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ABSTRAK

Purwanti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
TEAMS GAMES TOURNAMENT ( TGT ) UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATERI SISTEM PEMERINTAHAN
PUSAT PADA SISWA KELAS IV SDN 2 KOPEN JATIPURNO
WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2011-2012, Skripsi. Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2012.
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman
materi system pemerintahan pusat dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe teams games tournament (TGT) pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen
Jatipurno, Wonogiri tahun pelajaran 2011-2012.
Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus,
dimana setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SDN II
Kopen Jatipurno pada tahun pelajaran 2011/2012. Jumlah siswa kelas IV adalah
20 orang yang terdiri dari 12 orang siswa putra dan 8 orang siswa putri. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan
tes. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman
yang terdiri dari reduksi data, display data/ penyajian data, dan mengambil
kesimpulan/ verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa yang pada
awalnya hanya 25% (4 dari 20 siswa), pada siklus I ketuntasan belajar meningkat
menjadi 50% (10 dari 20 siswa), dan pada siklus II ketuntasan belajar meningkat
menjadi 80% (16 dari 20 siswa). Sedangkan nilai rata-ratanya yang semula
59,75, pada siklus I meningkat menjadi 73,25, dan pada siklus II meningkat
menjadi 77,14. Selain itu terjadi peningkatan pada aktivitas siswa di mana pada
siklus I skornya adalah 2, 81 meningkat menjadi 4,11 pada siklus II. Sedangkan
aktivitas kinerja guru meningkat dari skor 2,45 pada siklus I menjadi sebesar 2,77
pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament ( TGT )
dapat meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
pada siswa kelas V SDN 2 Kopen Jatipurno tahun pelajaran 2011/2012 dan di
dalam proses melalui model pembelajaran kooperatif tipe teams games
tournament untuk meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem
pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno Wonogiri tahun
pelajaran 2011/2012 ada beberapa hal yang peneliti temui selama penelitian.

Kata Kunci : kemampuan pemahaman materi, Model pembelajaran kooperatif tipe
Teams Games Tournament ( TGT )
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ABSTRACT
Purwanti. THE APPLICATION OF TEAMS GAMES TOURNAMENT
(TGT) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TO IMPROVE
THE COMPREHENSION COMPETENCY IN CENTRAL GOVERNMENT
SYSTEM MATERIAL IN THE IV GRADERS OF SDN 2 KOPEN
JATIPURNO WONOGIRI IN THE SCHOOL YEAR OF 2011-2012, Thesis.
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret
University, June 2012.
The objectives of research is to improve the comprehension competency in
Central Government System material using Teams Games Tournament (TGT)
type of cooperative learning model in the IV graders of SDN (Public Elementary
School) 2 Kopen Jatipurno Wonogiri in the school year of 2011/2012,
This study was a classroom action research consisting of two cycles, each
of which consisting of four stages: planning, acting, observing, and reflecting. The
subject of research was the IV graders of SDN 2 Kopen Jatipurno Wonogiri in the
school year of 2011/2012. The IV graders consisted of 20 students: 12 boys and 8
girls. Techniques of collecting data used in this research were observation,
documentation, and test. The data analysis in this research used Miles and
Huberman‟s model consisting of data reduction, data display, and conclusion
drawing/data verification.
The result of research showed that the student‟s learning passing only 25%
(4 out of 20 students) in prior condition increased to 50 % (10 out of 20 students)
in cycle I and to 80% (16 out of 20 students) in cycle II. Meanwhile the mean
value of 59.75 in prior condition increased to 73.25 in cycle I and to 77.14 in
cycle II. In addition, there was also an improvement in student and teacher
activeness. The improvement of student activeness could be seen from the
increase in mean score of 2.81 in cycle I to 4.11 in cycle II. Meanwhile the
improvement of teacher activeness could be seen from the increase in mean score
of 2.45 in cycle I to 2.77 in cycle II.
Based on the result of research, it could be concluded that the use of
Teams Games Tournament (TGT) type of cooperative learning model could
improve the comprehension competency in Central Government System material
of the IV graders of SDN 2 Kopen Jatipurno Wonogiri in the school year of
2011/2012 and in the process using Teams Games Tournament (TGT) type of
cooperative learning model to improve the comprehension competency in Central
Government System material of the IV graders of SDN 2 Kopen Jatipurno
Wonogiri in the school year of 2011/2012, there were several things the author
found during research.

Keywords: material comprehension competency, Teams Games Tournament
(TGT) type of cooperative learning model
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai
dari suatu pekerjaan, kerjakanlah yang lain dengan sungguh-sungguh.
(Terjemahan: Q.S. Al Nasyirah: 6-7)

Menjadi juara itu menyenangkan, tetapi menciptakan juara-juara baru akan lebih
menyenangkan.
(Fahma W. Rohmansyah)

Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap gurugurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu
(Terjemahan: HR. Thabrani)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap manusia di dunia ini sangat membutuhkan pendidikan dan
profesionalisme pendidikan. Standarisasi yang sedang dilakukan dewasa ini
menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam
berbagai komponen sistem pendidikan. Dalam implementasi kurikulum di
sekolah, guru dituntut untuk senantiasa belajar dan mendapatkan informasi baru
tentang pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya (Mulyasa,
2009: 13 ).
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan
dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi
kalangsungan masa depannya. Demikian dengan Indonesia yang menaruh harapan
besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini, karena dari
sinilah tunas muda sebagai harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003( Depdiknas 2003:5 ) 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 .
Meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka panjang
yang harus kita tata mulai dari sekarang, dipersiapkan, diberikan sarana dan
prasarananya dalam arti modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat ini
Indonesia masih berkutat pada permasalahan klasik yaitu kualitas pendidikan.
Permasalhan ini setelah dicoba dicari akar permasalahanya, adalah bagaikan
sebuah mata rantai yang terus menerus melingkar dan tidak tahu dari rantai
sebelah mana harus diawali untuk memecahkan masalah tersebut.
Peningkatan mutu pendidikan merupakan titik pusat manajemen
peningkatan mutu berbasis sekolah.
Konsep
peningkatan mutu berbasis sekolah
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tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai oleh siswa saja akan tetapi dimulai dari
proses pembelajaranya. Proses dan hasil pembelajaran itu saling berhubungan.
Kita tidak dapat menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas bila tidak
dibarengi dengan upaya peningkatan proses pembelajaran tersebut secara
maksimal. Jadi proses pembelajaran mendapat penekanan yang lebih besar
daripada hasil belajar itu sendiri, karena dengan adanya proses pembelajaran yang
berkualitas maka akan hasil belajar yang dicapai siswa juga akan berkualitas.
Dalam hal ini guru berperan sangat penting, terlebih diera global seperti
ini yang sangat mensyaratkan adanya profesionalisme kerja yang diidentikkan
dengan tingginya kualitas pendidikan yang pastinya sangat ditentukan oleh guru.
Thoifuri ( 2008 : 5 ) berpendapat sedikitnya ada 3 macam istilah guru yang
sering muncul di masyarakat yaitu Guru Bakal, Guru Jadi, dan Guru Sejati . Guru
bakal adalah guru yang dengan seperangkat ilmunya yang diperoleh ketika di
meja perguruan. Guru jadi adlah guru yang mampu mengaplikasikan ilmunya
dengan segala konsekuensinya walaupun belum professional. Dan guru sejati
adalah guru yang mampu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan
ilmu pada peserta didik dengan bekal ilmu keguruan yang professional dan
sanggup menuju profesionalisasi. Dari ketiga jenis ini tingkatan yang tertinggi,
paling baik, dan sebaiknya dilakukan oleh seorang guru sekarang adalah guru
sejati.
Dengan demikian guru dituntut tidak hanya mempunyai persyaratan secara
formal yang berupa ijazah, akan tetapi yang lebih utama adalah seorang guru yang
mampu memahami kondisi siswa, lingkungan siswa, bakat siswa, kecenderungan
siswa, kondisi social orang tua siswa, bakat siswa, mata pelajaran siswa,
keberhasilan serta kegagalan siswa.
Berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia, guru SD tidak luput dari
peranannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena pada hakikatnya
pendidikan dasar adalah pilar dari segala pendidikan. Mata pelajaran di SD
terhitung banyak, akan tetapi terdapat satu pelajaran yang kebanyakan siswa
merasa bosan dan jenuh, karena mata pelajaran tersebut sarat akan materi, hafalan,
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pelajaran tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) terutama pada
materi sistem pemerintahan pusat pada pelajaran PKn kelas IV.
Belajar mengajar merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan
tidak hanya terbatas pada penyampaian materi di kelas saja. Tetapi adalah
bagaimana materi yang diterima oleh siswa dapat diamalkan dan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Apalagi PKn adalah mata pelajaran yang sangat vital yang
berkenaan dalam kehidupan social, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
erat kaitanya dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk yang berbangsa
dan bernegara.
Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu proses pembelajaran
yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan
pengembnagan sebagai konsekuensi diri suatu inovasi pendidikan serta proses
belajar mengajar yang melatih siswa baik secara individu maupun kelompok aktif
yang menggali dan menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara
holistic, autentik, bermakna, dan aktif.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN 2
Kopen Jatipurno, Wonogiri tahun Pelajaran 2011-2012 pada mata pelajaran PKn
materi sistem pemerintahan pusat siswa menunjukan kesulitan dalam memahami
materi yang diajarkan guru sehingga hasil belajar siswa masih kurang
memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang belum
memenuhi KKM yang ditentukan yaitu sebesar 75 % dari 20 siswa atau sejumlah
15 siswa yang belum memenuhi KKM yang ditentukan oleh sekolah yaitu lebih
dari sama dengan 65. Sedangkan yang sudah sesuai dengan KKM yang telah
ditentukan sekolah adalah sebanyak 25% dari seluruh siswa atau sebanyak 5
siswa, dengan rata-rata kelas 59, 75. Hal ini dapat di lihat pada lampiran 19 hal
170.
Dalam

mengajarkan

materi

tersebut

sebenarnya

penulis

sudah

menggunakan berbagai media yang dapat menarik perhatian siswa dan agar siswa
tidak merasa jenuh dengan materi yang diajarkan dan supaya mendapatkan hasil
yang memuaskan. Bantuan media yang digunakan adalah berupa gambar struktur
commitdalam
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pusat. Berdasarkan bagan itu pula, sistem pemerintahan pusat dijelaskan secara
rinci mengenai susunan lembaga yang terdapat pada bagan tersebut.
Kesulitan yang dialami siswa dalam mata pelajaran PKn materi sistem
pemerintahan pusat yaitu mengenai susunan dan tugas lembaga Negara yang
terdapat pada pemerintahan pusat. Penyebab masih rendahnya kemampuan
memahami sistem pemerintahan pusat adalah pelaksanaan proses belajar mengajar
yang masih konvensional, dalam menyajikan pembelajaran hanya menggunakan
metode ceramah dan siswa hanya menghafalkan materi yang ada walaupun
penggunaan media sudah ditekankan tetapi hasil yang diharapkan tetap belum
memuaskan.
Keadaan yang demikian membuat peneliti yang sekaligus 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 criteria ketuntasan minimal
yang telah ditetapkan.
Dengan alasan tersebut penulis tertarik mengubah sistem pembelajaran
yang ada pada siswa kelas IV di SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri dengan
menyajikan pembelajaran PKn yang inkonvensional yang tujuan utamanya adalah
meningkatan pembeljaran yang mengaktifkan siswa dan pembeljaran yang
berpusat pada siswa dimana pembelajaran tersebut mampu membuat siswa
berperan sebagai aktor dan guru berperan sebagai fasilitator.
Menurut Abdul Azis Wahab (2009: 57 ) model pembelajaran adalah
preskripsi strategi mengajar yang disiapkan untuk mencapai tujuan khusus
pembelajaran.
Menurut Isjoni ( 2009 : 73 ) ada beberapa model pembelajaran yang
dikembangkan oleh para ahli dalam usaha memaksimalkan hasil belajar siswa.
Salah satu diantara model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran
kooperatif, yaitu suatu sistem pembelajaran yang di dalamnya memuat elemenelemen yang saling terkait. Elemen-elemen tersebut adalah (1) saling
ketergantungan positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individu, (4)
commitdiajarkan.
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memiliki beberapa tipe yaitu Student Team Achivement Division (STAD),
jigsaw, Teams Games Tournament ( TGT ), Group Investigation (GI), Rotate Trio
Exchange, dan Group resume.
Dari berbagai Model pembelajaran tersebut penulis memilih model
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), karena dalam tipe
pembelajaran ini tidak menuntut belajar secara kelompok saja tetapi terdapat
permainan yang tersaji dalam game yang disajikan secara turnamen karena pada
umumnya dunia anak adalah dunia bermain dan setiap anak-anak suka dengan
permainan dan hal yang menyenangkan. Oleh karena itu dengan mengusung
pembelajaran yang menyenangkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe
Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan kemampuan memahami
siswa. Terutama dalam pembelajaran PKn yang kebanyakan anak akan merasa
bosan, jenuh, mengantuk, tidak antusias, dan sebagainya yang diharapkan dapat
diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan disukai oleh anak SD.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mendorong untuk mengangkat
masalah ini menjadi bahan penelitian dengan judul “ Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Untuk
Meningkatkan Pemahaman Materi Sistem Pemerintahan Pusat Pada Siswa Kelas
IV SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri Tahun Pelajaran 2011-2012 “.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan
diteliti yaitu : “ Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams
games tournament (TGT) dapat meningkatkan kemampuan pemahaman materi
sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri
tahun pelajaran 2011-2012? “.

C. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah : “untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat dengan
commit
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(TGT) pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri tahun pelajaran
2011-2012 “.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat
praktis.
1.Manfaat teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini adalah meningkatkan khasanah para guru
untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games
Tournament (TGT) dalam penyampaian materi sistem pemerintahan pusat pada
khususnya dan semua mata pelajaran pada umumnya.
2.Manfaat praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :
a. Bagi siswa :
Penelitian ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi para siswa,
manfaat yang diperoleh yaitu :
1) Meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan
pusat.
2) Meningkatkan pemahaman siswa tentang lembaga – lembaga Negara
di pemerintahan pusat.
3) Dengan menerapkan model pembelajaran TGT siswa menjadi lebih
bersemangat, tidak bosan, dan jenuh dalam pembelajran khususnya
pelajaran PKn.
4) Memberi dampak dalam kehidupan sehari – hari yaitu siswa lebih
mengamalkan sikap cinta tanah air, memiliki rasa bangga menjadi
warga Negara Indonesia serta memiliki rasa menghormati dan
menghargai terhadap pemerintah dan lembaga – lembaga Negara RI.
5) Meningkatnya kerjasama antar siswa.
6) Meningkatkan rasa sosial, interaksi dan komunikasi antar siswa
karena dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran
kooperatif TGT sehingga hal ini dapat melatih kerjasama antar siswa
commit
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b. Bagi guru :
1) Meningkatkan semangat kepada guru untuk selalu berupaya
meningkatkan kemampuan memahami sistem pemerintahan pusat
pada peserta didik.
2) Menambah pengalaman guru dalam pembelajaran, khususnya
pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan pusat.
3) Meningkatkan

pengetahuan

dan

wawasan

pembelajaran

,

khususnya dalam bidan PKn.
4) Mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, dan
meningkatkan keterampilan guru untuk mengatasi kesulitan
pembelajaran dalam bidan PKn khususnya dalam materi sistem
pemerintahan pusat menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe Teams Games Tournament (TGT), sehingga tercipta suatu
proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan untuk
membantu perkembangan siswa yang optimal.
c. Bagi sekolah :
1) Memperbaiki

mutu

sekolah

melalui

penerapan

model

pembelajaran kooperatif TGT.
2) Membantu sekolah mengembangkan pembelajaran yang tidak
konvensial dengan menerapkan model pembelajaran yang baru
untuk sekolah tersebut yaitu model pembelajaran kooperatif TGT.
3) Meningkatkan kualitas sekolah baik dari segi siswa, guru, maupun
proses pembelajaran
4) Meningkatkan kinerja sekolah dengan mengoptimalkan kinerja
guru.
5) Mewujudkan pembelajaran inovatif dan efektif di sekolah.

commit to user
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka

1.

Hakikat Kemampuan Pemahaman Sistem Pemerintahan Pusat
a. Pengertian Kemampuan
Robbins ( 2000 : 46 ) menyatakan “ kemampuan merupakan kesanggupan
bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek ”.
Sedangkan Chaplin ( 1997 : 34 ) menyatakan “ ability ( kemampuan,
kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan ) merupakan tenaga atau daya
kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan ”.
Dalam buku yang lain, Robbins ( 1996 : 50 ) menyatakan “ kemampuan
(ability ) merujuk kesuatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas
dalam suatu pekerjaan ”
Yulk ( 1988: 38 ) mengemukakan bahwa “ kemampuan dapat diartikan
kemampuan atau skill menuju kepada kemampuan dari seseorang untuk
melakukan berbagai jenis kegiatan kognitif atau diperlukan dengan suatu cara
yang afektif “.
Sedangkan menurut Desmita (2006 : 257) ability (kemampuan, kecakapan)
merupakan suatu istilah umum yang berkenaan dengan potensi untuk
menguasai suatu keterampilan.
Dari berbagai pendapat tersebut diatas, kemampuan adalah kesanggupan
untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan.

b. Pengertian Pemahaman
Pemahaman merupakan terjemahan dari

comprehension.

Emiliani

mengutip simpulan Purwadinata ( 2000 : 7 ) menyatakan bahwa paham artinya
“ mengerti benar”.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dimyati & Mudjiono ( mengutip
simpulan Davis, 2006 : 203 ) menyatakan bahwa pemahaman merupakan
commit
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mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa menghubungkannya
dengan isi pelajaran lainnya. Sedangkan menurut Arikunto ( mengutip Dimyati
& Mudjiono, 2006 : 203 ) pemahaman adalah siswa diminta untuk
membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta.
Pemahaman berasal dari kata paham artinya (1) pengertian: pengetahuan
yang banyak; (2) pendapat: pikiran; (3) aliran: pandangan; (4) mengerti benar
(akan): tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Apabila mendapat
imbuhan pe-an menjadi pemahaman, artinya (1) proses; (2) pembuatan; (3)
cara memahami atau memahamkan, mempelajari baik-baik supaya paham
(Depdikbud, 1994:74). Sehingga sapat diartikan bahwa pemahaman adalah
suatu proses, cara memahami atau cara mempelajari baik-baik supaya paham
dan mengetahui banyak.
Menurut Em Zul Fajari ( 2008: 607-608) pemahaman berasal dari kata
paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman
merupakan proses perbuatan cara memahami. Selain itu Em Zul Fajari
menyatakan ( mengutip Elaine B. Johnson, 2007: 185) untuk mencapai suatu
pemahaman maka kita harus berpikir kritis. Pemahaman membuat kita
mengerti maksud di balik ide yang mengarahkan hidup kita setiap hari.
Driver (2003 : 22 ) mengutip simpulan Suzana bahwa pemahaman adalah
kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan yang di dalamnya
ada 3 aspek pemahaman, yaitu : (1) kemampuan mengenal, (2) kemampuan
menjelaskan, (3) kemampuan menginterpretasi.
Berkenaan dengan proses pemahaman, Suwarto dan St. Y. Slamet ( 2007 :
136 ) mengutip simpulan Nunan, menyatakan bahwa inti pemahaman tercakup
dalam satu inti yang sederhana, pemahaman adalah upaya membangun
jembatan antara pengetahuan yang baru dengan yang sudah diketahui.
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman
adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mengerti suatu situasi atau tindakan
yang sedang dipelajari
to user
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Menurut Udin S. Winataputra, dkk, ( 2008 : 2.1 ) Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misi
sebagai pendidikan nilai.
Zainul Ittihad Amin ( 2008 : 1.31 ) menyatakan Pendidikan
Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik agar pada masa datang dapat menjadi patriot pembela bangsa dan
Negara. Maksud dari patriot pembela bangsa dan Negara ialah pemimpin yang
mempunyai kesetiaan, kecintaan, serta keberanian untuk membela bangsa dan
tanah air melalui bidang profesinya masing – masing.
Sedangkan S.Sumarsono, dkk, ( 2002 : 3 ) mengemukakan Pendidikan
Kewarganegaraan adalah usaha agar kita memiliki wawasan kesadaran
bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku
sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila yang diperlukan
guna tegaknya dan tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. S.
Sumarsono, dkk, ( 2002 : 6 ) menyatakan Undang – Undang Nomor 2 Tahun
1989

tentang

Sistem

Pendidikan

Nasional

bahwa

“

Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dan
Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN ) agar menjadi
warga Negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. “
Udin S. Winataputra, dkk, ( 2008 : 1.15 ) dalam lampiran Permendiknas
No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa “ Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak –
hak dan kewajibanya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan terampil yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.
Dari

berbagai

pendapat

di

atas

dapat

disimpulkan

Pendidikan

Kewarganegaraan adalah usaha secara sadar yang membentuk warga Negara
memahami dan melaksanakan hak – hak dan kewajibanya untuk menjadi warga
commit to user
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Negara Indonesia yang memiliki nilai bela bangsa dan tanah air sesuai
Pancasila dan UUD 1945.

d. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam

Standar

Kompetensi

Dasar

mata

pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan BSNP KTSP pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah
sebagai berikut :
1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan.
2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti
korupsi.
3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter – karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa –bangsa lain.
4) Berinteraksi dengan bangsa – bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi.
Udin S. Winataputra, dkk, ( 2008 : 1.4 ) mengemukakan bahwa dalam
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana
pengembangan warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang
secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan yang harus menjadi wahana
psikologis – pedagogis yang utama, jika diruntut secara yuridis ada beberapa
ketentuan perundang – undangan yang mengandung amanat sebagi berikut :
1) Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan
perubahanya ( UUD 1945 & perubahanya ), khususnya alenia ke -4 yang
menyatakan

bahwa

pembentukan

Pemerintah

Negara

Indonesia

dimaksudkan untuk: “…..melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
commit to user
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ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial maka disusunlah suatu Undang – Undang dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
soisal bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
( UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) khususnya: ( a ) Pasal 3
yang menyatakan bahwa “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab, ( b ) Pasal 4 mengatakan Pendidikan
diselenggarakan

secara

demokratis

dan

berkeadilan

serta

tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan
diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem
terbuka dan multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung
sepanjang

hayat;

Pendidikan

diselenggarakan

dengan

member

keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan
dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi
segenap

warga

masyarakat;

Pendidikan

diselenggarakan

dengan

memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran wserta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, ( c ) Pasal
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menengah

wajib

memuat

pendidikan

agama;

Pendidikan

Kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu
pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga;
nketerampilan/kejuruan; dan muatan lokal.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikian ( PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP ).
Pasal 7 ayat ( 2 ) yang menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran
Kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/ Paket A,
SMP/MTs/SPMLB/Paket B, SMP/MTs/SPMLB/Paket C, SMK/MAK atau
bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan
wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas
dirinya sebagai manusia.
Udin S. Winataputra, dkk, ( 2008 : 1.7 ) mengemukakan Mata pelajaran
PKn berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter WNI yang
demokratis dan bertanggung jawab, PKn mempunyai peranan penting dalam
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui
pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kretivitas
peserta didik dalam proses pembelajaran. PKn sebagai pusat pengembangan
wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis
untuk membangun kehidupan demokrasi.
Sedangkan S. Sumarsono, dkk, ( 2008 : 7 ) menyatakan dengan Pendidikan
Kewarganegaraan, Warga Negara Republik Indonesia diharapkan mampu: “
Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah – masalah yang dihadapi
secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita – cita dan tujuan nasional
seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945”.

e.

Ruang Lingkup PKn di SD

Menurut Udin S. Winataputra ( 2008 : 1.17 ) berdasarkan Permendiknas
No. 22 Tahun 22 Tahun 2006 ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan
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Kewarganegaraan untuk Pendidikan Dasar dan menengah secara umum
meliputi aspek – aspek sebagai berikut :
1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan,
cinta lingkungan, kebanggan sebagi bangsa Indonesia, sumpah pemuda,
keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap positif
terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan
2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga,
tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan –
peraturan daerah, norma – norma dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan
internasional
3) Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban
anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM,
pemajuan, pengormatan dan perlindungan HAM
4) Kebutuhan warga Negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri,
persamaan kedudukan warga Negara
5) Konstitusi Negara, meliputi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
konstitusi – konstitusi yang pernah digunakan di Indonesian, hubungan
dasar Negara dengan konstitusi
6) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan,
pemerintahan daerah dan otonomi pemerintah pusat, demokrasi dan sistem
politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani,
sistem pemerintahan, pers dalam masyrakat demokrasi
7) Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan
ideologi Negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara,
pengamalan nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sehari – hari,
pancasila sebagai ideologi terbuka
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8) Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkunganya, politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional
dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.
Khusus untuk SD/MI lingkup isi Pendidikan Kewarganegaraan dikemas
dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, yang secara sekuensial
diorganisasikan sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing, Kelas IV
semester 2 mempunyai standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai
berikut : ( a ) Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat, dengan kompetensi
dasar meliputi, Mengenal lembaga – lembaga Negara dalam susunan
pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan
BPK ; mengenal organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti presiden, wakil
presiden, dan para menteri, ( b ) Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di
lingkunganya,

dengan

Kompetensi

Dasar

meliputi;

memberikan

contohsederhana pengaruh globalisasi di lingkunganya; mengidentifikasi jenis
budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan
internasional; menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di
lingkunganya, ( Udin S. Winataputra, dkk, 2008 : 1.20 ).

f. Pengertian Sistem Pemerintahan Pusat
Menurut Mastur, dkk, ( 2007 : 40 ) sistem pemerintahan pusat adalah suatu
proses atau cara untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur
kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam suatu Negara di tingkat pusat
yang di dalamnya terdapat lembaga – lembaga Negara yang menjalankan
sistem pemerintahan.
Sedangkan menurut Sarjan & Agung Nugroho ( 2008 : 68-80 ), sistem
pemerintahan pusat adalah suatu tatanan dari komponen pemerintah pusat yang
tediri dari lembaga Negara dan pemerintahan pusat ( presiden dan pembantu
presiden ). Dijelaskan pula bahwa lembaga negara terdiri dari : 1) lembaga
legislatif, adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. DPR ( Dewan
userpartai politik yang mempunyai 3
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fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi anggaran. DPD
merupakan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu
dan tugasnya adalah mengajukan RUU, ikut membahas RUU, malakukan
pengawasan terhadap RUU. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang anggotanya terdiri dari anggota DPD dan DPR tugasnya yaitu mengubah
dan menetapkan UUD, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam
masa jabatanya menurut UUD; (2) lembaga yudikatif adalah lembaga yang
memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga yudikatif terdiri dari
Mahkamah Agung ( MA ) yang tugasnya menangani aduan pelanggaran
undang-undang yang anggotanya terdiri dari hakim agung dan beberapa hakim
muda, Mahkamah Konstitusi ( MK ) tugasnya adalah menangani tuntutan
masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan, dan Komisi
Yudisial ( KY ) yang tugasnya mengawasi para hakim dalam memutus perkara;
( 3 ) lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan
pemerintahan, dipimpin oleh presiden dan wakil presiden; ( 4 ) Badan
Pemeriksa Keuangan ( BPK ) merupakan lembaga yang memriksa pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara; ( 5 ) Bank Sentral adalah bank
yang mengatur kebijakan moneter dan mencetak uang, bank sentral Indonesia
adalah Bank Indonesia ( BI ); ( 6 ) Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) adalah
lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat independen dan non
partisan. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden dan beberapa lembaga
negara. Berikut bagian-bagian pemerintah pusat : ( 1 ) Presiden dan wakil
presiden, tugas presiden terbagi menjadi dalam bidang legislatif ( membentuk
UU dengan persetujuan DPR dan menetapkan PERPU ), bidang yudikatif (
memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi ), dan sebagai kepala negara
sedangkan tugas wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan
kewajibanya sehari-hari, mewakili presiden apabila berhalangan sementara,
mengganti presiden apabila presiden berhalangan tetap; ( 2 ) Kemnetrian
negara yangb terdiri dari menteri departemen, menteri negara, dan menteri
koordinator.
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Prayoga Bestari & Ati Sumiati ( 2008:55-67 ) dalam bukunya sistem
pemerintahan pusat meliputi pemerintahan dan lembaga negara. Pemerintah
pusat berdasarkan amandemen UUD 1945 terdiri dari MPR, DPR, DPD,
presiden, MA, MK, KY, dan BPK. ( 1 ) MPR merupakan lembaga tinggi
negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang
dipilih melalui pemilu, tugasnya yaitu mengubah dan menetapkan UUD,
melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu, memutuskan
usul DPR berdasar putusan MK untuk memberhentikan presiden; ( 2 ) DPR
adalah lembaga yang menyerap, menampung, dan menghimpun, dan
meninjaklanjuti aspirasi rakyat indonesia. Anggota DPR berjumlah 550 orang
yang tugasnya adalah membentuk UUD, membahas dan memberikan
persetujuan PP pengganti UU, menetapkan APBN bersama presiden; ( 3 )DPD
( Dewan Perwakilan Daerah ) terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang
ditetapkan dari hasil pemilu, tugasnya adlah mengajukan RUU berkaitan
otonomi daerah kepada DPR, membahas RUU otonomi daerah, memebrikan
pertimbangan kepada DPR tentang RAPBN; ( 4 )Presiden merupakan
pemimpin

negara

yang tugasnya

melaksanakan

politik

luar

negeri,

menciptakan pertahanan nasional, menjaga keamanan dan melindungi seluruh
warga negara Indonesia; ( 5 ) Mahkamah Agung ( MA ) adalah badan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari hakim agung dan hakim
anggota; ( 6 ) Mahkamah Konstitusi ( MK ) adalah lembaga yang berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final
terutama berkaitan dengan persengkataan hasil pemilu; ( 7 ) Komisi Yudisial
adalah bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
menegakkan kehormatan dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim; ( 8 )
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) adalah badan yang bertugas memerikssa
tentang keuangan negara.
Berdasarkan UUD 1945 pada bab II pasal 4 s/d pasal 15, pemerintahan RI
terdiri dari aparatur pemerintah pusat, aparatur pemerintah daerah, dan usaha –
usaha Negara. Aparatur pemerintah pusat terdiri dari kepresidenan beserta
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aparatur utama lainnya, meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri –
menteri Negara atau lembaga non departemen.

Dari berbagai pendapat di atas, sistem pemerintahan pusat adalah suatu
tatanan

dari

komponen

pemerintah

pusat

yang

dilakukan

untuk

menyelenggarakan pemerintahan di pusat demi mencapai tujuan dan fungsi
pemerintahan.
Jadi

kemampuan

pemahaman

sistem

pemerintahan

pusat

adalah

kesanggupan untuk menjelaskan dan mengerti suatu tatanan dari komponen
pemerintah pusat.

2.

Hakikat

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Team

Games

Tournament ( TGT )
a. Pengertian Model Pembelajaran
Menurut Dwijiastuti,dkk ( 2005 : 5 ), model yakni cara yang teratur untuk
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan informasi dari guru,
dimana informasi tersebut dibutuhkan untuk mencapai kompetensi pengajaran.
Trianto mengutip simpulan Joyce ( 2007 : 5 ) bahwa model adalah suatu
pola atau rencana yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas.
Syaiful Sagala ( 2010 : 61 ) mengemukakan pembelajaran adalah
membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar
merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.
Sedangkan UUSPN no 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Syaiful Sagala ( 2010 : 64 ) yang
mengutip simpulan Knirck dan Gustafson bahwa pembelajaran merupakan
suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan
evaluasi.
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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.
Sedangkan Agus Suprijono ( 2009 : 46 ) mengemukakan bahwa model
pembelajaran

ialah

pola

yang

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial.
Menurut Isjoni yang mengutip simpulan Dahlan ( 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. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Etin Soliahatin dan Raharjo ( 2007 : 4 ) menyatakan cooperative learning
mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam
bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur
dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dimana keberhasilan kerja
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan oleh setiap anggota kelompok itu sendiri.
Menurut Slavin (2009: 4) model pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran dimana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok
kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi
pembelajaran.
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Dalam Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology
Education, 2007, 3(1), 35-39, disebutkan sebagai berikut:
Cooperative learning is generally understood as learning that takes
place in small groups where students share ideas and work
collaboratively to complete a given task. There are several models of
cooperative learning that vary considerably from each other (Slavin,
1995). Pembelajaran kooperatif secara umum dipahami sebagai
pembelajaran yang terjadi dalam kelompok kecil dimana siswa berbagi
ide dan bekerja sama menyelesaikan suatu soal. Ada beberapa model
pembelajaran kooperatif yang berbeda satu samalainnya.
Robert E. Slavin ( 2009 : 8 ) mengemukakan “ dalam pembelajaran
kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang
beranggotakan 4 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, 5 unsur dalam model
pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah : (1)
positive interdependent ( saling ketergantungan positif ), (2) personal
responsibility ( tanggung jawab perseorangan ) (3) face to face promotive
interaction ( interaksi promotif ), (4) interpersonal skill ( komunikasi antar
anggota ), dan (5) group processing ( pemrosesan kelompok ).
Pendapat tersebut diperkuat oleh Isjoni dan Mohd. Arif Ismail ( 2008 :
134) yang mengemukakan bahwa “ 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 ”.
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
commit to user
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Anita Lie ( 2008 : 31 ) mmengutip simpulan Roger dan David Johnson,
menyatakan bahwa tidak semua kerja kelompok dianggap cooperative learning.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, 5 unsur modal 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 bias mencapai
tujuan mereka. (2) Tanggung jawab perseorangan, unsur ini merupakan akibat
langsung dari unsure yang pertama. Kunci keberhasilan model pembelajaran
kerja kelompok adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya (3) Tatap
muka, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan
berdiskusi. (4) Komunikasi antar anggota, proses ini sangat bermanfaat dan
perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan
perkembangan mental dan emosional para siswa. (5) Evaluasi proses
kelompok, waktu evaluasi tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok,
tetapi bisa diadakan selang beberapa kali siswa tersebut terlibat dalam kegiatan
pembelajaran kooperatif.
David W. Johnson, Roger T. Johnson dan Marry Beth Stanne ( 2000 : 54)
menyatakan bahwa “ cooperative learning is one of the most widespread and
frutifull areas of theory, research and practice in education ”. yang berarti
pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang memiliki banyak
keberhasilan dalam riset maupun dalam pendidikan.
Sedangkan Richard M. Felder dan Rebecca Brent ( 2007: 11 ) berpendapat
“ cooperative learning is an approach to group work that minimize the
occurrence of those unpleasant situation 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 keaktifan kerja kelompok.
Berpijak dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
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kelompok dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas dirinya sendiri
dan orang lain dalam memahami sesuatu materi sesuai tujuan yang ingin
dicapai.
c. Tipe – tipe Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Isjoni ( 2009 : 73 ) dalam pembelajaran kooperatif terdapat
beberapa variasi model yang dapat diterapkan yaitu diantaranya : (1) STAD,
(2) Jigsaw, (3) Teams Games Tournaments, (4) Group Investigation ( GI ), (5)
Rotating Trio Exchange, dan (6) Group Resume.
Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh
Arends ( 2001 : 10 ) yaitu : (1) STAD, (2) Group Investigation, (3) Jigsaw, dan
(4) Structural Approach. Sedangkan 2 pendekatan lain yang dirancang untuk
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 ).
Robert E. Slavin ( 2009:10 ) menyebut beberapa metode pemebelajaran
kooperatif anatara lain STAD, Jigsaw, Teams Games Tournament, CIRC, dan
Team Accelerated Instruction ( TAI).
Bertolak dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
tipe Teams Games Tournament termasuk dalam model pembelajaran
kooperatif.
d. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games
Tournament (TGT)
Isjoni ( 2009:83 ) berpendapat “ TGT adalah suatu tipe pembelajaran
kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok – kelompok belajar yang
beranggotakan 5 – 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin,
dan ras yang berbeda ”.
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TGT model of cooperative learning is one type or model of cooperative
learning are easy to implement, involving the activities of all students
without any difference in status, involving the participation of students as
peer tutors and contains elements of the game and reinforcement,( J.R
David, 1976 ) Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe
atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan
aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan
peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan
reinforcement.
Sedangkan Robert E. Slavin (2009:163) menyatakan Teams 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, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan
anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti
mereka.
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.
1) Komponen-Komponen Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT.
Menurut Robert E. Slavin (2009:143) pembelajaran yang menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT ada 5 komponen utama yang harus
dimiliki yaitu :
a) Presentasi kelas
Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembelajaran yang
menggunakan model pembelajaran TGT, karena pada tahap ini siswa
diajarkan oleh guru tentang sistem pemerintahan pusat. Sehingga
pada tahap ini sangat berperan penting dalam penerimaan materi
dalam diri siswa.

b) Tim atau kelompok
Ini dapat terdiri dari 2 – 4 siswa, dan pengelompokan tim ini
commit to user
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Fungsi dari pengelompokan ini adalah memastikan bahwa dari
masing – masing siswa benar – benar mempelajari materi yang
diberikan oleh guru, yaitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh
guru dan mengerjakan soal – soal yang diberikan oleh guru secara
berkelompok.
Fungsi dari pengelompokkan 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 bertanggung
jawab dengan cara mengajari anggota yang belum paham sam pai
didapatkan semua anggota kelompok dapat paham semua.
c) Games
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 3 orang siswa, yang masing – masing
mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan game hanya berupa nomornomor 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.
d) 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 satu, tiga berikutnya pada
meja dua, dan seterusnya. Kompetisi
commit
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berkonstribusi secara maksimal terhadap skor tim mereka jika
mereka melakukan yang terbaik.

e) 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 di atas, model pembelajaran
kooperatif tipe teams games tournament adalah model pembelajaran
kooperatif yang menempatkan anak dalam kelompok yang berbeda
kemampuan yang menggunakan sistem turnamen akademik yang
diikuti oleh seluruh siswa.
2) Aturan Permainan Model Pembelajaran TGT
Permainan pada turnamen dilakukan dengan aturan sebagai
berikut. Pertama, setiap pemain dalam tiap kelompok menentukan dulu
pemain yang pertama dengan cara undian. Kemudian pemain pertama
maju untuk mengambil kartu undian yang berisi nomor soal dan diberikan
kepada pembaca soal (guru). Pembaca soal akan membacakan soal sesuai
dengan nomor undian yang diambil oleh pemain. Pemain berebut untuk
menjawab soal yang telah dibacakan.Selanjutnya soal dikerjakan secara
mandiri oleh pemain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam
soal. Setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan
membacakan hasil pekerjaannya. Setelah itu pembaca soal akan
membukakan kunci jawaban dan skor hanya diberikan kepada pemain
yang menjawab benar atau penantang yang pertama kali memberikan
jawaban benar.
Apabila pemain yang menjawab pertama salah, maka soal
dilemparkan ke peserta lain. Jika semua pemain menjawab salah maka
kartu dibiarkan saja.Permainan dilanjutkan pada kartu soal berikutnya
user
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terjawab, setiap pemain dalam satu meja menghitung jumlah kartu yang
diperoleh dan menentukan berapa poin yang diperoleh berdasarkan tabel
yang telah disediakan.Selanjutnya, setiap pemain kembali kepada
kelompok asalnya dan melaporkan poin yang diperoleh kepada ketua
kelompok.Ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh anggota
kelompoknya pada tabel yang telah disediakan, kemudian menentukan
kriteria penghargaan yang diterima oleh kelompoknya. Dari uraian
tersebut langkah model pembelajaran TGT adalah sebagai berikut :
1.

Membentuk kelompok untuk memulai permainan.

2.

Setiap kelompok menentukan pemain pertama dengan diundi

3.

Pemain pertama maju mengambil kartu undian yang berisi nomor soal
dan diberikan kepada pembaca ( guru ).

4.

Pembaca soal akan membacakan soal sesuai nomor yang tertera pada
kartu tersebut.

5.

Pemain menjawab soal secara berurutan atau dapat diperebutkan agar
suasana menjadi lebih kompetitif dan menyenangkan.

6.

Menjawab atau mengerjakan soal secara mandiri bila sudah selesai
maka pemain membacakan hasil pekerjaanya.

7.

Pembaca soal membuka kunci jawaban dan memberikan skor kepada
pemain yang menjawab dengan benar, bila jawaban salah maka akan
dilemparkan kepada pemain lainya.

8.

Menghitung kartu yang diperoleh dan menetukan poin yang diperoleh
berdasarkan kartu tersebut.

9.

Setiap pemain kembali ke kelompok asal dan melaporkan kepada
ketua kelompok berapa skor yang diperolehnya.

10. Ketua kelompok menulis point yang telah diperoleh pada papan skor.
11. Memberikan penghargaan kepada perseorangan atau kelompok.
Aturan permainan dalam TGT dapat digambarkan pada gambar 1
sebagai berikut :
Pembaca
commit to user
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1. Ambilah kartu bernomor dan carilah soal yang berhubungan dengan
nomor tersebut pada lembar permainan
2. Bacalah pertanyaanya dengan keras
3. Cobalah untuk menjawab

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

Penantang II
Boleh menantang jika penantang I melewati, dan jika mau. Apabila semua
penantang sudah menantang atau melewati, penantang II memeriksa
lembar jawaban. Siapapun yang jawabanya benar berhak menyimpan
kartunya. Jika si pembaca salah, tidak ada sanksi, tetapi jika kedua
penantangya yang salah, maka dia harus mengembalikan kartu yang telah
dimenangkanya ke dalam kotak, jika ada‟

Gambar 2.1. Aturan permainan TGT menurut Robert. E Slavin

commit to user
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3) Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran TGT.
Menurut Slavin (2008), melaporkan beberapa laporan hasil riset
tentang pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian belajar
siswa yang secara inplisit mengemukakan keunggulan dan kelemahan
pembelajaran TGT, sebagai berikut:
a) Para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT memperoleh
teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial
mereka dari pada siswa yang ada dalam kelas tradisional.
b) Meningkatkan perasaan/persepsi siswa bahwa hasil yang mereka
peroleh tergantung dari kinerja dan bukannya pada keberuntungan.
c) TGT meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk rasa
harga diri akademik mereka.
d) TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain (kerja sama
verbal dan nonberbal, kompetisi yang lebih sedikit)
e) Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi
menggunakan waktu yang lebih banyak.
f) TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja
dengan gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau
perlakuan lain.

commit to user

29
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

4) Penempatan Meja Tournament TGT
Menurut Robert. E Slavin penempatan siswa pada meja tournament
dapat digambarkan pada gambar 2 sebagai berikut :
A-1

Meja
Turnamen
1

Meja
Turnamen
2

B-1
B-2
B-3 B-4
Tinggi Sedang Sedang Rendah

TEAMA-3A A-4
A-2

Meja
Turnamen
4

Meja
Turnamen
3

C-1
C-2
C-3 C-4
Tinggi Sedang Sedang Rendah

TEAM B
TEAM C
Keterangan : A-1 = Tinggi, A-2= sedang, A-3= sedang, A-4= rendah
Gambar 2.2 Penempatan meja tournament menurut Slavin
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa. Karena siswa dapat belajar lebih rileks, serta dapat
menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat
dan keterlibatan belajar namun juga terdapat beberapa kekurangan
diantaranya adalah membutuhkan waktu yang lebih banyak dan terkadang
guru sulit untuk mengelompokkan siswa kedalam kelompok yang sesuai
dengan tingkatan mereka.
3.

Tinjauan tentang Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

Pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dan pendidik pada
commit to user
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pembelajaran, pendidik harus mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik siswa. Hal ini diperlukan agar peserta didik merasa senang, tanggung
jawab, dan konsentrasi mengikuti proses pembelajaran. Dengan mengenali
karakteristik siswa, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Dirangkum dari
Martinis Yamin (2007:32-36), manfaat tersebut antara lain:
a. Memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kompetensi/
kemampuan awal para siswa, yang berfungsi sebagai prerequisite/ kelanjutan
bagi bahan/ materi baru yang akan disampaikan. Diharapkan bahan baru tidak
terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Sebaiknya materi itu merupakan
kelanjutan yang dimiliki siswa sebelumnya.
b. Memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang dimiliki siswa.
Berdasarkan pengalaman tersebut, guru dapat memberikan bahan yang tepat,
mantap, dan memberi contoh yang akurat beserta elaborasi yang menarik
kepada siswa, sehingga siswa lebih mudah menyerap bahan-bahan yang
disajikan oleh guru.
c. Mengetahui latar belakang sosial dan kultur para siswa. Dengan demikian guru
dapat memberikan bahan yang sesuai dengan metode yang efisien.
d. Mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik jasmani
maupun rohaniah. Tingkat perkembangan ini besar pengaruhnya terhadap
keberhasilan dan cara belajar siswa. Dengan mengetahui tingkat perkembangan
siswa, guru dapat menyesuaikan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa.
e. Mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. Dengan cara ini guru dapat
merancang strategi yang lebih tepat dan akurat untuk memenuhi kebutuhan dan
aspirasi itu, baik secara individual atau kelompok.
f. Mengetahui

tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh siswa

sebelumnya. Perkembangan aspek kognitif dan intelektual tersebut dijadikan
sebagai dasar dalam merencanakan pengetahuan baru, yang dirancang secara
tepat.
g. Mengetahui tingkat bahasa siswa, baik lisan maupun tulisan. Dengan cara ini
guru dapat menyesuaikan kemampuan berbahasa siswa agar terjadi komunikasi
yang seimbang dan berhasil. commit to user
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h. Mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai siswa. Hal ini dapat dijadikan dasar
pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran.
Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun,
sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Supandi (1992:44), tingkatan kelas di sekolah
dasar dapat dibagi dua yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri
dari kelas satu, dua dan tiga yang kisaran umurnya antara 6 atau 7 tahun.
Sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas empat, lima, dan enam yang kisaran
umurnya 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Makmun (1995:50) dalam,
mengemukakan bahwa usia 9-12 tahun memiliki ciri perkembangan sikap
individualis sebagai tahap lanjut dari usia 6-9 tahun dengan ciri perkembangan
sosial yang pesat.
Pada dasarnya tahapan perkembangan pikiran anak terdiri dari beberapa
tahap. Dirangkum dari Tim Dosen PGSD, 2003:63, Piaget menjelaskan bahwa
perkembangan anak yang pertama berada dalam tahap sensomotorik (0-2 tahun).
Selama fase ini bayi mengembangkan kemampuanuntuk mengkoordinasikan dan
mengorganisasikan sensasi dan persepsi dengan gerakan fisik dan perilakunya.
Kedua, anak mengalami tahap praoperasional (2,1-7), dalam tahap ini konsepkonsep stabil dibentuk, penalaran mental muncul, dan kepercayaan mungkin
dibangun. Ketiga, anak mengalami tahap operasional konkrit (7,1-10). Tahap
operasional konkrit adalah suatu yindakan mental yang dapat diputar balikan
berdasarkan objek riil dan konkrit. Keempat, anak mengalami tahap operasional
formal (11,1-15), pada tahap ini memungkinkan kekuatan berpikir dapat
mengembangkan wawasan kognitif baru dan sosial. Pada fase ini, pikiran anak
menjadi lebih abstrak, logis, dan idealistik, mampu mengkaji pikiran sendiri dan
orang lain.
Menurut Piaget dalam Heruman (2007:1), anak sekolah dasar berada
pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah
kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika,
meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Dalam pembelajaran
yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media, alat peraga dan model
commit
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siswa mudah mengerti. Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui
tahapan konkret, semi konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak.
Dalam pembelajaran PKn, segala sesuatu yang abstrak harus dipahami
siswa dan segera diberi penguatan agar bertahan lama dalam memori siswa,
sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya. Untuk itu, maka
diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya
sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan
siswa.
Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa siswa SD
umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun yang dalam
perkembangan kognitifnya masih terikat dengan objek konkret. Berkaitan ini, di
dalam melaksanakan penelitian, peneliti menyesuaikan dengan karakteristik anak
kelas 4. Karena usia anak kelas 4 dalam fase operasional konkrit, maka peneliti
dalam

pembelajaran

sistem

pemerintahan

pembelajaran kooperatif tipe TGT

pusat

menggunakan

model

yang akan mempermudah siswa dalam

pemhaman materi sistem pemerintahan pusat.
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B. Penelitian Yang Relevan
Indah Kusumawati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “
Penggunaan Metode Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Disertai
Media Gambar Cetak Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Keaktifan dan Hasil
Belajar Geografi Pada Kompetensi Dasar Atmosfir Bagi Siswa Kelas X di SMA
Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2008/2009 ” menyimpulkan bahwa dengan
menggunakan metode TGT yang disertai media gambar cetak pada kompetensi
dasar atmosfir di SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2008/2009 : 1)
keaktifan siswa mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 84,13%
kemudian meningkat menjadi 86,51% pada siklus II. Dari hasil tersebut, maka
dapat diketahui bahwa keaktifan siswa mengalami peningkatan sebesar 2,38%. 2)
hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar adalah
sebesar 88,1% dengan nilai rata – rata 69,9 danterjadi peningkatan pada siklus II
yakni sebesar 100% dengan nilai rata – rata 75. Berdasarkan hasil tersebut, dapat
diketahui bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar
7,03%.
Penelitian Indah Kusumawati di atas relevan dengan penelitian ini yaitu
penggunaaan model pembelajaran TGT. Selain memiliki persamaan, kedua
penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Indah
Kusumawati untuk meningkatkan keaktifan 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 sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kopen,
Jatipurno, Wonogiri tahun ajaran 2011/2012.
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
TGT mampu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran
user
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Penelitian Joko Purwanto di atas, relevan dengan penelitian ini. Persamaan
dengan penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan
Joko Purwanto untuk meningkatkan minat dan hasil belajar IPS pada siswa kelas
VIII SMP Negeri 1 Cepogo, Boyolali tahun 2008, sedangkan penelitian ini untuk
meningkatkan kemampuan untuk memahami sistem pemerintahan pusat pada
siswa kelas IV SD Negeri 2 Kopen, Jatipurno, Wonogiri tahun ajaran 2011/2012.
Agung Raharjo (2009) dalam penelitinya yang berjudul “ Penerapan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Untuk
Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Akuntansi di Kelas XI IPS 1
SMA N 8 Tahun Pelajaran 2008/2009 “ menyimpulkan bahwa dengan
menerapakan model pembelajaran kooperatif metode teams games tournament
(TGT) terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA N
8 Surakarta. Hal ntersebut terefleksi dari beberapa indicator berikut : 1). Siswa
makin antusias dan makin bersemangat pada saat awal akan mengikuti kegiatan
belajar mengajar. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan siswa
dalam apersepsi dari 24 siswa dari siklus pertama 66,67% menjadi 29 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 sikjlus pertama sebesar
77,8% menjadi 32 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
88,3% 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 Teams Games Tournament (TGT). Selain memiliki persamaan penelitian
to user
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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 pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri tahun pelajaran
2011/2012.

C. Kerangka Berpikir

Pembelajaran PKn dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa telah
mendapat nilai di atas KKM yang telah ditetapkan. SDN 2 Kopen, Jatipurno,
Wonogiri tahun ajaran 2011/2012 menetapkan KKM mata pelajaran PKn kelas IV
adalah 65. Tapi pada kenyataannya kemampuan pemahaman sistem pemerintahan
pusat pada siswa kelas IV SD N 2 Kopen masih rendah terbukti masih banyak
siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Hal ini disebabkan guru hanya
menggunakan metode yang konvensional, guru masih menggunakan metode
ceramah dalam menyampaikan bahan ajar, guru tidak menggunakan media dalam
menyampaikan materi PKn. Guru selalu menguasai kegiatan pembelajaran. Selain
itu guru kurang melatih siswa baik secara individu maupun kelompok aktif baik
dalam mencari, menggali, dan menemukan sendiri berbagai konsep yang
dipelajari secara holistic, 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, diantaranya adalah
penyajian materi yang menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan
pemahaman siswa. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah model
pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif TGT dapat diterapkan untuk
mengaktifkan siswa, menumbuhkan semangat siswa dan motivasi siswa untuk
belajar. Dalam model pembelajaran kooperatif TGT siswa tidak hanya bekerja
secara kelompok saja, namun terdapat permainan yang tersaji dalam game yang
dimainkan secara turnamen. Karena pada dasarnya anak – anak suka bermain.
commitTGT
to user
Dengan model pembelajaran kooperatif
siswa dapat belajar sambil bermain,
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dapat berlatih bahwa ketergantungan dengan orang lain itu pasti ada, sehingga
sikap saling membutuhkan dan bekerja sama dapat terbentuk.
Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
pada siswa kelas IV SD N 2 Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri
tahun ajaran 2011/2012.
Hubungan variabel penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
dengan kemampuan pemahaman sistem pemerintahan pusat dapat digambarkan
pada gambar 2.3 sebagai berikut

commit to user
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Kondisi
awal

Masih
menggunakan
model
pembelajaran
konvensional
(ceramah) dalam
pembelajaran
sistem
pemerintahan pusat

Kemampuan
pemahaman
sistem
pemerintahan
pusat rendah

Siklus I,
penggunaan model
kooperatif TGT
terdiri dari:
 Rencana
 Tindakan
 Observasi
 Refleksi

Tindakan

Kondisi
akhir

Menggunaka
n model
pembelajaran
kooperatif
tipe TGT
pada
pembelajaran
sistem
pemerintahan
pusat

Melalui penggunaan
model pembelajaran
kooperatif tipe TGT
kemampuan sistem
pemerintahan pusat
pada siswa kelas IV
meningkat.
commit
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Gambar 2.3.
Alur Kerangka

Siklus II,
penggunaan model
kooperatif TGT
terdiri dari:
 Rencana
 Tindakan
 Observasi
 Refleksi

38
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan dari kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas dapat
ditarik hipotesis tindakan sebagai berikut :
“ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games
Tournament ( TGT ) dapat Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Sistem
Pemerintahan Pusat pada Siswa Kelas IV SD N 2 Kopen, Jatipurno, Wonogiri
Tahun Pelajaran 2011/2012 ”.

commit to user
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN 2 Kopen, Jatipurno,
Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012. Tempat tersebut dipilih dengan
beberapa pertimbangan. Diantaranya adalah karena waktu, biaya, dan
keberadaan sampel untuk memudahkan peneliti memperoleh data. Di
samping itu karena peneliti telah bekerja sebagai guru di SDN 2 Kopen,
Jatipurno, wonogiri sehingga apabila melakukan penelitian, peneliti tidak
meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai guru di SD tersebut.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester II ( genap ) tahun
pelajaran 2011/2012. Lebih tepatnya bulan Januari s/d Juni 2012 atau selama
6 bulan yang terdiri dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan. Hal
ini dapat diperinci sebagai berikut, pada bulan Januari-Maret merupakan
tahapan persiapan penelitian dengan kegiatan koordinasi peneliti dengan
kepala sekolah, menyusun proposal penelitian, menyiapkan perangkat
pembelajaran dan instrumen penelitian. Pada bulan Maret- April merupakan
tahapan pelaksanaan tindakan, sedangkan pada bulan Mei-Juni merupakan
tahapan analisis data dan pelaporan.

B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 2 Kopen,
Jatipurno, Wonogiri dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang yang terdiri dari 12
siswa laki – laki dan 8 siswa perempuan.

commit to user
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C. 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 professional.
Retno Winarni ( 2009 : 5 ) mendefinisikan PTK sebagai bentuk
penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan – tindakan
tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik – praktik
pembelajaran di kelas secara lebih professional.
Menurut Sarwiji Suwandi ( 2009 :10 ) penelitian tindakan kelas
merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat
dari permasalahan riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar
mengajar, kemudian direfleksikan alternatif pemecah masalahnya dan
ditindak lanjuti dengan tindakan – tindakan 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 sisten 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
2) Membuat alat peraga
commit to user
3) Membuat media pembelajaran
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4) Membuat lembar observasi guru
5) Mendesain alat evaluasi
b. Pelaksanaan Tindakan ( acting )
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan
kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan. Guru
menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
TGT.Siswa belajar dengan berkelompok sesuai dengan kelompoknya
masing–masing kemudian dilakukan turnamen. Memantau perkembangan
penguasaan materi sistem pemerintahan pusat

c. Obsevasi ( Observing )
Dalam tahap ini dilaksanakan observasi langsung terhadap proses
pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi terhadap guru dan siswa
kelas IV SDN 2 Kopen, Jatipurno, Wonogiri. Observasi mengarah pada poin –
poin dalam pedoman yang telah disiapkan peneliti. Pada tahap ini peneliti
melakukan pengamatan terhadap siswa kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno selama
proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif ( TGT ) dan mencatat
hasil pengamatan pada lembar observasi. Sedangkan observer (teman sejawat)
mengamati kinerja guru kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno dalam menerapkan
model pembelajaran kooperatif ( TGT ) dan mencatat hasilnya pada lembar
observasi yang sudah disiapkan.

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. Dalam tahap
refleksi, peneliti dan observer menganalisis aktivitas siswa, kinerja guru, dan
hasil tes. Apabila setelah dianalisis berdasarkan hasil pengamatan yang
dilakukan peneliti terhadap siswa kelas IV SDN II Kopen Jatipurno dalam
commit
user
siklus I menunjukkan bahwa hasil
yangtodiharapkan
belum maksimal, untuk itu
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peneliti mengubah kelompok untuk siklus berikutnya dan melakukan tindakan
perubahan pada siklus II. Selain itu bila berdasar pengamatan yang dilakukan
observer terhadap kinerja guru menunjukkan bahwa masih ada hal yang kurang
untuk itu perlu perbaikan kinerja guru dalam siklus berikutnya. Hasil tes dalam
siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan, maka diperlukan perencanaan
siklus II untuk memperbaiki proses pembelajaran tentang pemahaman materi
sistem pemerintahan pusat. Apabila pada siklus II sudah tercapai target yang
diharapkan maka hanya akan ada 2 siklus saja dan tidak berlanjut ke siklus II,
demikian sebaliknya bila hasil belum sesuai yang diharapkan maka akan
dilakukan tindakan dan perbaikan kembali pada siklus III.

Rancangan penelitian tersebut di atas, dapat dilihat pada gambar 4.
planning

acting
reflektif

observing

Gambar 3.1. Model Penelitian Tindakan Kelas (Sarwiji Suwandi,
2009 : 28)

D. 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. Sumber data primer yang terdiri dari :
a. Siswa kelas IV SDN 2 Kopen, Jatipurno. Wonogiri
b. Hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
commit to user
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a. Informan ( guru )
b. Arsip nilai

E. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitian dan juga sumber data yang dimanfaatkan,
maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi Langsung
Observasi yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran
berlangsung adalah observasi partisipatif dimana 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 dikerkana oleh sumber data, dan ikut merasakan suka
dukanya ( Sugiyono, 2008 : 64 ).
Peran

peneliti

dalam

kegiatan

ini

adalah

melaksanakan

pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas IV SDN 2 Kopen,
Jatipurno, Wonogiri. Sedangkan observer adalah teman sejawat yang
berperan sebagai pengamat jalannya pembelajaran di kelas dan mengamati
kerja guru dalam mengelola kelas dan dalam menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament ( TGT )
2. Tes
Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang
digunakan

untuk

mengukur

keterampilan,

pengetahuan,

intelegensi,

kemampuan atau bakat yang dimilki 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 pemahaman sistem pemerintahan pusat yang diperoleh siswa
kelas IV SD 2 Kopen setelah kegiatan pembelajaran tindakan. Tes diberikan
pada awal penelitian untuk mengidentifikasi kekurangan siswa dalam
commit pemerintahan
to user
pembelajaran PKn materi sistem
pusat. Selain itu tes ini
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dilakukan di setiap akhir siklus untuk mengetahui peningkatan kemampuan
pemahaman sistem pemerintahan pusat.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau
variable 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 : instrument, arsip penilain guru, bukti fisik kegiatan berupa foto dan
video, dan lain – lain.

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 dengan
memanfaatkan sarana di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
perbandingan data itu. Sedangkan menurut Sukardi (2006:107), trianggulasi
digunakan untuk melakukan cross check data yang diperoleh dari lapangan,
sehingga dalam melakukan analisis hanya data yang valid yaitu data yang benarbenar didukung oleh para tim peneliti yang diproses lanjut sebagai masukan
laporan hasil maupun untuk tujuan membangun teori baru. Dari pendapat tersebut,
peneliti menyimpulkan bahwa trianggulasi merupakan teknik yang digunakan
untuk mencocokkan data yang diperoleh dari lapangan dengan memanfaatkan
sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu, peneliti dapat mencocokkan data dengan
cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.
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
commit serta
to user
yang diperoleh dari guru dan observer,
aktivitas guru yang diperoleh dari
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observer

dan

kepala

sekolah.

Sedangkan

Trianggulasi

metode

yaitu

mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang
berbeda tetapi masih mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji
kemantapan informasinya. Pengecekan data dengan trianggulasi metode ini
dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil observasi , hasil tes tentang
sistem pemerintahan pusat, dan video.

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
interaktif. Model analisis interaktif mempunyai 3 buah komponen yaitu : reduksi
data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles &
Hubermen dalam Rohidi ( 2007 : 16 ).
1. Reduksi data yaitu merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan data yang muncul dari catatan lapangan yang berlangsung
terus menerus selama pengumpulan data, antara lain penyeleksian data
melalui ringkasan atau uraian singkat;
2. Penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara
sistematis dan digunakan untuk penarikan kesimpulan dan tindakan;
3. Penarikan kesimpulan, untuk mencapai kesimpulan yang beralasan dan tidak
lagi berbentuk kesimpulan yang coba – coba, maka verifikasi dilakukan
sepanjang penelitian berlangsung.
Selain teknik yang digunakan di atas, teknik analis yang digunakan untuk
menganalisis data – data yang telah berhasil dikumpulkan antara lain dengan
teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. Teknik deskriptif komparatif yaitu
dengan membandingkan hasil antar siklus, sebelum penelitian dengan hasil pada
akhir setiap siklus, sedangkan teknik analisis kritis adalah teknik yang mencakup
kegiatan untuk mengungkap kelemhan dan kelebihan siswa dalam proses belajar
mengajar berdasarkan criteria normatif yang diturunkan dari kajian teoritis
maupun dari ketentuan yang ada , menurut Sarwiji Suwandi ( 2010 : 61 ). Hasil
tersebut dijadikan dasar dalam commit
menyusun
perencanaan tindakan untuk tahap
to user
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berikutnya sesuai siklus yang ada. Analisis data dilakukan bersama dan atau
setelah pengumpulan data.
H. Indikator Kerja
Setelah penerapan model pembelajaran kooperatif ( TGT ) diharapkan
akan terjadi peningkatan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat yaitu
dengan nilai memenuhi kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam
penelitian ini jika 80 % dari jumlah seluruh siswa (16 siswa) memperoleh nilai
lebih atau sama dengan nilai KKM (nilai KKM = 75 ). Apabila dari penelitian ini
belum tercapai target yang diharapkan maka akan dilanjutkan dengan siklus III.

I. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini terdiri dari siklus – siklus. Tiap – tiap siklus
dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain
dalm factor – factor yang diselidiki. Untuk mengetahui permasalahan yang
menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan
pusat pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen, Jatipurno, Wonogiri.
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 TGT.
Dengan berpedoman pada refleksi awal, maka prosedur pelaksanaan
penelitian melalui tahapan atau siklus, yang tiap siklus berisi 4 langkah yaitu
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Secara
kongkrit dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user
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SIKLUS II
1. Rencana
SIKLUS I

3.
Observasi

2. Tindakan

4.
Refleksi

2.
Tindakan

4. Refleksi

1. Rencan
a

3.
Observasi
Gambar 3.2. Siklus PTK

Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Siklus I
a. Tahap Perencanaan
Adapun langkah – langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah :
1) Merencanakan

pembelajaran

dengan

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament ( TGT )
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 ke dalam kelompok yang masing – masing kelompok
terdiri dari 4 – 5 siswa
commit to user
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
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Pertemuan I :
Kegiatan awal
1) Menyanyikan lagu “ Garuda Pancasila” sebagai apersepsi.
2) Menyampaikan secara garis besar materi sistem pemerintahan
pusat pada pertemuan I. Dengan menggunakan media dan sumber
belajar yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Kegiatan inti
1) Membagi kelas menjadi 4 kelompok yang heterogen.
2) Membagikan lembar diskusi untuk masin-masing kelompok.
3) Melakukan permainan antar anggota kelompok dan pemberian
penghargaan dari guru.
Kegiatan akhir
1) Membagikan lembar soal untuk dikerjakan secara individu
sebagai evaluasi.
2) Pemberian PR
3) Menyimpulkan pelajaran pada pertemuan hari itu.
Pertemuan II:
Kegiatan awal
1) Tanya jawab tentang materi sebelumnya sebagai apersepsi
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada
pertemuan II siklus I
3) Mempersiapkan

media

terutama

LCD

yang

membantu

pembelajaran pada proses pembelajaran.
Kegiatan inti
1) Membagi kelas menjadi 4 kelompok yang heterogen.
2) Membagikan lembar diskusi untuk masin-masing kelompok.
3) Melakukan permainan antar anggota kelompok dan pemberian
penghargaan dari guru.
Kegiatan akhir

commit to user
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1) Membagikan lembar soal untuk dikerjakan secara individu
sebagai evaluasi akhir pada siklus I
2) Pemberian PR.
3) Menyimpulkan pelajaran pada pertemuan hari itu
c. Tahap Observasi
Tahap

observasi

dilakukan

dengan

cara

mengamati

proses

pembelajaran. Observasi mengarah pada poin – poin dalam pedoman yang
telah disiapkan peneliti. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan
terhadap siswa kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno selama proses pembelajaran
dengan model pembelajaran kooperatif ( TGT ) dan mencatat hasil pengamatan
pada lembar observasi. Sedangkan observer (teman sejawat) mengamati kinerja
guru kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno dalam menerapkan model pembelajaran
kooperatif ( TGT ) dan mencatat hasilnya pada lembar observasi yang sudah
disiapkan.

d. Tahap Refleksi
Pada tahap ini diadakan refleksi dan evaluasi ( tes akhir ) dari kegiatan
pelaksanaan tindakan.

Dalam tahap refleksi, peneliti dan observer

menganalisis aktivitas siswa, kinerja guru, dan hasil tes. Setelah dianalisis
berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas IV
SDN II Kopen Jatipurno dalam siklus I menunjukkan bahwa kerjasama dalam
kelompok, kesungguhan dalam menyelesaikan tugas, serta kemauan untuk
menyampaikan pendapat belum maksimal. Untuk itu peneliti mengubah
kelompok untuk siklus berikutnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan
observer terhadap kinerja guru menunjukkan bahwa masih ada hal yang kurang
dalam pemberian kesempatan bertanya dan pemberian penguatan. Untuk itu
perlu perbaikan kinerja guru dalam siklus berikutnya. Hasil tes dalam siklus I
belum memenuhi indikator keberhasilan karena baru 50% siswa yang
memenuhi KKM atau sebanyak 10 siswa padahal penelitian ini selesai apabila
commit
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maka

diperlukan

perencanaan

siklus

II

untuk

memperbaiki

proses

pembelajaran tentang pemahaman materi sistem pemerintahan pusat.

2. Siklus II
a. Tahap Perencanaan
1) Mengidentifikasi permasalahan pada siklus

I dan penetapan

alternative pemecahan masalahnya
2) Merencanakan
pembelajaran

pembelajaran
kooperatif

TGT

dengan
yang

menggunakan
akan

model

diterapkan

dalam

pembelajaran di siklus II
3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
4) Membuat media pembelajaran
5) Mengembangkan scenario pembelajaran
6) Menyiapkan sumber belajar
7) Mengembangkan format evaluasi pembelajaran
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Pertemuan I:
Kegiatan awal
1) Berdoa dan menyanyikan lagu “ Pemilu “
2) Membagi

kelompok

menjadi

kelompok

kecil

yang

berbeda

anggotanya dengan kelompok pada siklus I.
3) Menyampaiakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Kegiatan inti
1) Penyampaian secara garis besar materi.
2) Membagikan lembar diskusi kepada masing-masing kelompok, dan
memulai kegiatan diskusi.
3) Melakukan permainan dan turnamen dengan menjawab soal dan
perebutan kartu nomor antar siswa dan antar kelompok.
4) Pemberian

penghargaan

dari

guru

perseorangan.
Kegiatan akhir

commit to user
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1) Membagikan lembar soal untuk dikerjakan secara individu sebagai
evaluasi.
2) Pemberian PR.
3) Menyimpulkan pelajaran pada pertemuan hari itu.
Pertemuan II
Kegiatan awal
1) Tanya jawab tentang materi sebelumnya sebagai apersepsi
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada
pertemuan II siklus II.
3) Mempersiapkan media terutama LCD yang membantu pembelajaran
pada proses pembelajaran.
Kegiatan inti
1) Penyampaian secara garis besar materi.
2) Membagikan lembar diskusi kepada masing-masing kelompok, dan
memulai kegiatan diskusi.
3) Melakukan permainan dan turnamen dengan menjawab soal dan
perebutan kartu nomor antar siswa dan antar kelompok.
4) Pemberian

penghargaan

dari

guru

kepada

kelompok

dan

perseorangan.
Kegiatan akhir
1) Membagikan lembar soal untuk dikerjakan secara individu sebagai
evaluasi akhir pada siklus II.
2) Pemberian PR.
3) Menyimpulkan pelajaran pada pertemuan akhir pada siklus II tersebut.

c. Tahap Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran.
Observasi mengarah pada poin – poin dalam pedoman yang telah disiapkan
peneliti. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa kelas IV
SDN 2 Kopen Jatipurno selama proses
dengan model pembelajaran
commitpembelajaran
to user
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kooperatif ( TGT ) dan mencatat hasil pengamatan pada lembar observasi.
Sedangkan observer (teman sejawat) mengamati kinerja guru kelas IV SDN 2
Kopen Jatipurno dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif ( TGT ) dan
mencatat hasilnya pada lembar observasi yang sudah disiapkan.

d. Tahap Refleksi
Mengadakan evaluasi ( tes akhir ). Kemudian hasil analisis data dari
siklus II ini digunakan sebagai acuan untuk mementukan tingkat ketercapaian
tujuan yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman
materi sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen,
Jatipurno, Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012. Dalam tahap refleksi, peneliti
dan observer menganalisis aktivitas siswa, kinerja guru, dan hasil tes. Setelah
dianalisis berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap
siswa kelas IV SDN 2 Kopen dalam siklus II menunjukkan bahwa semua aspek
yang diamati mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan pengamatan yang
dilakukan observer terhadap kinerja guru menunjukkan bahwa semua aspek
yang diamati menunjukkan hasil yang maksimal juga. Sedangkan hasil tes,
setelah dianalisis 18 siswa atau 90 % dari keseluruhan jumlah siswa (20 siswa)
sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum. Hasil analisis ini menunjukkan
bahwa ketuntasan sudah mencapai 80 % dan hasil menunjukkan lebih dari
indikator yang ditentukan. Ada 2 siswa yang tidak tuntas KKM, hal ini
dikarenakan isswa tersebut mengalami keterlambatan belajar dan sering tinggal
kelas. Karena hasilnya telah memenuhi indikator keberhasilan, maka tidak
perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Kopen, Jatipurno Wonogiri. Tempat
penelitian ini berlokasi strategis karena terletak di pinggir Jalan Raya menuju ke
pusat kecamatan Jatipurno dan terletak di tengah-tengah wilayah kecamatan
Jatipurno, tepatnya beralamat di dusun Blimbing, desa Kopen, kecamatan
Jatipurno, kabupaten Wonogiri. Sekolah ini dekat dengan balai desa Kopen dan
Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatipurno.
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, dan sekolah ini terbagi
menjadi 2 lokasi. Untuk kelas rendah terletak di sebelah selatan dan untuk kelas
tinggi mulai dari kelas 3 terletak di sebelah utara. Jarak antara sekolah yang
terletak di sebelah utara dan selatan kira-kira 50 m. Halaman sekolah di sebelah
selatan tersebut biasanya dipergunakan sebagai tempat upacara bendera, olah raga,
dan tempat bermain siswa pada jam istiharat.
Sekolah ini belum memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup
lengkap. Padahal sebenarnya minat baca siswa SDN 2 Kopen juga cukup tinggi,
terbukti dengan banyaknya siswa yang meminta agar sekolah menyediakan buku
bacaan untuk dibaca anak-anak diwaktu istirahat. Siswa juga telah dilatih untuk
mandiri, tertib, dan bertanggung jawab, karena penjaga sekolah hanya menyapu
halaman sekolah saja, sedangkan untuk ruang kelas dan kantor disapu oleh siswa
dengan pembagian regu kerja sesuai dengan kelas masing-masing. 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
commit to user
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dijual di kantin sekolah dan selalu mengotrol makanan anak-anak yang dibeli dari
luar sekolah, sehingga siswa tetap terjaga kebersihan makanannya.
Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas pembelajaran, SDN 2 Kopen
sudah cukup baik. Akan tetapi jumlah guru yang berstatus pegawai negeri belum
cukup memadai, tenaga pendidik dan kependidikan sebagian besar adalah tenaga
wiyata bakti, dari 12 guru dan karyawan hanya ada 4 guru kelas yang berstatus
pegawai negeri itupun pada tanggal 9 Juni akan ada guru yang sudah pension
sehingga guru kelas yang berstatus negeri hanya ada 3 orang saja. 1 guru agama
islam, 1 guru bahasa inggris, 1 penjaga sekolah, 1 guru penjas orkes, 1 tenaga TU
masih berstatus wiyata bakti. Para guru yang sudah senior memiliki
profesionalitas yang cukup tinggi karena pengalaman mengajar yang sudah cukup
lama dan selalu member teladan kepada para yuniornya mengingat sebagian besar
guru dan karyawan di SDN 2 kopen adalah guru muda atau yang baru saja
diangkat menjadi guru negeri sehingga perlu adanya bimbingan dan pengetahuan
dari para senior. Selain itu, 2 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, prestasi sekolah ini terbilang cukup baik. Terbukti
hasil UASBN Tahun Ajaran 2009/2010 menyabet juara kedua se-Kecamatan
Jatipurno dengan rata-rata 8,52, tetapi pada tahun ajaran 2010/2011 mengalami
penurunan yaitu menjadi peringkat 4 sekecamatan Jatipurno. Hal ini dapat
disadari karena kurangnya jumlah tenaga pendidik di SD 2 Kopen, akan tetapi
guru dan tenaga yang ada selalu bekerja dengan maksimal Dari hasil lomba di
Tahun Ajaran 2009/2010 terus mengalami kemajuan, pada tahun, SDN 2 Kopen
juga mendapat juara yang cukup baik, yaitu juara 8 siswa teladan tingkat
kabupaten Wonogiri pada tahun 2010, juara 1 siswa berprestasi tingkat kecamatan
pada tahun 2011, juara 3 lomba cerdas cermat tingkat kecamatan, juara 1
Olimpiade matematika tingkat kecamatan tahun 2011, juara harapan 1 tingkat
useritu SDN 2 Kopen juga mendapat
kabupaten pada pesta siaga tahuncommit
2011, to
selain
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kepercayaan untuk mewakili lomba ke tingkat kabupaten, seperti lomba
Olimpiade MIPA tahap 1 dan 2 tahun 2010 dan 2011.
Pada tahun ini, yaitu Tahun Ajaran 2011/2012 jumlah siswa SDN 2 Kopen
sebanyak 127 Siswa, yang terdiri dari kelas I sebanyak 25 siswa, kelas II sebanyak
25 siswa, kelas III sebanyak 22 siswa, kelas IV sebanyak 20 siswa, kelas V
sebanyak 17 siswa, dan kelas VI sebanyak 18 siswa. Jumlah siswa tahun ini tidak
jauh berbeda dengan jumlah siswa pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata
berjumlah 125-135
siswa tiap tahunnya.
Dari apa yang dilaksanakan guru dalam penyelenggaraan pendidikan,
menunjukkan bahwa guru di SDN 2 Kopen 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 visi sekolah yaitu “mewujudkan insan yang
berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. “

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian
1.

Kondisi Pra Siklus
Berdasarkan hasil penelitian awal melalui observasi dan tes awal

gambaran pembelajaran PKn pada siswa SDN 2 Kopen Kecamatan Jatipurno
Kabupaten Wonogiri tentang sistem pemerintahan pusat adalah sebagai berikut :
a. Guru belum menggunakan model pemeblajaran yang inovatif dalam KMB
b. Guru belum mengaktifkan siswa dalam pembelajaran
c. Guru belum memiliki strategi dalam menarik perhatian siswa.
Sedangkan permasalahan yang ditemui pada siswa adalah :
a. Siswa duduk kaku dan konvensional
commit to user
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b. Siswa menunjukkan sikap jenuh pada saat pembelajaran yang ditunjukkan
dengan siswa yang bercerita sendiri, ngobrol atau berlarian sendiri di
kelas.
c. Siswa ragu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.
d. Siswa kurang antusias saat merespon tindakan guru.
Rendahnya kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
ditunjukkan dari tes awal dari 20 siswa nilai dibawah KKM ( 65 ) ada 15 siswa
dan yang di atas KKM hanya ada 5 siswa. Daftar nilai dapat dilihat pada lampiran
halaman . Dapat di lihat pada tabel 2, frekuensi data nilai tes sebelum tindakan.

Tabel 4.1 Data Frekuensi Kemampuan Pemahaman Materi sistem
Pemerintahan Pusat Sebelum Tindakan

Rentang Nilai

Frekuensi

Prosentase

Keterangan

40-48

6

30%

Belum Tuntas

49-57

4

20%

Belum Tuntas

58-66

3

15%

Belum Tuntas

67-75

4

20%

Tuntas

76-84

2

10%

Tuntas

85-93

1

5%

Tuntas

Jumlah

20

100%

Nilai Rata-rata

= 59,75

Ketuntasan klasikal

= 25%

Dari tabel 4.1 di atas, dapat sajikan dalam bentuk grafik pada gambar
4.1 sebagai berikut :
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Nilai Siswa Pra Tindakan
7
6
6

Frekuensi

5
4

4

4
3
2
2
1
1
0
40-48

49-57

58-66

67-75

76-84

85-93

Nilai

Gambar 4.1. Grafik Hasil Belajar Sistem Pemerintahan Pusat Siswa
SD Negeri 2 Kopen Pada Kondisi Sebelum Dilakukan Tindakan

Tabel 4.2. Hasil Tes Awal
Keterangan

Tes awal

Nilai terendah

40

Nilai Tertinggi

80

Rata-rata Nilai

59,75

Siswa belajar tuntas

25%

Analisis hasil evaluasi dari tes awal siswa diperoleh nilai rata-rata 59,75
dimana KKM yanitetapkan sekolah untuk mata pelajaran PKn adsalah 75.
Sedangkan prosentase siswa yang tuntas adalah 255 saja, maka dilakukan tindak
lanjut untuk meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan
pusat.
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Dari hasil tes awal pada table tersebut dapat disimpulkan bahwa
kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV
masih kurang. Untuk mengupayakan penyelesaian masalah tersebut maka peneliti
selaku guru kelas mengadakan penelitian dan Ibu Yanti Kristiani sebagai salah
satu guru di SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri sebagai pengamat.

2.

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

tanggal 12 Maret 2012 dan 15 Maret 2012. Masing-masing pertermuan adalah 2 x
35 menit. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada siklus I adalah sebagai
berikut:
a.

Deskripsi Perencanaan
Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran

PKN materi sistem pemerintahan pusat. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk
mengetahui tingkat pemahaman siswa dan model yang dipergunakan oleh guru
dalam mengajarkan materi tersebut.
Berdasarkan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar
siswa, diperoleh informasi bahwa siswa kelas IV SDN 2 Kopen sebagai data awal
bahwa siswa kelas IV SDN 2 kopen sebanyak 20 siswa, terdiri dari 8 siswa
perempuan dan 12 siswa laki-laki. Proses belajar mengajar PKn pada pokok
bahasan sistem pemerintahan pusat di SDN 2 kopen Jatipurno masih dilakukan
secara konvensional, masih menggunakan metode ceramah, tidak adanya
penggunaan media, dan kemampuan pemahaman materi sitem pemerintahan pusat
masih sangat rendah.
Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, diadakan diskusi sekaligus
konsultasi dengan guru di SDN 2 Kopen yang lebih senior atau yang sudah
banyak pengalamn dalam mengajarkan materi sistem pemerintahan pusat untuk
mencari alternatif pemecahan agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman
materi sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen. Salah satu
alternatif pemecahan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran
commit to user
dengan mengaktifkan siswa dan menggunakan model pembeljaran yang mebuat

59
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

proses pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan sehingga siswa menjadi
antusias untuk meningkatkan kemampuan pemahamanya terhadap materi sistem
pemerintahan pusat, dan salah satu alternative yang digunakan yaitu
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament
(TGT).
Dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2007
Kelas IV tentang materi sistem pemerintahan pusat. Dilakukan langkah-langkah
untuk merencanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) sebagai berikut :
1) Memilih Kompetensi Dasar yang sesuai dengan kemampuan pemahaman
materi sistem pemerintahan pusat . Alasan memilih kompetensi dasar atau
indikator tersebut adalah :
a) Kompetensi dasar tentang pemahaman sistem pemerintahan pusat harus
betul-betul dikuasai siswa, karena hal tersebut merupakan dasar untuk
menciptakan

individu

Indonesia

yang

mampu

menghargai

dan

menghormati hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara serta
mengetahui tugas dan wewenang lembaga pemerintahan di tingkat pusat
sehingga siswa mempunyai sikap yang mampu menghargai dan
menghormati dengan warga Negara yang lain.
b) Kompetensi dasar pemahaman sistem pemerintahan pusat tersebut
nantinya dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai modal
dalam pergaulan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan berjiwa
pancasila.
c) Pemilihan kompetensi dasar pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
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 12 Maret dan
15 Maret 2012
commit
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b.

Pelaksanaan Tindakan
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 Senin, 12 Maret 2012.
Pembelajaran direncanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe
Teams games Tournament ( TGT ). Guru membuka proses pembelajaran ini
diawali dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu berkaitan
dengan materi sistem pemerintahan pusat.
Sebagai kegiatan awal, agar suasana kelas menjadi lebih semangat dan
hidup, guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Garuda Pancasila”. Lalu
siswa diajak untuk bertanya jawab. Setelah selesai bertanya jawab, guru
mempresentasikan sebagian besar materi yang akan disampaikan, yaitu
tentang

sistem

pemerintahan

pusat

lembaga

legislative

dengan

menggunakan media dan sumber belajar yang sudah di siapkan sebelumnya.
Kemudian guru mulai mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok
yang terdiri dari 5 siswa untuk masing-masing kelompok, sehingga kelas
terbentuk menjadi 4 kelompok. Cara pengelompokan dilakukan dengan cara
menjadikan siswa rangking 1-4 sebagai ketua kelompok, kemudian
dilanjutkan dengan rangking berikutnya secara berurutan. Sehingga masingmasing tersusun sebuah kelompok yang anggotanya terdiri dari siswa
berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang dimaksudkan untuk
menghindari kesenjangan dalam kelompok nantinya. Selain itu pemilihan
kelompok juga memperhatikan jenis kelamin, apabila dalam 1 kelompok
terdapat anggota kelompok yang mayoritas jenis kelaminya maka akan
dipecah lagi sehingga pembagian kelompok akan benar-benar adil.
Guru kemudian membagikan lembar diskusi kepada siswa yang berisi
soal atau permasalahan yang haru dipecahkan atau didiskusikan secar
commit
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Tanya jawab kepada siswa dengan mengambil kartu bernomor dan siswa
menjawab soal sesuai dengan nomor soal yang tertera dalam kartu yang
diambilnya, apabila siswa dapat menjawab dengan benar maka kartu
tersebut akan menjadi miliknya dan apabila jawaban salah maka kartu
nomor akan menjadi milik teman yang berhasil menjawab dengan benar. Di
dalam fase ini siswa bias saling berkompetisi untuk mengumpulkan kartu
nomor sebanyak-banyaknya karena setiap 1 kartu nomor akan mendapatkan
skor sehingga apabila kartu yang dikumpulkan makin banyak maka skor
yang diperoleh juga akan semakin banyak.Hal ini dilakukan untuk
mengukur kemampuan individu siswa baik dari segi kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
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. Ini dilakukan untuk penilaian
kelompok sehingga nanti guru dapat memberikan penghargaan untuk
kelompok sesuai dengan prestasinya.
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.
Kemudian guru bertanya jawab tentang soal yang dikerjakan tadi,
user
sebagai bahan untuk tahap commit
refleksi.toSelanjutnya
untuk tindak lanjut guru
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memberi pesan-pesan agar selalu rajin belajar dan memberikan pekerjaan
rumah.
2) Pertemuan II
Pertemuan ke II dilaksanakan hari Kamis, 15 Maret 2012. 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 dengan mengembangakn
materi dan media pembeljaran yang ada. Materi untuk pertemuan ke 2 ini
adalah

sistem

pemerintahan

pusat

lembaga

eksekutif

dan

guru

mengembangakn media pembelajaranya yaitu untuk pertemuan pertama
guru masih menggunakan skema pemerintahan pusat pada karton, tetapi
untuk pertemuan ke 2 ini media yang digunakan sudah menggunakan LCD
di mana nanti soal-soal yang akn dibuat permainan ditampilkan dalam slide
LCD. Selanjutnya guru mengelompokkan siswa menjadi kelompok yang
sama dengan pertemuan sebelumnya. Sehingga masing-masing tersusun
sebuah tim yang anggotanya terdiri dari siswa berkemampuan tinggi,
sedang, dan rendah atau dengan kata lain siwa terbagi menjadi kelompok
yang heterogen.
Guru kemudian membagikan lembar diskusi kepada siswa yang berisi
soal atau permasalahan yang haru dipecahkan atau didiskusikan secar
kelompok oleh siswa. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memberikan
Tanya jawab kepada siswa dengan mengambil kartu bernomor dan siswa
menjawab soal sesuai dengan nomor soal yang tertera dalam kartu yang
diambilnya, apabila siswa dapat menjawab dengan benar maka kartu
tersebut akan menjadi miliknya dan apabila jawaban salah maka kartu
nomor akan menjadi milik teman yang berhasil menjawab dengan benar.
Didalam fase ini siswa bisa saling berkompetisi untuk mengumpulkan kartu
nomor sebanyak-banyaknya karena setiap 1 kartu nomor akan mendapatkan
skor sehingga apabila kartu yang dikumpulkan makin banyak maka skor
yang diperoleh juga akan semakin banyak.Hal ini dilakukan untuk
mengukur kemampuan individu
siswa
baik dari segi kognitif, afektif, dan
commit
to user
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psikomotorik. Dalam permainan inin ada aturan-aturan yang diterapkan
yaitu siswa mejadi pembaca kemudian siswa yang lain boleh menantang
jawaban dari yang membri jawaban pada waktu pertama kali menjawab,
sehingga siswa menjadi lebih kompetitif.
Setelah diskusi selesai, 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
menunjuk salah satu siswa sebagai pembaca soal dan berhak menjawabnya
atau untuk lebih adilnya mengambil undian. Permainan ini dimulai dengan
turnamen 1, setelah 1 kali . Siswa mengumpulkan kartu nomor sebanyakbanyaknya, semakin banyak dia bisa menjawab maka dia akan mendapatkan
kartu bernomor yang banyak pula sehingga skor yang diperoleh juga
banyak. Siswa melanjutkan permainan kemudian dilanjutkan ke turnamen
berikutnya sampai ke turnamen 3, lalu kembali lagi turnamen 1, untuk
memasuki putaran ke-2.
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
commit
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oleh guru di awal pelajaran, dapat saling berbagi pengetahuan dengan teman
yang lain di dalam kelompok tersebut. Ini dilakukan untuk penilaian
kelompok sehingga nanti guru dapat memberikan penghargaan untuk
kelompok sesuai dengan prestasinya. 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.
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.
Kemudian guru bertanya jawab tentang soal yang dikerjakan tadi,
sebagai bahan untuk tahap refleksi. Selanjutnya untuk tindak lanjut guru
memberi pesan-pesan agar selalu rajin belajar dan memberikan pekerjaan
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 pemahaman materi sistem
pemerintahan pusat pada siswa SDN 2 Kopen, Jatipurno, Wonogiri pada
tahun ajaran 2011-2012.
Oleh karena itu, pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas atau
proses yang terjadi dalam proses pembelajaran, namun juga pada aspek
commit topembelajaran
user
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pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi pada Siklus I
dapat dilihat pada keterangan di bawah ini :
1) Hasil observasi bagi siswa
Untuk selengkapnya, lembar observasi siswa pada saat pelaksanaan
tindakan siklus I tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Siswa sudah mulai siap dalam proses pembelajaran
b) Dalam

proses

pembelajaran,siswa

memperhatikan

baik

dalam

penyampaian materi sistem pemerintahan pusat oleh guru, maupun
kegiatan tim
c) Siswa aktif give and take terhadap materi yang diberikan, namun masih
ada beberapa anak yang kurang aktif menjawab dalam kegiatan
kelompok
d) Siswa menunjukkan aktivitas kerja sama aktivitas kerja sama kelompok
dan hanya siswa tertentu saja yang aktif menjawab.
Pada pertemuan I dapat diperinci sebagai berikut : 4 siswa aktif, 6
siswa dengan keaktifan sedang, dan 10 siswa masih sangat pasif atau belum
berperan aktif dalam pembelajaran. Sedangkan pada pertemuan II dapat
diperinci sebagai berikut : Siswa yang aktif dalam pembelajaran meningkat
menjadi 7 siswa, 8 siswa dengan keaktifan sedang, dan 5 siswa masih sangat
pasif dalam pembelajaran.

Data keaktifan siswa dari pertemuan 1 dan 2 pada siklus 1 dapat
dituliskan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Data keaktifan siswa siklus I
Aktif

Sedang

Pasif

Pertemuan 1

4

6

10

Pertemuan 2

7

8

5

Berdasarkan data tersebut dapat diperinci bahwa kegiatan siswa dalam
pembelajaran siswa pada siklus I termasuk dalam kategori baik yang
ditunjukkan dengan nilai rata-rata 22 dan perolehan skor rata-rata 3,14.
commit to user
Penilaian tersebut didapat dari pertemuan I skor total 17 skor rata-rata 2,30
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pertemuan 2 skor total 24 skor rata-rata 3,32. Dari hasil observasi aktivitas
siswa , dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut :
Tabel 4.4 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
Skor
Skor Total
Skor rata-rata

Pertemuan I

Pertemuan 2

17

24

2,30

3,32

Berdasarkan tabel 4 maka dapat digambarkan pada grafik 4.2 sebagai
berikut :
30
24

25
20

17

15

Skor total
Skor rata-rata

10
5

3.32

2.3

0
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Gambar 4.2. Grafik Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I
2) Hasil pengamatan bagi guru
Untuk selengkapnya, lembar observasi guru pada saat pelaksanaan tindakan
siklus I dapat dilihta pada lampiran 12 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
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
penguasaan siswa
e) Guru cukup baik dalam pemanfaatan media
f) Guru sudah baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran
commit to user
g) Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik
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h) Guru sudah baik dalam penggunaan bahasa
i) Guru sudah baik dalam melakukan refleksi, namun cukup dalam
menyusun kesimpulan dan tindak lanjut.
.Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan tersebut di atas, dapat
diketahui bahwa pembelajaran siklus I termasuk dalam kategori cukup baik yang
ditunjukkan dengan pertemuan I skor total 42 skor rata-rata 2,1, pertemuan 2 skor
total 48 dengan skor rata-rata 2. 4.
Dari hasil observasi aktifitas guru dapat dilihat pada tabel 5 sebagai
berikut:
Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I
Skor

Pertemuan I

Pertemuan 2

Skor Total

42

48

Skor rata-rata

2,1

2,8

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat digambarkan pada grafik 4.3 sebagai
berikut :
60
48

50
42
40
30

Skor total
Skor rata-rata

20
10
2.1

2.8

Pertemuan I
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Gambar 4.3. Grafik Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus I

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 sistem pemerintahan pusat 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 tipe Team Games Tournament (TGT) yang terkadang cenderung
dimanfaatkan siswa untuk bermain-main dengan teman satu kelompoknya saat
tidak ikut tournament.
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 sistem pemerintahn pusat dengan baik,
sehingga nilai yang diperoleh siswa pada pertemuan ke 1 belum menunjukkan
perubahan yang cukup berarti, karena nilai tes awal atau kondisi awal rata-rata
kelas 59,75 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 5 siswa atau
25% dari 20 siswa. Sedangkan nilai evaluasi pertemuan ke 1 siklus I rata-rata
rata-rata kelas mencapai 66,5 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak
commit to user
7 siswa atau 35% dari 20 siswa.
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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
pengarahan kepada individu maupun kelompok. Kemampuan pemahaman Sistem
pemerintahan pusat 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 73,25 dan siswa yang
memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 10 siswa atau 50% dari 20 siswa.

Data frekuensi kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan
pusat siswa kelas IV SDN 2 Kopen pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 4.6. Data Frekuensi Kemampuan Pemahaman Materi sistem
Pemerintahan Pusat Pada Siklus 1

Interval Nilai

Frekuensi

Prosentase

60-65

8

40%

66-71

3

15%

72-77

2

10%

78-83

3

15%

84-90

4

20%

91-96

0

0%

Bila ditunjukkan dalam grafik maka akan terlihat seperti pada gambar 4.4

commit to user

70
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

9

8

8

Frekuensi

7
6
5

4

4

3

3

3
2
1

0

0
60-65

66-71

72-77

78-83

84-90

91-96

Nilai

Gambar 4.4. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Pemahaman
Sistem Pemerintahan Pusat Pada 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.
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 66,5
menjadi 73,25 dan adanya peningkatan kemampuan menghargai siswa terhadap
materi sistem pemerintahan pusat dengan jumlah siswa yang mendapat nilai di
atas KKM yang sebelumnya 7 siswa menjadi 10 siswa. Dengan demikian, dapat
diketahui keberhasilan sebagaimana yang tertera pada rencana sebelumnya belum
dapat tercapai, sehingga pembelajaran akan dilanjutkan pada siklus 2 mengenai
pemahaman materi sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV.

3. Tindakan Siklus II
Tindakan Siklus II dilaksanakan minggu pertama bulan April dan
pertengahan April 2012. Tindakan
dalam
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pertemuan 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 senior dan yang lebih berpengalamn mengadakan
diskusi 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 yang senior 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 tentang sistem pemerintahan pusat lembaga yudikatif.
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 tugas dan
wewenang lembaga-lembaga legislative dan eksekutif. Dengan demikian desain
commit
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dan menjelaskan tugas dan wewenang lembaga di pemerintahan pusat yang diikuti
dengan kegiatan kelompok pada siswa.
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 3 April 2012 dan 7 April 2012.
1. Pertemuan ke-1
Pertemuan ke 1 dilaksanakan hari Selasa, 3 April 2012. Pembelajaran
direncanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournament (TGT). Sebelum kegiatan pembelajaran, guru membagi siswa
dibagi menjadi 5 kelompok. Pengelompokan dilaksanakan berbeda dengan
kelompok pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada siklus ke I pertemuan
pertama, karena pada pertemuan pertama siklus II ini jumlah masing-masing
anggota kelompok menjadi lebih sedikit, atau dengan kata lain siswa menjadi
terbagi menjadi kelompok kecil, pada pertemuan sebelumnya kelas terbagi
menjadi 4 kelompok untuk masing-masing anggota mempunyai 5 anggota,
sedangkan pada siklus II ini siswa terbagi menjadi 5 kelompok sehingga
masing-masing kelompok mempunyai 4 anggota kelompok, sehingga dapat
dikatakan pada siklus II ini terjadi perubahan anggota kelompok dan jumlah
anggota kelompok.
Guru membuka proses pembelajaran diawali dengan berdo`a bersama,
kemudian sebagai kegiatan awal, siswa diguru bersama siswa menyanyikan
lagu”pemilu” dengan semangat. Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akn dicapai hari ini, yaitu sistem pemerintahan pusat
lembaga yudikatif. Guru mempresentasikan dan menjelaskan sebagian besar
materi yang akan disampaikan, yaitu Menjelaskan pengertian lembaga
yudikatif, mengidentifikasi lembaga yudikatif, menjelaskan tugas dan
wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi dan Menjelaskan tugas
dan wewenang Komisi Yudisial dengan menggunakan sumber dan media
pembelajaran yang telah dipersiapkan.
commit to user
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Guru kemudian membagikan lembar diskusi kepada siswa yang berisi
soal atau permasalahan yang haru dipecahkan atau didiskusikan secar
kelompok oleh siswa. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memberikan
Tanya jawab kepada siswa dengan mengambil kartu bernomor dan siswa
menjawab soal sesuai dengan nomor soal yang tertera dalam kartu yang
diambilnya, apabila siswa dapat menjawab dengan benar maka kartu tersebut
akan menjadi miliknya dan apabila jawaban salah maka kartu nomor akan
menjadi milik teman yang berhasil menjawab dengan benar. Di dalam fase ini
siswa bisa saling berkompetisi untuk mengumpulkan kartu nomor sebanyakbanyaknya karena setiap 1 kartu nomor akan mendapatkan skor sehingga
apabila kartu yang dikumpulkan makin banyak maka skor yang diperoleh juga
akan semakin banyak.Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan individu
siswa baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam permainan ini
ada aturan-aturan yang diterapkan yaitu siswa mejadi pembaca kemudian siswa
yang lain boleh menantang jawaban dari yang memberi jawaban pada waktu
pertama kali menjawab, sehingga siswa menjadi lebih kompetitif.
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 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 dan bersam-sama dengan siswa
menyimpulkan hasil pelajaran pada pertemuan hari itu.
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Pertemuan ke 2 dilaksanakan hari Sabtu, 7 April 2012. Pembelajaran
direncanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournament (TGT) . Pada pertemuan ini yang akan menjadi pokok
pembahasan adalah lembaga tingkat puseat yang berdiri sendiri misalnya BPK,
KPU, dan Bank Indonesia. Sebagai kegiatan awal, guru bertanya kepada siswa
tentang materi yang telah disampaikan pertemuan sebelumnya. Selanjutnya
guru membagi siwa sesuai dengan kelompok pada pertemuan pertama untuk
melakukan diskusi terhadap materi, yang kemudian guru membagikan lembar
diskusi kepada masing-masing kelompok.
Setelah diskusi selesai, 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 menunjuk salah satu
siswa sebagai pembaca soal dan berhak menjawabnya atau untuk lebih adilnya
mengambil undian. Permainan ini dimulai dengan turnamen 1, setelah 1 kali .
Siswa mengumpulkan kartu nomor sebanyak-banyaknya, semakin banyak dia
bisa menjawab maka dia akan mendapatkan kartu bernomor yang banyak pula
sehingga skor yang diperoleh juga banyak. Siswa melanjutkan permainan
kemudian dilanjutkan ke turnamen berikutnya sampai ke turnamen 3, lalu
kembali lagi turnamen 1, untuk memasuki putaran ke-2.
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
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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. Selain itu guru dan siswa bersama-sama untuk membuat kesimpulan
dari pertemuan pada hari itu.
c.

Observasi
Guru senior ( observer ) peneliti, dan guru yang profesioanl di bidangnya
,

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 pemahaman sistem pemerintahan pusat. Setelah
data observasi diperoleh, maka senior dan peneliti mengadakan diskusi untuk
mengetahui kemampuan pemahaman siswa dari tiap-tiap siklus yang telah
dilaksanakan yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
pelaksanaan tindakan selanjutnya. Adapun uraian hasil siklus II dapat diuraikan
sebagai berikut:
Pertemuan : I
1) Kegiatan Siswa
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.
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Siswa yang aktif mengalami peningkatan yaitu menjadi 11 siswa, 6
siswa dengan keaktifan sedang, dan 3 siswa masih pasif dan belumnberperan
dalam pembelajaran. Sedangkan pada akhir siklus 2 ini siswa yang mengalami
keaktifan sudah sangat maksimal atau sudah sesuai dengan target yang
diharapkan yaitu 15 siswa aktif, 3 siswa dengan keaktifan sedang, dan 2 siswa
yang masih pasif walaupun demikian hal ini sudah sesuai dengan KKM yang
diharapkan untuk dicapai. Berdasarkan data tersebut dapat diperinci bahwa
kegiatan siswa dalam pembelajaran siswa pada siklus II termasuk dalam
kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 30 dan perolehan
skor rata-rata 4,28. Penilaian tersebut didapat dari pertemuan I skor total 27
skor rata-rata 3,9 pertemuan 2 skor total 32 skor rata-rata 4,32. Dari hasil
observasi aktivitas siswa , dapat dilihat pada tabel 7, sebagai berikut :
Data keaktifan siswa dari pertemuan 1 dan 2 pada siklus II dapat
dituliskan sebagai berikut:
Tabel 4.7 Data keaktifan siswa siklus II
Aktif

Sedang

Pasif

Pertemuan 1

11

6

3

Pertemuan 2

15

3

2

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Skor

Pertemuan I

Pertemuan 2

Skor Total

27

32

Skor rata-rata

3,9

4,32
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Dari tabel 4.8 dapat digambarkan pada grafik 4.5, sebagai berikut :
35

32

30

27

25
20
Skor Total
15

Skor Rata-rata

10
3.9

4.32

Pertemuan 1

Pertemuan 2

5
0

Gambar 4.5. Grafik Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

2) Kegiatan Guru
Berdasarkan lampiran 9
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

commit to user
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i)

Guru baik dalam melakukan refleksi, namun cukup dalam
menyusun kesimpulan dan tindak lanjut.

Pada akhir siklus 2 ini siswa yang mengalami keaktifan sudah sangat
maksimal atau sudah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 15 siswa
aktif, 3 siswa dengan keaktifan sedang, dan 2 siswa yang masih pasif
walaupun demiukian hal ini sudah sesuai dengan KKM yang diharapkan
untuk dicapai.
Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan tersebut di atas, dapat
diketahui bahwa pembelajaran siklus II termasuk dalam kategori sangat baik yang
ditunjukkan dengan pertemuan I skor total 54 skor rata-rata 2,75, pertemuan 2
skor total 56 dengan skor rata-rata 2. 83. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 9
Tabel 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II
Skor
Skor Total
Skor rata-rata

Pertemuan I

Pertemuan 2

54

56

2,75

2,83

Dari tabel 9 dapat digambarkan pada grafik 4.6, sebagai berikut :
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56

54
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Skor Total
Skor rata-rata
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Pertemuan I

Pertemuan 2

0

Gambar 4.6. Grafik Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus II
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Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan pada siklus II, dapat
diketahui bahwa pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan pusat
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 PKn 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 PKn 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
75,5 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 12 siswa dari jumlah 20
siswa atau 60% siswa sudah tuntas.
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
pengarahan kepada individu maupun kelompok. Kemampuan pemahaman
sistem pemerintahan pusat berjalan lebih baik apabila dibandingkan dengan
pertemuan ke 1. Pada pertemuan
ke 2 hasil
yang diperoleh sudah menunjukkan
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perubahan yang cukup berarti, yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 77,14 dan
siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 18 siswa atau 90%. Data nilai
kemampuan pemahaman sistem pemerintahan pusat siswa pada pertemuan II
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 4.10. Data Frekuensi Kemampuan Pemahaman sistem Pemerintahan
Pusat Siswa Kelas IV pada Siklus II
Interval Nilai

Frekuensi

Prosentase

65-72

2

10%

73-80

12

60%

81-88

5

25%

89-96

0

0%

97-114

1

5%

Bila ditunjukkan dalam grafik maka akan terlihat seperti pada gambar 4.7.
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Gambar 4.7. Grafik Hasil Belajar Sistem Pemerintahan Pusat Pada Siklus II
Dengan demikian diketahui bahwa hasil analisis data terhada
pelaksanaan pembelajaran pada
pertemuan
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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
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
pemahaman sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV SDN 2 Kopen
Jatipurno, Wonogiri tahun ajaran 2011/2012 mengalami peningkatan.
Bertolak dari hasil yang diperoleh siswa kelas IV SDN II Kopen
Jatipurno, Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012 di atas, maka pelaksanaan
Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dianggap cukup, sehingga penelitian
diakhiri pada siklus II.
C.Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengamatan dari analisi data di atas data
yang ada, dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan pemahaman sistem
pemerintahan pusat dalam pembelajaran PKn. Peningkatan dari proses
pembelajaran PKN adalah siswa dapat dengan mudah dan tepat menjelaskan
sistem pemerintahan pusat karena telah mengikuti langkah atau tahapan
pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
deskripsi sebagai berikut :

a. Data nilai kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
siswa kelas IV sebelum tindakan
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Berdasarkan daftar nilai yang terlampir, dapat diketahui bahwa nilai PKn
sebelum dilaksanakan tindakan diantaranya adalah siswa yang memperoleh
nilai 40-48 ada 6 siswa, siswa yang memperoleh nilai 49-54 ada 4, siswa yang
memperoleh nilai 58-66 ada 3, siswa yang memperoleh nilai 67-75 ada 4, siswa
yang memperoleh nilai 76-84 ada 2, dan siswa yang memperoleh nilai 85-93
ada 1 siswa. Denagn demikian nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 59,75 ,
siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM sebanyak 15 siswa atau 75%
sedangkan siswa yang memperoleh nilai diatas atau sama dengan KKM ada 5
siswa atau 25%.

b. Data nilai kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat
siswa kelas IV siklus I
Berdasarkan tes yang dilaksanakan pada siklus I siswa yang selama II kali
pertemuan, dapat diketahui bahwa nilai PKn pada siklus I adalah siswa yang
memperoleh nilai 60-65 ada 8 siswa, siswa yang memperoleh nilai 66-71 ada 3
siswa, siswa yang memperoleh nilai 72-77 ada 2 siswa, siswa yang
memperoleh nilai 78-83 ada 3, siswa yang memperoleh nilai 84-90 ada 4
siswa. Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 73,25, siswa
yang memperoleh nilai diatas KKM atau sama dengan KKM ada 10 siswa atau
50 %.
c. Data kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat PKN
siswa kelas IV siklus II
Berdasarkan tes yang dilaksanakan pada siklus II siswa yang selama II kali,
dapat diketahui bahwa nilai PKn pada siklus II adalah siswa yang memperoleh
nilai 65-72 ada 4 siswa, siswa yang memperoleh nilai 73-80 ada 12 siswa,
siswa yang memperoleh nilai 81-88 ada 3 siswa, siswa yang memperoleh nilai
89-96 ada 0 siswa, siswa yang memperoleh nilai 97-114 ada 1 siswa. Dengan
demikian nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 78, siswa yang memperoleh
nilai dibawah KKm ada 2 siswa, dan yang memperoleh nilai diatas KKM atau
commit
to 90%.
user
sama dengan KKM adalah 18 siswa
atau

perpustakaan.uns.ac.id

83
digilib.uns.ac.id

d. Data nilai observasi aktifitas guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas
IV siklus I
1) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik
2) Guru membuka pelajaran dengan baik
3) Guru menunjukkan penguasaan materi dengan baik, namun cukup dalam
mengaitkan materi dengan pengetahuan lain
4) Guru baik dalam pelaksanaan pembelajaran, namun cukup dalam
penguasaan siswa
5) Guru cukup baik dalam pemanfaatan media
6) Guru sudah baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran
7) Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik
8) Guru sudah baik dalam penggunaan bahasa
9) Guru sudah baik dalam melakukan refleksi, namun cukup dalam
menyusun kesimpulan dan tindak lanjut.
Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan tersebut di atas, dapat
diketahui bahwa pembelajaran siklus I termasuk dalam kategori cukup baik yang
ditunjukkan dengan pertemuan I skor total 42 skor rata-rata 2,1, pertemuan 2 skor
total 48 dengan skor rata-rata 2. 4.
e. Data hasil observasi aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran materi
sistem pemerintahan pusat dengan model kooperatif teams games
tournament di kelas IV siklus I
1) Siswa sudah mulai siap dalam proses pembelajaran
2) Dalam proses pembelajaran,siswa memperhatikan baik dalam penyampaian
materi sistem pemerintahan pusat oleh guru, maupun kegiatan tim
3) Siswa aktif give and take terhadap materi yang diberikan, namun masih ada
beberapa anak yang kurang aktif menjawab dalam kegiatan kelompok
4) Siswa menunjukkan aktivitas kerja sama aktivitas kerja sama kelompok dan
hanya siswa tertentu saja yang aktif menjawab
Berdasarkan data tersebut dapat diperinci bahwa kegiatan siswa dalam
pembelajaran siswa pada siklus I termasuk dalam kategori baik yang
commit
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tersebut didapat dari pertemuan I skor total 17 skor rata-rata 2,30 pertemuan 2
skor total 24 skor rata-rata 3,32.
f. Data hasil

observasi

aktifitas

guru dalam pembelajaran

sistem

pemerintahan pusat dengan model kooperatif teams games tournamen di
kelas IV siklus II
1) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan baik
2) Guru membuka pelajaran dengan baik
3) Guru menunjukkan penguasaan materi dan pengkaitan materi dengan
pengetahuan lain dengan baik
4) Guru cukup baik dalam pelaksanaan pembelajaran
5) Guru memanfaatkan media dengan baik
6) Guru cukup baik dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran
7) Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru melakukan dengan baik
8) Guru cukup baik dalam penggunaan bahasa
9) 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 siklus I termasuk dalam kategori sangat baik yang
ditunjukkan dengan pertemuan I skor total 54 skor rata-rata 2,75, pertemuan 2
skor total 56 dengan skor rata-rata 2. 83.
g.

Data hasil observasi aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran sistem
pemerintahan pusat dengan model kooperatif teams games tournament
di kelas IV siklus II
1) Siswa siap dalam proses pembelajaran
2) Dalam

proses

pembelajaran,

siswa

memperhatikan

baik

dalam

penyampaian materi tokoh proklamasi, peranannya, dan cara meneladani
perjuangan proklamasi oleh guru, maupun kegiatan tim
3) Siswa sangat aktif give and take terhadap materi yang diberikan
4) Siswa menunjukkan aktivitas kerja sama kelompok.
Siswa yang aktif mengalami peningkatan yaitu menjadi 11 siswa, 6
commit
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dalam pembelajaran. Sedangkan pada akhir siklus 2 ini siswa yang mengalami
keaktifan sudah sangat maksimal atau sudah sesuai dengan target yang
diharapkan yaitu 15 siswa aktif, 3 siswa dengan keaktifan sedang, dan 2 siswa
yang masih pasif walaupun demikian hal ini sudah sesuai dengan KKM yang
diharapkan untuk dicapai. Berdasarkan data tersebut dapat diperinci bahwa
kegiatan siswa dalam pembelajaran siswa pada siklus II termasuk dalam
kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 30 dan perolehan
skor rata-rata 4,28. Penilaian tersebut didapat dari pertemuan I skor total 27
skor rata-rata 3,9 pertemuan 2 skor total 32 skor rata-rata 4,32.
D. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian
Bertolak dari hasil observasi dan analisis data yang ada, dapat
diketahui ada peningkatan dalam proses belajar siswa pada pembelajaran PKn,
serta perkembangan kemampuan pemahaman sistem pemerintahan pusat pada
siswa SDN 2 Kopen Jatipurno, Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 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 sistem pemerintahan Indonesia yang ada di tingkat
pusat 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 menghargai, menghormati, dan nasionalisme
yang tinggi, karena telah mengetahui sistem pemerintahan RI yang di
dalamnya juga memuat tugas dan wewenang lembaga pemerintahan RI,
sehingga siswa menjadi tahu betapa penting dan beratnya peranan pemerintah
dalam menjalankan roda pemerintahan RI.

8.

Siswa menunjukkan sikap toleransi dan menghormati sesama anggota
kelompok dan dalam kelas.
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9.

Siswa menunjukkan semangat untuk menjadi generasi penerus bangsa yang
nantinya para siswa inilah yang akan menggantikan pemerintah RI. Hal ini
dibuktikan dengan peran kecilnya untuk lebih rajin belajar.

10. Siswa lebih antusias untuk mempelajari PKn dengan proses pembelajaran
yang menyenangkan seperti model pembelajaran kooperatif tipe Team Game
Tournament ( TGT ).
Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus pertama dan kedua dapat
dinyatakan bahwa pembelajaran materi sistem pemerintahan pusat dengan
menggunakan model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV SDN 2 Kopen dalam
penelitian ini dapat disajikan pada tabel 11
Tabel 4.11. Rekap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Sistem Pemerintahan
Pusat Kelas IV SDN 2 Kopen
Kriteria

Kondisi

Siklus I

Siklus II

Keterangan

awal
Jumlah siswa yang

5 siswa

10 siswa

18 siswa

mendapat nilai ≥ 75
Prosentase

Ada
peningkatan

25%

50%

90%

perkembangan siswa

Ada
peningkatan

yang mendapat nilai
≥ 75
Nilai rata-rata kelas

59,75

73,25

78

Ada
peningkatan

Dari data peningkatan kemampuan memahami peristiwa proklamasi
siswa kelas IV SDN 2 Kopen pada kondisi awal, tes siklus pertama dan tes
siklus kedua dapat disimpulkan bahwa :
a.

Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada tes awal 5, pada tes siklus I
10,
kemudian meningkat padacommit
tes siklus
menjadi 18.
to II
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b.

Prosentase jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada tes awal 25 %,
pada tes siklus I 50 %, kemudian meningkat pada tes siklus II menjadi 90
%.

c.

Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada kondisi awal
sebesar 59,75, tes siklus I sebesar 73,25, dan pada tes siklus II sebesar 78.
Berdasarkan hasil penelitian sampai siklus II, peneliti dapat
membandingkan hasil belajar pada saat sebelum tindakan, siklus I dan siklus
II. Perbandingan hasil belajar tersebut dapat dilihat pada tabel 12 di bawah
ini:

Tabel 4.12. Perbandingan Hasil Belajar Tes Awal Sebelum
Dilaksanakan Tindakan, Siklus I dan Siklus II
Keterangan

Tes Awal

Tes Siklus I

Tes Siklus II

Nilai terendah

45

65

65

Nilai Tertinggi

80

90

100

Rata-Rata Nilai

59,75

73,25

78

Siswa

25%

50%

90%

Belajar

Tuntas

Dari tabel 12 dapat digambarkan pada grafik 4.8, sebagai berikut :
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Tes Awal
Tes Siklus I

45

Tes Siklus II

40
20
0
Nilai terendah

Nilai Tertinggi

Rata-Rata Nilai

Gambar 4.8. Grafik Perbandingan Hasil Belajar Tes Awal Sebelum
Dilaksanakan Tindakan, Siklus I dan Siklus II
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 sistem
pemerintahan pusat pada siswa SDN 2 kopen Jatipurno, Wonogiri sudah
memperlihatkan adanya peningkatan karena secara umum nilai rata-rata kelas
maupun prosentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 sudah mengalami
ketuntasan 90%, namun masih terdapat 10 % atau sebanyak 2 siswa yang
belum tuntas KKM, hal ini dikarenakan siswa tersebut mengalami
keterlambatan belajar dan sering tinggal kelas atau sering tidak naik kelas.
Dengan demikian, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games
Tournament (TGT) dapat meningkatkan kemampuan pemahaman materi
sistem pemerintahan pusat pada siswa SDN 2 Kopen jatipurno, Wonogiri tahun
ajaran 2011-2012.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games
Tournament dalam pembelajaran materi sistem pemerintahan pusat pada siswa
kelas IV SDN 2 Kopen Kecamatan Jatipurno tahun ajaran 2011-2012, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe teams
games tournament dapat meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem
pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SDN 2 Kopen kecamatan Jatipurno tahun
ajaran 2011/2012. Hal ini dapat dilihat hasil kemampuan pemahaman materi
sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV SDN 2 Kopen kecamatan Jatipurno
dapat meningkat dengan menerapakn model pembelajaran kooperatif tipe teams
games tournament, terlihat dari adanya peningkatan rata-rata kelas yang pada tes
awal sebesar 59,75 siklus I sebesar 73,25 dan siklus II sebesar 77,14. Untuk siswa
tuntas belajar, pada tes awal ( KKM=65 ) sebanyak 25%, siklus I ( KKM=75)
sebanyak 50% dan siklus II ( KKM=75) sebanyak 90%. Hasil observasi guru
mengalami peningkatan yaitu dari siklus I sebesar 2,73 pada siklus II menjadi
sebesar 3,82 dengan kategori cukup baik menjadi sangat baik. Pada aktifitas siswa
juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I sebesar 3,14
menjadi sebesar 4, 25 pada siklus II, sehingga hipotesis yang berbunyi penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament ( TGT ) dapat
meningkatkan kemampuan pemahaman sistem pemerintahan pusat pada siswa
kelas IV SDN 2 Kopen Jatipurno Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 dapat
dibuktikkan kebenaranya.

B. Implikasi
Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan
pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament
dalam pelaksanaan pembelajaran materi sistem pemerintahan pusat. Model yang
dipakai dalam penelitian ini adalah model siklus. Prosedur penelitianya terdiri dari
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2 siklus. Siklus I dilaksanakan Senin, 12 Maret 2012 dan Kamis, 15 Maret 2012.
Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 3 April 2012 dan Sabtu, 7 April 2012.
Adapun indikatornya adalah : (1) menjelaskan sistem pemerintahan di
tingkat pusat, (2) menjelaskan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan pusat,
(3) menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan ditingkat
pusat, (4) menghormati dan menghargai lembaga-lembaga atau pemerintah
ditingkat pusat.
1.

Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah peningkatan kemampuan

pemahaman materi sistem pemerintahan pusat menggunakan model pembelajaran
kooperatif teams games tournament, penelitian ini juga dapat dipertimbangkan
untuk menambah model pembelajaran bagi guru dalam memberikan materi
pelajaran bagi siswa.
Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa pembelajaran PKn
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament dapat
menjadi salah satu model pembelajaran PKn bagi siswa karena model
pembelajaran ini dapat menarik perhatian dan antusias siwa dalam mengikuti
pelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh selain itu model pembelajaan ini juga
dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga pembelajaran tidak konvensional
dan menjenuhkan.
2.

Implikasi Praktis
Penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran PKn menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament dapat meningkatkan
kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat bagi siswa. Hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk
menigkatkan keefektifan strategi guru dalam mengajar dan menigkatkan kualitas
proses pembelajaran.
Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang
diuraiakan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk
membantu dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Disamping itu, perlu
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meningkatkan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat,
Pembelajaran dengan menerapakan model pembelajaran kooperatif tipe teams
games tournament pada hakikatnya dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru
yang menghadapi permasalahan sejenis, terutama untuk mengatasi masalah
peningkatan kemampuan pemahaman materi sistem pemerintahan pusat . Adapun
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini harus diatasi semaksimal
mungkin.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe teams games tournment pada kelas IV SDN 2 Kopen tahun ajaran
2011-2012, maka saran-saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran untuk
meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan kompetensi
siswa SDN 2 Kopen pada khususnya sebagai berikut :
1. Bagi Sekolah
Membantu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games
tournament dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman dan prestasi
siswa serta belajar siswa.
2. Bagi Guru
a. Mengevaluasi efisien dan efektivitas penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe teams games tournament untuk meningkatkan kemampuan
pemahaman materi sistem pemerintahan pusat.
b. Untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan keefektifan pembelajaran
diharapkan menerapkan model pembelajaran kooperatif.
3. Bagi siswa
a. Siswa hendaknya dapat meningkatkan interaksi dengan guru dalam
menerapkan model pembelajaran kooperatif TGT pada semua mata
pelajaran pada umumnya dan pada mata pelajaran PKn materi sistem
pemerintahan pusat pada khususnya sehingga hasil yang diperoleh lebih
maksimal dan memuaskan.
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b. Siswa hendaknya dapat bekerja sama dan berkomunikasi antar siswa dengan
baik sehingga model pembelajaran kooperatif TGT ini dapat diterapkan
dengan lebih baik.
c. Siswa hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide atau
pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat
berjalan dengan lancar, dan ada interaksi antara guru dengan siswa atau
siswa dengan siswa terutama dalam penerapan model pembelajaran
kooperatif yang dapat membantu meningkatkan kemampuan pemahaman
siswa khususnya pada materi sistem pemerintahan pusat pada mata
pelajaran PKn.
d. Siswa dapat mengaplikasikan kemampuan pemahaman materi sistem
pemerintahan pusat ke dalam kehidupan sehari-hari.
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