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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian teori 

2.1.1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan 

untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis (Zamroni 

dalam Mawardi, 2011:11). Mata pelajaran Pendididkan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (KTSP, 2006). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang 

kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan 

dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu 

tata negara, hukum, sejarah, moral dan filsafat.  

Jadi dapat disimpulkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran 

yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

untuk menjadi warganegara Indonesia yang berpikir kritis dan demokratis yang 

dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. 

2.1.1.1 Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan 

Hakekat pendidikan kewarganegaraan menurut Petrus (2012:107) adalah 

pendidikan yang mengembangkan dan membina sikap (‘effective education’) mulai 

dari tingkatan yang belum tahu terhadap nilai sampai siswa menyadari dan 

melakukan nilai moral dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut 

Mawardi (2011:8) terdapat beberapa komponen penting dalam Pkn yaitu: 1) PKn 

merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional, 2) kajian PKn meliputi 

pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan 
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kewajiban warga Negara, 3) PKn merupakan alat pendidikan demokrasi, dan 4) PKn 

sebagai wahana pendidikan politik warganegara. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat PKn 

merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang mengembangkan dan 

membina sikap mulai dari tingkatan yang belum dipahami sampai siswa mengetahui 

apa saja yang harus ia pelajari dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara 

yang baik. 

2.1.1.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut NCSS (Nation Council for the Social Ctudies) dalam Suriakusuma 

dalam Budimansyah (2007) civic education bertujuan untuk: 

1. Pengetahuan dan ketrampilan guna memecahkan masalah dewasa ini. 

2. Kesadaran terhadap pengaruh sains dan teknologi peradaban serta manfaat 

untuk memperbaiki kehidupan. 

3. Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif 

4. Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan terhadap nilai-nilai 

kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan 

5. Kesadaran bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang 

membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru serta 

cara hidup yang baru. 

6. Berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan 

pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar dan sepesialis. 

7. Keyakinan akan kebebasan individu serta persamaan hak dan kewajiban 

setiap orang yang dijamin oleh konstitusi 

8. Menggunakan seni yang kreatif untuk menyensitifkan dirinya terhadap 

pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu. 

9. Kebanggan terhadap prestasi bangsa, sumbangan yang diberikan bangsa 

lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerja sama. 

10. Mengasihani serta peka terhadap kebutuhan, perasaan dan cita-cita 

manusia lainnya. 

11. Pengembangan prinsip-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi adalah: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 
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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 mesyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama-sama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi adalah: 

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, 

cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, 

keutuhan Negara Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan 

Negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

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, penghormatan 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. Kostitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

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 dan masyarakat 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 lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasioanl 

dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Game-Turnament  (TGT)  

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Game-Turnament  

(TGT)  

Menurut Suprijono (2010:54) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. pembelajaran kooperatif dengan benar 

dan tepat akan mengkondisikan kelas lebih efektif dan dapat meningkatkan keaktifan 

serta hasil belajar siswa. Menurut Roger dan Johnson dalam Suprijono (2010:58) 

untuk mencapai hasil maksimal terdapat lima unsur dalam pembelajaran kooperatif 

yaitu: 1) ketergantungan positif  dimana siswa saling bertanggung jawab terhadap 

tugas yang sudah mereka terima. 2) tanggung jawab individual. 3) interaksi promotif. 

4) keterampilan social. 5) pemrosesan kelompok. Pembelajaran kooperatif 

memerlukan kerjamasa dalam kelompok dan disertai dengan pertanggung jawaban 

oleh setiap anggota kelompok. 

Team-Game-Turnament (TGT) merupakan bagian dari pembelajaran 

cooperatif learning. Menurut Slavin (2005:163) secara umum TGT sama dengan 

STAD  (student team achievement division) kecuali salah satu hal TGT menggunakan 

turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis serta sistem skor kemajuan individu 

dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang 

kinerja akademiknya setara dengan mereka.  Sedangkan Lyman dan Kagan (Lie, 

2002:56) Model TGT (Team Game Tournament) mengandung kegiatan-kegiatan 

bersifat permainan. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah untuk 

memacu semangat siswa. 

Dalam pembelajaran ini, para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas 

4 sampai dengan 5 orang yang berbeda–beda tingkat kemampuan jenis kelamin dan 

latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran lalu siswa bekerja dalam tim 
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mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran. 

Selanjutnya diadakan turnamen dimana siswa memainkan game akademik dengan 

anggota tim yang lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. TGT memberi  

kegembiraan pada permainan. Teman satu tim akan saling membantu dalam 

mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar kegiatan dan 

menjelaskan masalah satu sama lain, memastikan telah terjadi tanggung jawab 

individual. 

2.1.2.2 Komponen Dalam Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team- Game- 

Turnament (TGT) 

Menurut Slavin (2005:166) ada lima komponen dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TGT yaitu: 

1) Penyajian kelas (class presentation) 

Penyajian kelas dalam pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament 

(TGT) tidak berbeda dengan pengajaran biasa atau pengajaran klasik oleh guru, 

hanya pengajaran difokuskan pada materi yang sedang dibahas saja. Pada awal 

pembelajaran guru menyampaikan materi dengan penyajian kelas biasanya 

dilakukan dengan pengajaran langsung dengan ceramah atau diskusi yang 

dipimpin oleh guru.  

Disamping itu guru juga menyampaikan tujuan tugas atau kegiatan yang harus 

dilakukan siswa dan memberikan motivasi. Pada saat penyajian kelas ini siswa 

benar–benar harus memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, 

karena akan membuat siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan saat 

game/turnament skor game /turnament akan menentukan skor kelompok. 

2) Belajar kelompok (tim) 

Guru membagi siswa dalam kelompok – kelompok kecil. Siswa bekerja dalam 

kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang heterogen yang dilihat dari 

kemampuan akademik, jenis kelamin dan ras atau etnik yang berbeda. Dengan 

adanya heterogenitas anggota kelompok diharapkan dapat memotivasi siswa 
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untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan siswa yang 

berkemampuan kurang dalam menguasai materi pelajaran. Hal ini akan 

menyebabkan tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa bahwa belajar secara 

kooperatif sangat menyenangkan. Pada saat pembelajaran fungsi kelompok 

adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih 

khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan 

optimal pada saat game/ turnamen. Setelah guru menginformasikan materi dan 

tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi menggunakan modul. Dalam 

kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama, saling 

memberikan jawaban dan mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah 

dalam menjawab. Penataan ruang kelas diatur sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

3) Permainan (game) 

Pertanyaan dalam game disusun dan dirancang  dari materi yang relevan dengan 

materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh mewakili 

kelompok. Game tersebut dimainkan oleh siswa yang masing-masing mewakili 

tim yang berbeda. Seorang siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan harus 

menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu tersebut. Sebuah 

aturan tentang penantang memperbolehkan para pemain saling menantang 

jawaban masing-masing. 

4) Pertandingan (turnamen) 

turnamen terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang diperoleh oleh siswa dari penyajian kelas dan belajar 

kelompok. Tiap kelompok (tim) mendapat kesempatan untuk memilih kartu 

bernomor yang tersedia pada meja turnamen dan mencoba menjawab pertanyaan 

yang muncul. Apabila tiap anggota dalam satu tim tidak bisa menjawab 

pertanyaan, maka pertanyaan tersebut dilempar pada kelompok lain, searah jarum 
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jam. Tim yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan akan mendapat skor yang 

telah ditera dibalik kartu tersebut. 

5) Rekognisi tim (penghargaan tim) 

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa hadiah 

atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar sehingga 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Ada tiga penghargaan yang dapat 

diberikan dalam penghargaan tim. Penghargaan dapat dilihat dalam keterangan 

berikut. 

Kriteria (rata-rata tim) 

40 = tim baik, 45 = tim sangat baik, 50 = tim super 

Dengan demikian akan terjadi suatu kompetisi atau pertarungan dalam hal 

akademik, setiap siswa berlomba-lomba untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal. 

2.1.2.3 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team- Game- 

Turnament (TGT) 

Menurut Slavin (2005) langkah-langkah dan aktifitas pembelajaran kooperatif 

tipe Team–Game–Turnament (TGT) yaitu: 

1. Pembelajaran diawali dengan memberikan pelajaran (tahap penyajian kelas) dan 

belajar dalam kelompok /tim yang beranggotakan 4-5 orang. Di dalam kelompok, 

siswa mempelajari materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan masing-

masing, saling bekerjasama memadukan kemampuan untuk saling mengisi, saling 

membantu guna mengerjakan tugas belajar yang diberikan oleh guru. Selanjutnya 

diumumkan kepada semua siswa bahwa akan melaksanakan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan siswa diminta memindahkan bangku untuk membentuk 

meja tim. Kepada siswa disampaikan bahwa mereka akan bekerja sama dengan 

kelompok belajar selama beberapa pertemuan, mengikuti turnamen akademik 

untuk memperoleh skor bagi nilai tim mereka serta diberitahukan tim yang 

mendapat nilai tertinggi akan mendapat penghargaan. 
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2. Kegiatan dalam turnamen adalah persaingan pada meja turnamen dari 4 -5 siswa 

dengan kemampuan setara. Pada permulaan turnamen diumumkan penetapan yang 

ditetapkan. Nomor meja turnamen bisa diacak. Setelah  kelengkapan dibagikan 

dapat dimulai kegiatan turnamen. Untuk memulai permainan para siswa menarik 

kartu untuk menentukan tugas masing–masing dalam putaran pertama. Siswa 

memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, tertinggi ke dua menjadi 

penantang 1, tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, dan angka terendah menjadi 

reader 2. 

Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal 

sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya. Reader 1 membacakan soal 

kemudian menjawab soal yang dibaca. Apabila ada anggota kelompok yang tidak 

setuju dengan jawaban reader 1 maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab 

atau melewatinya, jika jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 

berhak menjawab. Reader 2 membacakan kunci jawaban. Pada putaran kedua 

posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi penantang 1 ditempati penantang , 

penantang 2 ditempati reader 2 dan posisi reader 2 ditempti reader 1. Setiap 

pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam. 

Permainan berlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai periode kelas 

berakhir atau jika seluruh soal terambil. 

3. Apabila permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/ merekap total skor yang 

telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang 

diperoleh siswa. 

4. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing-masing skor yang diperoleh pada 

lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut kemudian mengemukakan 

perolehan skor untuk setiap kelompok dan memberikan penghargaan  pada 

kelompok dan individu yang memperoleh skor tertinggi. 
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2.1.3 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Game-Turnament 

(TGT) Sesuai Standar Proses 

Menurut Permendiknas Nomor 41 (2007:3) pasal 1 standar proses 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran 

meliputi menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan 

model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sehingga dapat 

memacu semangat belajar siswa, menyiapkan materi dan peralatan atau alat 

peraga yang dipergunakan. Terdapat 11 komponen pada RPP yaitu 1) 

Identitas mata pembelajaran. 2) Standar Kompetensi. 3) Kompetensi Dasar. 4) 

Indikator pencapaian kompetensi. 5) Tujuan Pembelajaran. 6) Materi ajar. 7) 

Alokasi waktu. 8) Metode Pembelajaran. 9) Kegiatan pembelajaran. 10) 

Penilaian hasil belajar. 11) Sumber belajar. 

Dalam Permendiknas Nomor 41 (2007:10) terdapat tiga tahapan yang 

harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

2. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 

sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 
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Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran PKn sesuai 

dengan standar proses dapat dijabarkan sebagai berikut: 

No. Tahap Penerapan sesuai standar proses 

1. Pendahuluan - Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses belajar 

mengajar. 

- Guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Memberikan motivasi siswa supaya aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti  Eksplorasi 

- Guru menggali pengetahuan siswa dan membuat interaksi dengan siswa dengan 

bertanya jawab mengenai materi yang ingin disampaikan. 

- Melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 Elaborasi 

- Guru menyajikan materi kepada siswa dengan membagikan bacaan. 

- Memberi kesempatan untuk berpikir dan bertindak tanpa rasa takut. 

- Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen. 

- Guru memulai turnamen dan membacakan peraturan permainan serta membagi 

perlengkapan turnamen kepada setiap kelompok. 

- Permainan dimulai dengan siawa dalam kelompok menarik kartu untuk menentukan 

tugas masing–masing dalam putaran pertama. 

- Siswa memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, Siswa yang  

memperoleh nomor tertinggi ke dua menjadi penantang 1, Siswa yang  memperoleh 

nomor tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, Siswa yang  memperoleh nomor 

tertinggi ke empat menjadi penantang ke 3, Siswa yang memperoleh angka terendah 

menjadi reader 2. 

- Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal 

sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya.Reader 1 membacakan soal kemudian 

menjawab soal yang dibaca. 

- Apabila ada anggota kelompokyang tidak setuju dengan jawaban reader 1 maka 

penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya, jika jawaban penantang 

1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab. Reader 2 membacakan 

kunci jawaban. 

- Pada putaran kedua posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi penantang 1 ditempati 

penantang , penantang 2 ditempati reader 2 dan posisi reader 2 ditempti reader 1 

- Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum 

jam.Permainanberlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai periode kelas 

berakhir atau jika seluruh soal terambil. 

- Apabiala permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/ merekap total skor yang 

telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang 

diperoleh siswa. 

- Setelah siswa dalam kelompok merekap skor yang diperoleh pada lembar penilaian 

guru mengumpulkan lembar tersebut kemudian mengemukakan perolehan skor untuk 

setiap kelompok dan memberikan penghargaan  pada kelompok dan individu yang 

memperoleh skor tertinggi. 

 Konfirmasi 

- Guru memberikan kesimpulan. 

- Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

- Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap materi pembelajaran 

yang sudah disampaikan. 

3. Penutup - Guru memberikan penghargaan pada kelompok dan individu yang memperoleh skor 

tertinggi. 
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2.1.4 Hasil Belajar  

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Menurut  Skinner (Dimyati dan Mudjiono, 2009:9) belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 

bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Selanjutnya dikemukakan dalam 

belajar ditemukan adanya hal sebagai berikut: (1) kesempatan terjadinya peristiwa 

yang menimbulkan respon pembelajar, (2) respon si pebelajar , (3) konsekuensi yang 

bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang 

menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respon si pebelajar yang 

baik diberi hadiah sebaliknya perilaku respon yang tidak baik diberi teguran dan 

hukuman. Sedangkan Baharudin dan Wahyuni (2010:11)  mengemukakan bahwa 

belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetisi, 

ketrampilan, dan sikap. Belajar dapat membawa perubahan bagi si pelaku, baik 

perubahan pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan. Dengan perubahan-perubahan 

tersebut, tentunya si pelaku juga akan terbantu dalam memecahkan permasalahan 

hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Selanjutnya diungkapkan ciri–ciri perubahan tingkah laku tersebut 

diantaranya:  

(1) Perubahan terjadi secara sadar 

(2) Perubahan belajar bersifat kontinu dan fungsional  

(3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif  

(4) Perubahan belajar bukan bersifat sementara  

(5) Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah  

(6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan belajar adalah kegiatan individu 

yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, perilaku dan ketrampilan dengan 

cara mengolah bahan belajar. 

2.1.3.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya,tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu: 

1) Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Di dalam faktor intern di bagi menjadi tiga faktor yaitu: 

a. Faktor jasmaniah, meliputi: faktor kesehatan, dan cacat tubuh,. 

b. Faktor psikologis, meliputi: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

c. Faktor kelelahan, kelelahan pada seseorang walaupun sulit dipisahkan 

tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan 

dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. 

2) Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: 

a. Faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan 

latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah. 

c. Faktor masyarakat, masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat. Berikut beberapa hal yang 

mempengaruhi faktor masyarakat adalah kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

belajar ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor 
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yang ada pada individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu. 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2012:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Dengan merujuk 

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Menurut Bloom (Suprijono, 2012:6) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya dijelaskan domain kognitif  adalah 

knowledge (pengetahuan,ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application ( menerapkan), analysis ( menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis ( mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru), dan evaluation (menilai).  Domain afektif  adalah receiving ( sikap menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, social, manajerial, dan intelektual. Sementara menurut 

Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Sedangkan menurut Sudjana (2011:39) hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor 

yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Dimyati dan Mudjiono (2009: 
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250) berpendapat bahwa, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua 

sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Dari sisi guru, adalah bagaimana guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik 

dan siswa bisa menerimanya. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah proses kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar dalam waktu tertentu. Penilaian hasil 

belajar terhadap siswa untuk mengetahui pemahaman tentang materi yang diajarkan. 

Hasil belajar dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan. 

2.1.5 Hubungan Antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Game-

Turnament (TGT) Dengan Hasil Belajar 

Adapun kaitan model pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament 

(TGT) dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada 

kelebihan dari model tersebut. Berikut ini adalah kelebihan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament (TGT): 

1. Para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT memperoleh teman 

yang secara signifikan lebih banyak. Di dalam pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa diajak untuk bersosialisasi, 

bertukar pikiran dan mengakrabkan diri dengan temannya, khususnya pada teman 

satu kelompok. 

2. Meningkatkan perasaan siswa bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari 

kinerja dan bukannya pada keberuntungan. Dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT siswa diajak untuk lebih aktif baik secara individu maupun aktif dalam 

kelompok, nilai yang diperoleh siswa juga berdasarkan seberapa banyak ia 

mengumpulkan poin bukan hanya mengandalkan nilai kelompoknya. 

3. TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain (kerja sama verbal dan 

nonverbal, kompetisi yang lebih sedikit). Model pembelajaran kooperatif tipe 
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TGT dapat meningkatkan kerja sama antar kelompok, kompetisi yang dilakukan 

dalam model pembelajaran ini lebih ringan sehingga siswa tidak terlalu tegang 

dalam mengikutinya.  

4. Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan waktu 

yang lebih banyak. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT belajar 

bersama menjadi sangat menyenangkan karena dalam pembelajaran ini terdapat 

permainan yang dapat merangsang kinerja siswa sehingga keterlibatan siswa 

menjadi lebih tinggi. 

5. TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan 

gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain. 

Karena model pembelajaran kooperatif tipe TGT dirasa menyenangkan bagi 

siswa maka siswa menjadi antusias terhadap pelajaran dan menjadikan siswa 

bersemangat untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. 

Dari keterangan mengenai kelebihan dari model pembelajaran Team-Game-

Turnament tersebut dalam pembelajaran PKn maka dapat disimpulkan pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT jika dilakukan dengan langkah-

langkah yang tepat dan sesuai maka dapat meningkatkan kinerja, minat dan sikap 

siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Nila Artanti pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamnet (TGT) 

dengan pembelajaran konvensional mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SD 

Negeri Imbas Gugus Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung semester II tahun pelajaran 2011/2012. Hasil dari penelitian ini 

dapat dilihat dari analisis menggunakan uji Independent Sample T-Test. Dari hasil 

uji Independent Samples T-Test kolom Equal variances assumed diperoleh bahwa 

skor koefisien t hitung sebesar 2,242 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032, 

sedangkan hasil skor t tabel dapat dilihat melalui tabel distribusi t dengan 

pengujian 2-tailed tersebut diperoleh t tabel dengan df (33) sebesar 2,035. 
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Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel (2,242 > 2,035) 

dan signifikansi (0,032 < 0,05). Sedangkan dalam penelitian ini, untuk perolehan 

rata-rata hasil belajar kelas ekperimen sebesar 75,26 dan untuk kelas kontrol 

sebesar 65,31 dengan perbedaan rata-rata hasil belajarnya adalah 9,95. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

efektivitas yang signifikan antara pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournamnet (TGT) dengan pembelajaran konvensional mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas V SD Negeri Imbas Gugus Lokantara Kecamatan Temanggung 

Kabupaten Temanggung semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Muji Kuwati, Tri Saputri Susiani, Imam Suyanto. FKIP, PGSD Universitas 

Sebelas Maret Model Pembelajaran TGT dalam Peningkatan Pembelajaran PKn 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini terbukti  bahwa 

pembelajaran yang terjadi dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran 

PKn tentang sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV SDN Weton Kulon Puring 

Kebumen. Hal ini terlihat pada penilaian proses yang selalu meningkat di setiap 

siklus. Pada siklus I rata-ratanya 68,57, siklus II rata-ratanya menjadi 70,43 dan 

siklus III menjadi 80,06. Sedangkan pada penilaian hasil belajar juga selalu 

meningkat dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I rata-ratanya 68,57, siklus 

II rata-ratanya menjadi 77,46 dan siklus III menjadi 85,24.  Penggunaan model 

TGT dalam pembelajaran PKn tentang sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV 

SDN Weton Kulon Puring Kebumen terdapat kelebihan dan kekurangan dalam 

pembelajaran di setiap siklusnya. Kekurangan yang terjadi pada siklus I 

diperbaiki di siklus II, begitu juga kekurangan yang ada pada siklus II diperbaiki 

pada siklus III. Kekurangan yang ada di setiap siklus terdapat solusinya supaya 

pembelajaran berlangsung dengan baik yaitu dengan pembelajaran model TGT 

dengan langkah-langkah yang sesuai supaya kekurangan yang ada dapat teratasi 

sehingga pembelajaran maksimal. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nila Artanti (2012), Muji Kuwati dkk 

(2012) dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Nila 

Artanti berbeda namun maasih berhubungan dengan penelitian ini khususnya pada 

penggunaan model kooperatif tipe TGT. Dengan demikian penelitian tersebut dapat 

mendukung pada penelitian ini. 

2.3 Kerangka Pikir 

Dalam proses belajar mengajar yang berlangsung pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu 

Kab. Grobogan, guru masih menggunakan pembelajaran konvensional dimana siswa 

hanya pasif menerima pembelajaran, pembelajaran hanya terpusat pada guru, dan 

guru hanya ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Akibatnya, siswa 

cenderung bosan dan tidak ada semangat belajar dan hasil belajar siswa menjadi 

rendah. Untuk itu perlu dilakukan tinakan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team-Game-Turnament (TGT). Pada penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe TGT siswa menjadi aktif dalam tim kelompok 

mereka, ada interaksi antara guru dengan siswa, adanya kerja kelompok yang 

menyenangkan, ada persaingan antar kelompok agar menumbuhkan semangat belajar 

siswa. Setelah model pembelajaran kooperatif tipe TGT diterapkan hasil belajar 

meningkat dari sebelumnya. Setelah itu diadakan pemantapan agar hasil belajar lebih 

meningkat. Dalam pemantapan ini unsur antusiasme siswa ditingkatkan dengan 

memberi motivasi yang lebih agar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, 

memperbaiki pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang benar dan tepat, dan 

mempersiapkan perencanaan secara matang agar tidak ada kesalahan atau hal-hal 

penting yang terlewatkan. Setelah pemantapan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT tersebut hasil belajar siswa lebih meningkan dibandingkan 

dengan sebelumnya.  
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2.4 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan diatas maka didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

1.  Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 5 SDN Tegowanu Kulon Kec. 

Tegowanu Kab. Grobogan tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Penggunaan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang tepat 

pada proses belajar mengajar diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa 

kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 


