di tempat yang salah. 

Dilihat dari prestasi ini, sekolah ini terbilang cukup baik. Terbukti hasil 

UASBN Tahun Ajaran 2008/2009 menyabet juara pertama se-Kecamatan 

Tawangsari dengan rata-rata 8,52. Dari hasil lomba di Tahun Ajaran ini, SDN 

Grajegan 01 juga mendapat juara yang cukup baik, yaitu juara 5 siswa berprestasi 

tingkat kecamatan,  juara 1, 2, 4 lomba dokter kecil tingkat gugus, juara 3 olimpiade 

MIPA, dan juara 5 dokter kecil tingkat kecamatan.  Selain itu SDN Grajegan 01 juga 

mendapat kepercayaan untuk mewakili lomba ke tingkat kabupaten, seperti lomba 

Olimpiade MIPA tahap 1 dan 2. 

Pada tahun ini, yaitu Tahun Ajaran 2009/2010 jumlah siswa SDN Grajegan 

01 sebanyak 85 Siswa, yang terdiri dari kelas I sebanyak 18 siswa, kelas II sebanyak 

11 siswa, kelas III sebanyak 19 siswa, kelas IV sebanyak 13 siswa, kelas V sebanyak 

14 siswa, dan kelas VI sebanyak 10 siswa. Jumlah siswa tahun ini tidak jauh berbeda 

dengan jumlah siswa pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berjumlah 80-90 

siswa tiap tahunnya. 

Dari apa yang dilaksanakan guru dalam penyelenggaraan pendidikan, 

menunjukkan bahwa guru di SDN Grajegan 01 memiliki daya kreatif dan  inovatif 

yang cukup tinggi. Ini ditunjukkan dengan usaha keras guru dalam mengembangkan 

dan terus mempertahankan sekolah dasar negeri yang berkualitas dan tidak tertinggal 

dengan sekolah-sekolah dasar yang lain. Tetap terpacu untuk meraih prestasi yang 

lebih tinggi, namun tetap mengedepankan iman dan taqwa. Sesuai dengan mutu 

sekolah yaitu “Unggul dalam prestasi, santun budi pekerti, terampil mengaktualisasi 

diri, berdasarkan iman dan taqwa”. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

57 

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 

1. Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 15 

dan 22 Mei 2010. Masing-masing pertermuan adalah 2 x 35 menit. Adapun 

tahapan-tahapan yang dilakukan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran 

IPS materi peristiwa proklamasi di Kelas V. Tujuan dari  pengamatan ini 

adalah untuk mengetahui model pembelajaran yang dipergunakan oleh guru, 

serta keaktivan siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa, diperoleh informasi bahwa siswa kelas V SDN Grajegan 01 

sebagai data awal bahwa siswa kelas V SDN Grajegan 01 sebanyak 14  siswa, 

terdiri dari 8 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki. Proses belajar mengajar 

IPS pada pokok bahasan peristiwa proklamasi SDN Grajegan 01 Kecamatan 

Tawangsari masih dilakukan secara konvensional, masih menggunakan metode 

ceramah, tidak adanya penggunaan media, dan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi rendah. 

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, diadakan diskusi sekaligus 

konsultasi dengan guru bidang studi IPS untuk mencari alternatif pemecahan 

agar dapat meningkatkan kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada 

siswa kelas V. Salah satu alternatif pemecahan yang dapat dilakukan adalah 

melaksanakan pembelajaran dengan mengaktifkan siswa, yaitu menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

Dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2007 

Kelas V tentang peristiwa proklamasi. Dilakukan langkah-langkah untuk 

merencanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) sebagai berikut : 
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1) Memilih Kompetensi Dasar yang sesuai dengan kemampuan memahami 

peristiwa Proklamasi. Alasan  memilih kompetensi dasar atau indikator 

tersebut adalah : 

a) Kompetensi dasar tentang memahami peristiwa proklamasi harus betul-

betul dikuasai siswa, karena hal tersebut merupakan dasar untuk 

menciptakan individu Indonesia yang punya nasionalisme yang tinggi, 

karena dengan mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia akan 

menggugah siswa untuk lebih giat lagi belajar dan tetap meneruskan 

perjuangan para pahlawan kemerdekaan. 

b) Kompetensi dasar memahami peristiwa proklamasi tersebut nantinya 

dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai modal dalam 

pergaulan anak. 

c) Pemilihan kompetensi dasar memahami peristiwa proklamasi didasarkan 

pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan harapan masyarakat 

terhadap hasil belajar siswa. 

2) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan indikator yang telah disusun. 

Rencana Pembelajaran disusun 2 kali pertemuan masing-masing pertemuan 2 

jam pelajaran atau 2x35 menit yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 Mei 

2010. 

3) Mempersiapkan media yang akan dipergunakan dalam pembelajaran. 

 
b. Pelaksanaan 

Dalam tahapan ini guru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT) dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya. 

1) Pertemuan I 

Pertemuan ke 1 dilaksanakan hari Sabtu, 15 Mei 2010. Pembelajaran 

direncanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) . Guru membuka proses pembelajaran ini diawali dengan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peristiwa proklamasi. 
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Sebagai kegiatan awal, agar suasana kelas menjadi lebih semangat 

dan hidup, guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Hari Merdeka”. Lalu 

siswa mengerjakan tes awal. Setelah selesai mengerjakan, guru 

mempresentasikan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dengan menggunakan sumber belajar yang telah dipersiapkan. 

Kemudian guru mulai mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok 

kecil yang terdiri dari 4-5 siswa. Cara pengelompokan dilakukan dengan cara 

menjadikan siswa rangking 1-3 sebagai  ketua kelompok, kemudian 

dilanjutkan dengan rangking berikutnya secara berurutan. Sehingga masing-

masing tersusun sebuah kelompok yang anggotanya terdiri dari siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  Yang dimaksudkan untuk 

menghindari kesenjangan dalam kelompok nantinya. 

Sebagai alternatif pengganti kegiatan kelompok yang kesannya sudah 

membosankan bagi anak, guru menggantinya dengan kegiatan semacam 

cerdas cermat, yang secara tidak langsung sama dengan tahap kegiatan 

kelompok biasanya. Hanya saja, kegiatan ini lebih menarik. Siswa akan 

punya sikap kompetitif positif yang lebih tinggi, sehingga diharapkan lebih 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. Masing-masing kelompok 

mendapat 5 soal wajib dan 15 soal rebutan. Apabila kelompok menjawab 

menjawab benar mendapat nilai 100, apabila salah dapat dilempar kepada 

kelompok selanjutnya, kelompok yang dapat menjawab benar soal lemparan 

mendapat nilai 50. Bagi siswa yang belum memahami materi yang diberikan 

oleh guru di awal pelajaran, dapat saling berbagi pengetahuan dengan teman 

yang lain di dalam kelompok tersebut. 

Setelah siswa menyelesaikan tugas kelompok, siswa diberi evaluasi 

untuk dikerjakan secara mandiri. Pada latihan ini siswa harus 

mengerjakannya secara individu. Setelah selesai guru meminta evaluasi 

individu untuk dikumpulkan di depan. 
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Kemudian guru bertanya jawab tentang soal yang dikerjakan tadi, 

sebagai tahap refleksi. Sebagai tindak lanjut guru memberi pesan-pesan agar 

selalu rajin belajar dan memberikan pekerjaan rumah. 

2) Pertemuan II 

Pertemuan ke II dilaksanakan hari Sabtu, 22 Mei 2010. Sebagai 

kegiatan awal, guru bertanya kepada siswa tentang materi yang telah 

disampaikan pertemuan sebelumnya . Guru lalu menyampaikan kegiatan 

yang akan dilakukan pada pertemuan ini, yaitu turnamen. Kemudian guru 

mengelompokkan siswa menjadi 3 tim kecil berdasarkan nilai pada 

pertemuan sebelumnya. Sehingga masing-masing tersusun sebuah tim yang 

anggotanya terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Setiap anggota tim memperoleh penomoran 1, 2, 3, atau 4 yang 

ditentukan oleh guru. Penomoran ini kemudian digunakan untuk menentukan 

anggota tim tersebut bermain pada turnamen ke berapa. Anggota tim yang 

memperoleh nomor 1, akan bermain di turnamen 1, yang memperoleh nomor 

2 akan bermain di turnamen 2, dan seterusnya. 

Siswa memulai games dan turnamen. Permainan dimulai dengan 

meletakkan “biji” semua tim pada kotak start . Permainan ini dimulai dengan 

turnamen 1, setelah 1 kali putaran (setelah semua siswa anggota tim yang 

bermain pada turnamen ini memperoleh kesempatan melempar dadu). 

Langkah biji kemudian dihitung berdasarkan mata dadu yang muncul. Biji 

kemudian sampai langkahnya pada kotak tertentu dan akan menunjukkan 

kartu soal/kartu gambar. Dan siswa harus menjawab pertanyaan yang terdapat 

pada kartu tersebut. Untuk kartu soal bernilai 100, dan kartu gambar     

bernilai 50. 

Siswa melanjutkan permainan kemudian dilanjutkan ke turnamen 

berkutnya sampai ke turnamen 3, lalu kembali lagi turnamen 1, untuk 

memasuki putaran ke-2. Jika suatu ketika biji milik salah satu tim mencapai 
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FINISH dari papan permainan, maka penghitungan langkah kembali mulai 

dari START. 

Bagi tim yang memperoleh nilai tertinggi, mereka berhak 

mendapatkan reward dari guru. Hal ini dilakukan agar siswa menjadi 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga terjadi persaingan 

positif antar kelompok maupun individu. 

Kemudian siswa diminta mengerjakan soal tes akhir. Dalam 

mengerjakan soal ini, siswa harus mengerjakannya secara individu untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) . Setelah siswa 

selesai mengerjakan, guru meminta tes akhir ini untuk dikumpulkan di depan 

Kemudian guru bertanya jawab tentang soal yang dikerjakan tadi, 

sebagai umpan balik. Sebagai tindak lanjut guru memberi pesan-pesan agar 

selalu rajin belajar di rumah. 

c. Observasi 

Dalam tahap ini dilaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT) , yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu 

berupa lembar observasi, perekaman dengan kamera, dan video. Observasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT)  pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

disusun. Serta untuk mengetahui seberapa besar penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam meningkatkan 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi di kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010. 

Oleh karena itu, pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas atau 

proses yang terjadi dalam proses pembelajaran,  namun juga pada aspek tindakan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran termasuk suasana kelas pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung. Hasil observasi pada Siklus I dapat dilihat pada 

keterangan di bawah ini : 

Pertemuan : I 

1) Kegiatan Siswa  

 Berdasarkan lampiran 4 halaman 96. 

a) Siswa kurang siap dalam proses pembelajaran, b) Dalam proses 

pembelajaran,  siswa kurang memperhatikan baik dalam penyampaian materi 

peristiwa proklamasi oleh guru, maupun kegiatan tim, c).  Siswa kurang aktif 

give and take terhadap materi yang diberikan, namun sebagian besar masih 

belum aktif menjawab dalam kegiatan kelompok, d) Siswa kurang 

menunjukkan aktivitas kerja sama kelompok dan hanya siswa tertentu saja 

yang aktif menjawab, d) Skor rata-rata adalah 2,4  kategori cukup. 

2) Kegiatan Guru 

Berdasarkan lampiran 7 halaman 112. 

a) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik, b) Guru membuka 

pelajaran dengan cukup baik, c) Guru menunjukkan penguasaan materi 

dengan baik, namun cukup dalam mengaitkan materi dengan pengetahuan 

lain, d) Guru baik dalam pelaksanaan pembelajaran, namun cukup dalam 

penguasaan siswa, e) Guru cukup baik dalam pemanfaatan media, f). Guru 

cukup baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran,g). Dalam 

penilaian proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik, h). Guru 

cukup baik dalam penggunaan bahasa, i). Guru baik dalam melakukan 

refleksi, namun cukup dalam menyusun kesimpulan dan tindak lanjut.   

Pertemuan : II 

1).  Kegiatan Siswa  

Berdasarkan lampiran 6 halaman 111. 

a) Siswa siap dalam proses pembelajaran, b) Dalam proses pembelajaran,  

siswa memperhatikan baik dalam penyampaian materi peristiwa proklamasi 

oleh guru, maupun kegiatan tim, c). Siswa aktif give and take terhadap materi 

yang diberikan, namun masih ada beberapa anak yang kurang aktif menjawab 
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dalam kegiatan kelompok, d) Siswa menunjukkan aktivitas kerja sama 

kelompok, d) Skor rata-rata adalah 2,98 kategori baik. 

2)   Kegiatan Guru 

Berdasarkan lampiran 8 halaman 114. 

a) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik, b) Guru membuka 

pelajaran dengan baik, c) Guru menunjukkan penguasaan materi dengan baik, 

namun cukup dalam mengaitkan materi dengan pengetahuan lain, d) Guru 

baik dalam pelaksanaan pembelajaran, namun cukup dalam melaksanakan 

pembelajaran secara runtut, e) Guru cukup baik dalam pemanfaatan media,      

f). Guru cukup baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran,     

g). Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik.   

h). Guru cukup baik dalam penggunaan bahasa, i). Guru baik dalam 

melakukan refleksi, namun cukup dalam menyusun kesimpulan dan tindak 

lanjut.   

Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan tersebut di atas, dapat 

diketahui bahwa pembelajaran IPS materi peristiwa proklamasi yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT) , pada siklus I dapat ditarik simpulan aktivitas siswa 

belum maksimal, sehingga hasil yang diharapkan belum dapat dicapai dengan 

baik. 

d. Refleksi 

Sesudah melihat pada hasil observasi dan hasil belajar siswa, data-data 

yang diperoleh melalui observasi kemudian dikumpulkan untuk dianalisis.  

Tujuan dari refleksi adalah untuk mengetahui kendala sekaligus solusi 

pelaksanaan pada siklus berikutnya. Setelah melihat pada pekerjaan siswa,  pada 

materi Peristiwa Proklamasi telah menunjukkan perubahan yang cukup berarti. 

Dalam pembelajaran, guru yang bertindak sebagai fasilitator sudah 

memberikan pengarahan dan memberikan solusi setiap siswa mengalami 

kesulitan, namun perhatian siswa terkadang tidak sepenuhnya tertuju pada 

perhatian guru, hal ini disebabkan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif 
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tipe Team Games Tournament (TGT)  yang terkadang cenderung dimanfaatkan 

siswa untuk bermain-main dengan teman satu kelompoknya saat tidak ikut 

turnamen. 

Hasil refleksi selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pertemuan : I 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran belum menunjukkan sikap kerja sama kelompok sesuai teori model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) . Siswa lebih 

dominan bekerja secara individual tanpa memperhatikan kerja sama dalam satu 

kelompoknya. Hal ini tentunya mengakibatkan siswa belum sepenuhnya 

memahami tentang materi peristiwa proklamasi dengan baik, sehingga nilai yang 

diperoleh siswa pada pertemuan ke 1 belum menunjukkan perubahan yang cukup 

berarti, karena nilai tes awal rata-rata kelas mencapai 48,93 dan siswa yang 

memperoleh nilai   ≥ 64 sebanyak 6 siswa atau 41,67% dari 14 siswa. Sedangkan 

nilai evaluasi pertemuan ke 1 siklus I rata-rata rata-rata kelas mencapai 62,14 dan 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 64 sebanyak 7 siswa atau 50% dari 14 siswa. 

Data nilai kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa pada tes 

awal selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Data Nilai Tes Awal Siklus I 

No Nomor Induk Siswa Nilai Tuntas/ 
Tidak Tuntas 

1 2496 65 Tuntas 

2 2499 65 Tuntas 

3 2500 30 Tidak Tuntas 

4 2501 50 Tidak Tuntas 

5 2503 50 Tidak Tuntas 

6 2505 30 Tidak Tuntas 

7 2506 30 Tidak Tuntas 

8 2507 70 Tuntas 
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9 2508 60 Tuntas 

10 2511 75 Tuntas 

11 2513 70 Tuntas 

12 2532 30 Tidak Tuntas 
13 2553 30 Tidak Tuntas 
14 2584 30 Tidak Tuntas 

Jumlah 685 
Rata-Rata 48,93 

Prosentase keberhasilan 41,67% 
 

Dari tabel 1. data frekuensi kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

siswa kelas V SDN Grajegan 01pada saat tes awal dapat dilihat pada tabel 2.  

 
Tabel 2. Data Frekuensi Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Saat Tes Awal 
 

No Interval Nilai Frekuensi Prosentase 

1 25-32 6 42,86% 

2 33-41 0 0% 

3 42-50 2 14,29% 

4 51-59 0 0% 

5 60-68 3 21,43% 

6 69-77 3 21,43% 

Jumlah 14 100% 
 
Bila ditunjukkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar 4. 
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Gambar 4.  Grafik Nilai Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  
Kelas V pada Saat Tes Awal 
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Data nilai kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa pada nilai 

pertemuan pertama siklus I selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Data Nilai Pertemuan Pertama Siklus I 

No Nomor Induk Siswa Nilai Tuntas/ 
Tidak Tuntas 

1 2496 70 Tuntas 

2 2499 90 Tuntas 

3 2500 40 Tidak Tuntas 

4 2501 60 Tidak Tuntas 

5 2503 80 Tuntas 

6 2505 20 Tidak Tuntas 

7 2506 40 Tidak Tuntas 

8 2507 90 Tuntas 

9 2508 70 Tuntas 

10 2511 90 Tuntas 

11 2513 70 Tuntas 

12 2532 50 Tidak Tuntas 

13 2553 50 Tidak Tuntas 

14 2584 50 Tidak Tuntas 

Jumlah 870 

Rata-Rata 62,14 

Prosentase keberhasilan 50 % 

 

Dari tabel 3. data frekuensi kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

siswa kelas V SDN Grajegan 01 pertemuan pertama siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.  
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Tabel 4. Data Frekuensi Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Pertemuan Pertama Siklus I 
 

No Interval Nilai Frekuensi Prosentase 

1 20 – 28 1 7,14 % 

2 29 – 37 0 0 % 

3 38 – 46  2 14,29 % 

4 47 – 55  3 21,43 % 

5 56 – 64  1 7,14 % 

6 65 – 73 3 21,43 % 

7 74 – 82 1 7,14 % 

8 83 - 91 3 21,43 % 

Jumlah 14 100% 
 
Bila ditunjukkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar 5. 
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Gambar 5.  Grafik Nilai Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Pertemuan Pertama Siklus I 

Pertemuan  : II 

Bertolak dari pengamatan selama proses pembelajaran tersebut di atas., 

siswa sudah menunjukkan sikap kerja sama kelompok dan saling give and take. 

Walaupun masih ada kelompok yang menunjukkan sikap acuh terhadap 

kelompoknya sendiri dan masih mementingkan kepentingan individu dalam 

kelompok tersebut. aktif memperhatikan presentasi guru dan menjawab 

pertanyaan ketika guru melontarkan pertanyaan, guru aktif dalam memberikan 
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pengarahan kepada individu maupun kelompok. Kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi berjalan lebih baik apabila dibandingkan dengan pertemuan 

ke 1. Pada pertemuan ke 2 hasil yang diperoleh sudah menunjukkan perubahan 

yang cukup berarti, yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 68,92 dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 64 sebanyak 10 siswa atau 71,43% dari 14 siswa. Data nilai 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa pada pertemuan II 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Data Nilai Tes Akhir Siklus I 

No Nomor Induk Siswa Nilai 
Tuntas/ 

Tidak Tuntas 

1 2496 85 Tuntas 

2 2499 85 Tuntas 

3 2500 40 Tidak Tuntas 

4 2501 70 Tuntas 

5 2503 75 Tuntas 

6 2505 45 Tidak Tuntas 

7 2506 50 Tidak Tuntas 

8 2507 85 Tuntas 

9 2508 75 Tuntas 

10 2511 90 Tuntas 

11 2513 80 Tuntas 

12 2532 65 Tuntas 

13 2553 55 Tidak Tuntas 

14 2584 65 Tuntas 

Jumlah 965 

Rata-Rata 68,92 

Prosentase keberhasilan 71,43% 

 

Dari tabel 5 data frekuensi kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

siswa kelas V SDN Grajegan 01pada tes akhir siklus I dapat dilihat pada tabel 6.  
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Tabel 6. Data Frekuensi Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Siklus I 

No Interval nilai Frekuensi Prosentase 

1 35-43 1 7,14% 

2 44-52 2 14,29% 

3 53-61 1 7,14% 

4 62-70 3 21,43% 

5 71-79 2 14,29% 

6 80-88 4 28,57% 

7 89-97 1 7,14% 

Jumlah 14 100 % 
 

Bila ditunjukkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik Nilai Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V Siklus I 
 

Bertolak dari hasil yang diperoleh pada siklus ke 1 pertemuan ke II tersebut 

di atas, pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT)  memiliki pengaruh yang cukup berhasil. Data 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa kelas V siklus I dapat dilihat 

pada tabel 7. 
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Tabel 7. Data Kemampuan Memahami peristiwa Proklamasi Siswa Kelas V Siklus I 

No NIS Nilai Evaluasi 
Pertemuan I 

Tes 
Akhir 

Jumlah Nilai Rata-
rata Siklus I 

1 2496 70 85 155 77,5 

2 2499 90 85 175 87,5 

3 2500 40 40 80 40,0 

4 2501 60 70 130 65,0 

5 2503 80 75 155 77,5 

6 2505 20 45 65 32,5 

7 2506 40 50 90 45,0 

8 2507 90 85 175 87,5 

9 2508 70 75 145 72,5 

10 2511 90 90 180 90,0 

11 2513 70 80 150 75,0 

12 2532 50 65 115 57,5 

13 2553 50 55 105 52,5 

14 2584 50 65 115 57,5 

Jumlah 870 965 1835 917,5 

Rata-rata 62,14 68,92 131,07 65,54 
 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama siklus I terdapat peningkatan 

yang cukup walaupun dengan rata-rata yang belum cukup memuaskan. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan pada nilai rata-rata yang sebelumnya 48,93 

menjadi 68,92 dan adanya peningkatan kemampuan menghargai siswa terhadap 

materi peristiwa proklamasi dengan jumlah siswa yang mendapat nilai di atas KKM 

yang sebelumnya 6 siswa menjadi 10 siswa. 

Dengan demikian, dapat diketahui keberhasilan sebagaimana yang tertera 

pada rencana sebelumnya belum dapat tercapai, sehingga  pembelajaran akan 

dilanjutkan untuk siklus II mengenai memahami peristiwa proklamasi. 

2. Tindakan Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Mei, dan Awal 

bulan Juni 2010. Tindakan dalam siklus II dilaksanakan selama 2 kali pertemuan 
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dengan alokasi waktu 2x35 menit. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Bertolak dari  hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan pada 

Siklus I. Diketahui bahwa hasil yang diperoleh siswa belum signifikan. Oleh 

karena itu, peneliti bersama dengan guru IPS mengadakan kolaborasi untuk 

mencari solusi dalam pembelajaran berikutnya. Rencana yang disusun dalam 

siklus II adalah sebagai berikut : 1) Guru akan lebih mengoptimalkan pemberian 

motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kerja sama antar kelompok ataupun 

mengoptimalkan unsur pembelajaran pada siswa. Siswa diberi motivasi sebelum, 

selama, dan sesudah pelajaran dengan harapan siswa menjadi lebih bersemangat 

dan merasa diperhatikan. 2) Guru tidak akan dominan dalam memberikan 

penjelasan pada siswa, dan yang harus lebih aktif adalah siswa tapi tetap 

memberikan penjelasan yang benar di akhir pembelajaran. 

Berpijak dari beberapa indikator yang ditetapkan, masih ada indikator 

yang belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti 

dengan pengarahan dari guru IPS dan masukan dari guru-guru yang lain, kembali 

menyusun Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP) dengan lebih cermat dan 

teliti untuk pelaksanan siklus II. Indikator dari pembelajaran berikutnya adalah : 

menjelaskan peranan tokoh peristiwa proklamasi. 

Adapun penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ) seperti 

pada Siklus II, yaitu: 1) Memilih atau menentukan kompetensi dasar, hasil belajar 

dan indikator yang hendak dicapai, 2) Mempersiapkan alat-alat atu media yang 

akan dipergunakan, 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

siklus II. 

Dalam analisis terhadap pekerjaan siswa pada Siklus I, menunjukan 

bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan tokoh-

tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian desain 

pembelajaran IPS lebih menekankan pada kemampuan menghargai yang diikuti 
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dengan kegiatan kelompok.  Kegiatan ditujukan untuk memantapkan kemampuan 

menghargai terhadap peristiwa proklamasi, hal ini juga sebagai  pengulangan dan 

perbaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke 1 dan ke 2 pada Siklus I. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada Siklus II dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) yang  

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, yakni tanggal 29 Mei 2010 dan 5 Juni 

2010. 

Pertemuan ke-1 

Pertemuan ke 1 dilaksanakan hari Sabtu, 29 Mei 2010. Pembelajaran 

direncanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT). Sebelum kegiatan pembelajaran, guru membagi siswa dibagi 

menjadi 3 kelompok. Pengelompokan dilaksanakan sesuai dengan kelompok 

pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada siklus ke I pertemuan pertama. 

Guru membuka proses pembelajaran diawali dengan berdo`a bersama, 

kemudian sebagai kegiatan awal, siswa diguru bersama siswa menyanyikan lagu 

“Indonesia Telah Merdeka” dengan semangat. Setelah itu guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran  hari ini, yaitu tokoh dalam peristiwa proklamasi, sikap yang 

perlu diteladani, dan cara menghargai jasa para pahlawan. 

Kemudian guru mempresentasikan materi yang akan disampaikan, yaitu 

tokoh dalam peristiwa proklamasi, sikap yang perlu diteladani, dan cara 

menghargai jasa para pahlawan dengan menggunakan sumber dan media 

pembelajaran yang telah dipersiapkan. 

Sesudah itu, seperti siklus I, siswa bekerja kelompok layaknya cerdas 

cermat. Masing-masing kelompok mendapat 5 soal wajib dan 15 soal rebutan. 

Apabila kelompok menjawab menjawab benar mendapat nilai 100, apabila salah 

dapat dilempar kepada kelompok selanjutnya, kelompok yang dapat menjawab 

benar soal lemparan mendapat nilai 50. Bagi siswa yang belum memahami 
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materi yang diberikan oleh guru di awal pelajaran, dapat saling berbagi 

pengetahuan dengan teman yang lain di dalam kelompok tersebut. 

Setelah itu siswa diberi evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Pada 

evaluasi ini siswa harus mengerjakannya secara individu walaupun mereka 

duduk dalam satu kelompok. Setelah selesai guru meminta evaluasi individu 

untuk dikumpulkan di depan. Sebagai tindak lanjut guru memberi pesan-pesan 

agar selalu rajin belajar dan senang berbuat baik kepada semua teman tanpa 

membeda-bedakan latar belakang. 

Pertemuan II 

Pertemuan ke 2 dilaksanakan hari Sabtu, 5 Juni 2010. Pembelajaran 

direncanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) .  Sebagai kegiatan awal, guru bertanya kepada siswa tentang 

materi yang telah disampaikan pertemuan sebelumnya Kemudian guru 

mengelompokkan siswa menjadi 3 tim kecil berdasarkan nilai evaluasi pada 

pertemuan sebelumnya. Sehingga masing-masing tersusun sebuah tim yang 

anggotanya terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Setiap anggota tim memperoleh penomoran 1, 2, 3, atau 4 yang 

ditentukan oleh guru. Penomoran ini kemudian digunakan untuk menentukan 

anggota tim tersebut bermain pada turnamen ke berapa. Anggota tim yang 

memperoleh nomor 1, akan bermain di turnamen 1, yang memperoleh nomor 2 

akan bermain di turnamen 2, dan seterusnya. 

Siswa memulai games dan turnamen. Permainan dimulai dengan 

meletakkan “biji” semua tim pada kotak start . Permainan ini dimulai dengan 

turnamen 1, setelah 1 kali putaran (setelah semua siswa anggota tim yang 

bermain pada turnamen ini memperoleh kesempatan melempar dadu). Langkah 

biji kemudian dihitung berdasarkan mata dadu yang muncul. Biji kemudian 

sampai langkahnya pada kotak tertentu dan akan menunjukkan kartu soal/kartu 

gambar. Dan siswa harus menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu 

tersebut. Untuk kartu soal bernilai 100, dan kartu gambar bernilai 50. 
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Siswa melanjutkan permainan kemudian dilanjutkan ke turnamen 

berkutnya sampai ke turnamen 3, lalu kembali lagi turnamen 1, untuk memasuki 

putaran ke-2. Jika suatu ketika biji milik salah satu tim mencapai FINISH dari 

papan permainan, maka penghitungan langkah kembali mulai dari START. 

Bagi tim yang memperoleh nilai tertinggi, mereka berhak mendapatkan 

reward dari guru. Hal ini dilakukan agar siswa menjadi bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga terjadi persaingan positif antar kelompok 

maupun individu. 

Kemudian siswa diminta mengerjakan soal tes akhir. Dalam mengerjakan 

soal ini, siswa harus mengerjakannya secara individu untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT) . Setelah siswa selesai mengerjakan, guru 

meminta tes akhir ini untuk dikumpulkan di depan 

Lalu guru bertanya jawab tentang soal yang dikerjakan tadi, sebagai 

umpan balik. Sebagai tindak lanjut guru memberi pesan-pesan agar selalu rajin 

belajar di rumah. 

c. Observasi 

Guru IPS dan peneliti, secara kolaboratif bersama-sama melaksanakan 

observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing pertemuan. 

Observasi ini ditujukan pada aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran 

maupun aktivitas siswa dalam pembelajaran serta suasana pembelajaran yang 

sedang berlangsung. 

Keseluruhan data yang diperoleh dalam kegiatan ini, termasuk pencatatan 

hasil tes, dipergunakan sebagai bahan dan masukan untuk menganalisis 

perkembangan kemampuan memahami peristiwa proklamasi.  Setelah data 

observasi diperoleh, maka guru IPS dan peneliti mengadakan diskusi untuk 

mengetahui kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa dari tiap-tiap 

siklus yang telah dilaksanakan yang akan dipergunakan sebagai bahan 
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pertimbangan untuk pelaksanaan tindakan selanjutnya. Adapun uraian hasil 

observasi Siklus II sebagai berikut : 

Pertemuan : I 

1). Kegiatan Siswa  

Berdasarkan lampiran 4 halaman 96. 

a) Siswa siap dalam proses pembelajaran, b) Dalam proses pembelajaran,  

siswa memperhatikan baik dalam penyampaian materi tokoh proklamasi, 

peranannya, dan cara meneladani perjuangan proklamasi oleh guru, maupun 

kegiatan tim, c). Siswa sangat aktif give and take terhadap materi yang 

diberikan, d) Siswa menunjukkan aktivitas kerja sama kelompok, d) Skor 

rata-rata adalah 3,25 kategori baik. 

2)   Kegiatan Guru 

Berdasarkan lampiran 9 halaman 116. 

a) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik, b) Guru membuka 

pelajaran dengan baik, c) Guru menunjukkan penguasaan materi dan 

pengkaitan materi dengan pengetahuan lain dengan baik, d) Guru cukup baik 

dalam pelaksanaan pembelajaran, e) Guru memanfaatkan media dengan baik,      

f). Guru cukup baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran,     

g). Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik.   

h). Guru cukup baik dalam penggunaan bahasa, i). Guru baik dalam 

melakukan refleksi, namun cukup dalam menyusun kesimpulan dan tindak 

lanjut.   

Pertemuan : II (dua) 

1). Kegiatan Siswa 

 Berdasarkan lampiran 6 halaman 111. 

a) Siswa siap dalam proses pembelajaran, b) Dalam proses pembelajaran,  

siswa memperhatikan dengan sangat baik dalam penyampaian materi tokoh 

proklamasi, peranannya, dan cara meneladani perjuangan proklamasi oleh 

guru, maupun kegiatan tim, c). Siswa sangat aktif give and take terhadap 
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materi yang diberikan, d) Siswa menunjukkan aktivitas kerja sama kelompok, 

d) Skor rata-rata adalah 3,54 kategori sangat baik. 

2)   Kegiatan Guru 

Berdasarkan lampiran  10 halaman 118. 

a) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik, b) Guru membuka 

pelajaran dengan baik, c) Guru menunjukkan penguasaan materi dan 

pengkaitan materi dengan pengetahuan lain dengan baik, d) Guru baik dalam 

pelaksanaan pembelajaran, e) Guru baik dalam pemanfaatan media, f). Guru 

baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, g). Dalam penilaian 

proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik.   h). Guru cukup baik 

dalam penggunaan bahasa, i). Guru baik dalam melakukan refleksi, namun 

cukup dalam menyusun kesimpulan dan tindak lanjut.   

Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan pada siklus II, dapat 

diketahui bahwa pembelajaran IPS materi peristiwa proklamasi yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT), pada siklus ini aktivitas siswa sudah sangat 

maksimal, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. 

d.  Refleksi 

Hasil analisis data terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT)  pada siklus II dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pertemuan : I 

Pada pertemuan ini, siswa aktif memperhatikan penjelasan guru, dan 

dinamika siswa dalam kelompok sudah sangat baik. Guru menyampaikan materi 

dengan tepat, memberi motivasi, dan melaksanakan penilaian proses serta 

evaluasi pembelajaran IPS dengan baik. 

Hasil yang diperoleh siswa sudah menunjukkan adanya peningkatan yang 

cukup berarti apabila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Yaitu dengan hasil rata-rata kelas mencapai 80 dan siswa 
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yang memperoleh nilai ≥ 64 sebanyak 11 siswa atau 78,57 % dari 14 siswa. Data 

nilai kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa pada pertemuan ini 

dapat dilihat pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Data Nilai Pertemuan Pertama Siklus II 

No Nomor Induk Siswa Nilai Tuntas/ 
Tidak Tuntas 

1 2496 80 Tuntas 

2 2499 90 Tuntas 

3 2500 60 Tidak Tuntas 

4 2501 80 Tuntas 

5 2503 90 Tuntas 

6 2505 40 Tidak Tuntas 

7 2506 50 Tidak Tuntas 

8 2507 90 Tuntas 

9 2508 90 Tuntas 

10 2511 100 Tuntas 

11 2513 100 Tuntas 

12 2532 70 Tuntas 

13 2553 90 Tuntas 

14 2584 90 Tuntas 

Jumlah 1120 

Rata-Rata 80 

Prosentase keberhasilan 78,57 % 

 

Dari tabel 8. data frekuensi kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

siswa kelas V SDN Grajegan 01 pada pertemuan  pertama siklus II dapat dilihat 

pada tabel 9.  
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Tabel 9. Data Frekuensi Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Pertemuan Pertama Siklus II 
 

No Interval Nilai Frekuensi Prosentase 

1 40 – 49 1 7,14 % 

2 50 - 59 1 7,14 % 

3 60 – 69 1 7,14 % 

4 70 – 79  1 7,14 % 

5 80 – 89  2 14,29 % 

6 90 – 99 6 42,86 % 

7 100 - 109 2 14,29 % 

Jumlah 14 100% 
 
Bila ditunjukkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar 7. 

 

Gambar 7.  Grafik Nilai Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Pertemuan Pertama Siklus II 

 

Pertemuan  : II 

Bertolak dari pengamatan selama proses pembelajaran tersebut di atas, 

siswa sudah menunjukkan sikap kerja sama kelompok dan saling give and take. 

Walaupun masih ada kelompok yang menunjukkan sikap acuh terhadap 

kelompoknya sendiri dan masih mementingkan kepentingan individu dalam 

kelompok tersebut. aktif memperhatikan presentasi guru dan menjawab 

pertanyaan ketika guru melontarkan pertanyaan, guru aktif dalam memberikan 
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pengarahan kepada individu maupun kelompok. Kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi berjalan lebih baik apabila dibandingkan dengan pertemuan 

ke 1. Pada pertemuan ke 2 hasil yang diperoleh sudah menunjukkan perubahan 

yang cukup berarti, yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 77,14 dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 64 sebanyak 14 siswa atau 100%. Data nilai kemampuan 

memahami peristiwa proklamasi siswa pada pertemuan  II selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Data Nilai Tes Akhir Siklus II 

No Nomor Induk Siswa Nilai 
Tuntas/ 

Tidak Tuntas 

1 2496 70 Tuntas 

2 2499 85 Tuntas 

3 2500 65 Tuntas 

4 2501 75 Tuntas 

5 2503 80 Tuntas 

6 2505 65 Tuntas 

7 2506 70 Tuntas 

8 2507 85 Tuntas 

9 2508 100 Tuntas 

10 2511 85 Tuntas 

11 2513 90 Tuntas 

12 2532 70 Tuntas 

13 2553 70 Tuntas 

14 2584 70 Tuntas 

Jumlah 1080 

Rata-Rata 77,14 

Prosentase keberhasilan 100 % 

 

Dari tabel 10. data frekuensi kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi siswa kelas V SDN Grajegan 01 pada tes akhir siklus II dapat dilihat 

pada tabel 11.  
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Tabel 11. Data Frekuensi Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V pada Siklus II 

No Interval nilai Frekuensi Prosentase 

1 65-70 7 50% 

2 71-76 1 7,14% 

3 77-82 1 7,14% 

4 83-88 3 21,43% 

5 89-94 1 7,14% 

6 95-100 1 7,14% 

Jumlah 22 100 % 
 

Data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik pada gambar 8. 
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Gambar 8 . Grafik Nilai Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi Siswa  

Kelas V Siklus II 

Dengan demikian diketahui bahwa hasil analisis data terhadap 

pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II Siklus II, secara umum telah 

menunjukkan perubahan yang signifikan. Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran semakin mantap dan luwes dengan sedikit kekurangan. 

Keberhasilan ini secara umum karena dipengaruhi aktivitas siswa dalam 

kelompok semakin baik, sehingga hasil yang diperoleh dalam pembelajaran 

menjadi meningkat. Siswa lebih banyak melakukan aktivitas kelompok dan 
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mampu menyelesaikan soal-soal latihan dengan cara bekerjasama dalam 

kelompok, sehingga kemampuan siswa dalam memahami peristiwa proklamasi 

menjadi semakin mantap sebagaimana hasil yang tercermin dalam tabel-tabel 

sebelumnya. 

Proses pembelajaran dengan penerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT)  pada siklus II semakin meningkat, 

sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa pada akhirnya kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2009/2010 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

12. 

 

Tabel 12. Data  Kemampuan Memahami peristiwa Proklamasi Siswa Kelas V  
Siklus II 

No NIS Nilai Tes 
Pertemuan I 

Tes Akhir Jumlah Nilai Rata-
rata Siklus I 

1 2496 80 70 150 75 

2 2499 90 85 175 87,5 

3 2500 60 65 125 62,5 
4 2501 80 75 155 77,5 

5 2503 90 80 170 85 

6 2505 40 65 105 52,5 

7 2506 50 70 120 60 

8 2507 90 85 175 87,5 

9 2508 90 100 190 95 
10 2511 100 85 185 92,5 

11 2513 100 90 190 95 

12 2532 70 70 140 70 

13 2553 90 70 160 80 

14 2584 90 70 160 80 

Jumlah 1120 1080 2200 1100 

Rata-rata 80 77,14 157,14 78,57 
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Bertolak dari hasil yang diperoleh siswa kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010 di atas, maka pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dianggap cukup, sehingga penelitian diakhiri 

pada Siklus II. 

 

C. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Bertolak dari hasil observasi dan analisis data yang ada, dapat diketahui ada 

peningkatan dalam proses belajar siswa pada pembelajaran IPS, serta perkembangan 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010. Peningkatan kemampuan proses 

belajar siswa dalam pembelajaran tersebut antara lain: 

1. Siswa lebih aktif melalui kegiatan kelompok dan turnamen. 

2. Siwa lebih aktif dalam memperhatikan penjelasan guru. 

3. Rasa ingin tahu terhadap peristiwa proklamasi meningkat semakin meningkat. 

4. Kerja sama dengan temannya lebih meningkat. 

5. Persaingan yang positif lebih meningkat. 

6. Siswa lebih aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

7. Siswa lebih mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi, karena telah mengetahui 

peristiwa proklamasi dan perjuangan tokoh-tokoh demi kemerdekaan. 

8. Siswa menunjukkan sikap toleransi dan menghormati sesama anggota kelompok 

dan dalam kelas. 

9. Siswa menunjukkan semangat untuk meneruskan perjuangan para pahlawan 

proklamasi, dibuktikan dengan peran kecilnya untuk lebih rajin belajar. 

10. Siswa lebih antusias untuk mempelajari IPS dengan proses pembelajaran yang 

menyenangkan seperti model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus pertama dan kedua dapat 

dinyatakan bahwa pembelajaran materi peristiwa proklamasi dengan menggunakan 

model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi. peningkatan kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa kelas V 

SDN Grajegan 01 dalam penelitian ini dapat disajikan pada   tabel 13. 
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Tabel 13. Rekap Peningkatan Kemampuan Memahami Peristiwa  Proklamasi  

Kelas V SDN Grajegan 01 

No Kriteria Tes Awal Siklus I Siklus II Keterangan 

1 
Jumlah siswa 

yang mendapat 
nilai ≥ 64 

6 siswa 10 siswa 14 siswa 
Ada 

peningkatan 

2 

Prosentase 
perkembangan 

siswa yang 
mendapat nilai  

≥ 64 

41,67 % 71,43 % 100 % 
Ada 

peningkatan 

3 Nilai rata-rata 
kelas 

48,93 68,92 77,14 Ada 
peningkatan 

 

Atau dapat digambarkan dalam bentuk grafik 9. 

Gambar 9. Grafik Peningkatan Kemampuan Memahami Peristiwa Proklamasi  

Siswa Kelas V 

Dari data peningkatan kemampuan memahami peristiwa proklamasi siswa 
kelas V SDN Grajegan 01pada tes awal, tes siklus pertama dan tes siklus kedua dapat 
disimpulkan bahwa :  
a. Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 64 pada tes awal 6, pada tes siklus I 10, 

kemudian meningkat pada tes siklus II menjadi 14.  

b. Prosentase jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 64 pada tes awal 41,67 %, pada 

tes siklus I  71,43 %, kemusian meningkat pada tes siklus II menjadi 100 %.  
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c. Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 48,93, 

tes siklus I 68,92, dan pada tes siklus kedua 77,14. 

Berdasarkan dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT)  pada Siklus I dan Siklus II pada materi peristiwa proklamasi sudah 

memperlihatkan adanya peningkatan kemampuan menghargai siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010, karena secara umum 

nilai rata-rata kelas maupun prosentase siswa yang mendapat nilai ≥ 64 sudah 

mengalami ketuntasan 100%. 

Dengan demikian, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, SukoharjoTahun Ajaran 

2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

85 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan pada 

pembelajaran IPS materi peristiwa sekitar proklamsi dengan mengunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), pada siswa kelas V 

SDN Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010 selama dua 

siklus dapat ditarik simpulan : “Penggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Games Tournament (TGT) terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 Tawangsari, 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010. Peningkatan kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan 

pada tes awal maupun di setiap siklusnya. Pada tes awal, diperoleh nilai rata-rata 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi adalah 48,93 kemudian pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 68,92 , dan siklus II nilai rata-ratanya meningkat menjadi 

77,14. Untuk siswa tuntas (nilai KKM 64) pada tes awal 41,67% atau 6 siswa yang 

tuntas, pada siklus I 71,43% atau 10 siswa tuntas, dan siklus II 100% atau 14 siswa 

tuntas”. 

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN Grajegan 01 

Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010. 
 

B. Implikasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan kemampuan memahami peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SDN 

Grajegan 01 Tawangsari, Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/2010. Dengan demikian, 

pengunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 
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perlu dikembangkan penggunaanya dalam pembelajaran di sekolah dasar maupun 

sekolah untuk jenjang di atasnya. Keberhasilan ini dimungkinkan karena dalam 

pembelajaran yang mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT), siswa dapat bekerjasama dengan baik, lebih bersemangat untuk 

mencapai keberhasilan dalam belajarnya, karena model ini mengedepankan kerja 

sama yang menyenangkan. Siswa dihadapkan pada permainan yang menarik dan 

meningkatkan sikap kompetitif positif yang tinggi. 

Selain itu, dengan bimbingan dan penjelasan oleh guru dalam memberikan 

tugas pembelajaran, sehingga menjadikan aktivitas belajar lebih baik atau lebih 

terarah. Hal ini ditunjukkan melalui peran siswa dalam proses pembelajaran sangat 

tinggi, sehingga memacu siswa untuk belajar lebih aktif dan optimal. 

Berpijak dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi siswa secara umum baik, hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil belajar yang tercermin pada setiap siklusnya. Secara teori, proses 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh siswa. Karena 

peningkatan kualitas proses yang baik tentu akan diikuti oleh peningkatan pada 

kualitas hasil pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan 

dalam penelitian yang lain, sehingga  ditemukan metode atau model pembelajaran 

lain yang dapat meningkatkan proses dan hasil dalam pembelajaran dengan lebih 

baik. 
 

C. Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini, dapat disampaikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Hendaknya para guru khususnya guru IPS menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam melaksanakan 

pembelajaran. Karena dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, lebih 

mempunyai sikap kompetitif positif yang tinggi, lebih semangat dalam 

pembelajaran, sehingga menjadikan hasil belajar menjadi lebih baik dengan 

proses yang menyenangkan. 
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2. Hendaknya para guru menumbuhkan kerja sama dan semangat gotong royong 

dalam pembelajaran agar terjadi interaksi yang harmonis antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan guru. Karena dengan kerjasama dan 

gotong royong akan membentuk masyarakat belajar yang harmonis. 

3. Hendaknya para guru menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi, rela 

berkorban, dan pantang menyerah untuk meneladani perjuangan para pahlawan, 

terutama pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

4. Hendaknya para guru menanamkan sikap menghargai para pahlawan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan bekal sikap tersebut, dapat memicu hubungan 

yang baik dengan orang lain di lingkungannya. 

5. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik dengan guru agar proses 

belajar mengajar terasa nyaman dan menyenangkan. 

6. Siswa hendaknya lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. 

7. Setiap siswa hendaknya lebih belajar dengan giat, untuk meneruskan perjuangan 

para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. 

8. Setiap siswa hendaknya menerapkan sikap menghargai dan meneladani para 

pahlawan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Setiap siswa hendaknya saling memotivasi teman dalam belajar, terutama dalam 

belajar kelompok, supaya hasil pembelajaran yang dicapai lebih baik lagi. 

10. Hendaknya para pemegang kebijaksanaan di sekolah dan para guru berkenan 

meningkatkan proses dan hasil dalam pembelajaran. Sekalipun dalam penelitian 

ini tidak seluruhnya ditemukan bukti yang kuat dalam meningkatkan 

pembelajaran, namun dari penelitian yang ada, dapat ditarik simpulan bahwa 

dengan meningkatnya kualitas proses, maka akan meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa. 
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