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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada penelitian ini diawali dengan perencanaan 

pembelajaran yang meliputi pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

materi, lembar observasi, lembar evaluasi, dan kartu soal dalam putaran permainan. 

Setelah perencanaan selanjutnya dilaksanakan kegiatan pembelajaran dan observasi. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari apa yang telah direncanakan 

sebelumnya oleh peneliti dan guru kelas. Dalam pelaksanaan penelitian dilaksanakan 

pula observasi yang dilakukan oleh observer. Setelah pelaksanaan dan observasi 

selanjutnya dilakukan adalah refleksi. Refleksi merupakan kegiatan akhir dalam 

pelaksanaan tindakan kelas ini, refleksi dilakukan untuk menganalisis data dari hasil 

belajar siswa. 

4.1.1 Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui 3 pertemuan, berikut ini 

adalah rincian dari tindakan pada siklus I: 

Setelah peneliti memperoleh informasi dari guru kelas pada tahap observasi, 

maka dilakukan diskusi dengan guru kelas 5 mengenai materi yang akan disampaikan 

serta langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sebelum mengajar, peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan model pembelajaran yang dipakai, kartu permainan untuk kerja 

kelompok, lembar evaluasi, lembar observasi, lembar materi pembelajaran, lembar 

aktifitas siswa, serta penghargaan bagi tim yang memiliki skor tertinggi. Tidak lupa 

pula peneliti sering berdiskusi dengan guru kelas 5 agar proses belajar mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-

Turmanent. 
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Sebelum membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terlebih dahulu 

peneliti meminta Program Semester (PROMES) yang telah dibuat oleh guru kelas 

untuk menentukan materi yang akan disampaikan pada saat penelitian 

dilaksanakan. Setelah itu peneliti merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

pada pertemuan I dengan pokok bahasan “Keputusan Bersama” kemudian 

mengembangkan indikator, dalam hal ini peneliti bekerja sama dengan guru 

kelas, kemudian membuat tujuan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan 

pembelajaran peneliti bersama guru menentukan lamanya waktu proses belajar 

berlangsung dan materi apa saja yang akan disampaikan pada pertemuan 1, 

pertemuan 2, maupun pertemuan 3 dengan rincian sebagai berikut: 

Pada pertemuan I materi yang akan disampaikan meliputi: pengertian 

keputusan bersama, bentuk-bentuk keputusan bersama, dan cara pengambilan 

keputusan bersama. Hal ini dilakukan agar pembagian materi pada Kompetensi 

Dasar yang pertama ini dapat dibagi secara merata dan diberikan secara pelan-

pelan kepada siswa agar siswa merasa tidak terbebani pada materi yang sangat 

luas mengingat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memiliki materi yang sangat banyak dan luas. Pada pertemuan 2 materi 

yang akan disampaikan meliputi perbedaan musyawarah mufakat dan voting, dan 

keputusan bersama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. pada 

pertemuan ke 2 ini akan dilaksanakan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnamen (TGT), disini guru dituntut 

untuk melakukan langkah-langkah permainan TGT dengan tepat agar materi 

pembelajaran dapat diserap oleh siswa secara maksimal. Pada pertemuan ke 3 

guru membahas kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya, hal ini 

dilakukan agar siswa mengingat kembali tentang materi yang lalu. Di pertemuan 

3 ini dibagikan lembar evaluasi sekaligus pemberian penghargaan bagi tim yang 

memperoleh skor tertinggi. 
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b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan ini adalah sebagai implementasi dari apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan guru 

beserta peneliti bekerja sama untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam 

proses belajar mengajar, diantaranya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), lembar evaluasi, lembar observasi, lembar materi pembelajaran, lembar 

aktifitas siswa, serta penghargaan bagi tim yang memiliki skor tertinggi, tak kalah 

penting kesiapan guru, siswa, serta observer dalam kegiatan penelitian tindakan 

ini. Sebelum proses belajar mengajar berlangsung guru memberitahukan kepada 

siswa bahwa selain guru dan siswa akan ada observer serta peneliti didalam kelas, 

untuk itu siswa diminta untuk mengabaikan observer dan peneliti dan belajar 

seperti biasanya agar proses belajar mengajar tidak terganggu dan tidak 

mengganggu perhatian siswa pada saat guru menjelaskan materi. 

Pada awal pembelajaran di pertemuan I guru memberi salam dan 

mengajak siswa untuk berdoa, serta melakukan presensi setelah itu guru 

menunjukkan sebuah gambar tentang musyawarah dalam sebuah rapat, setelah 

guru selesai bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar tersebut dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada siswa 

supaya semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian guru 

menunjuk beberapa siswa dan menanyakan “apakah kamu pernah melihat atau 

mengikuti sebuah rapat?”, setelah mendapatkan jawaban dari beberapa siswa 

tersebut guru kembali bertanya “ untuk apa rapat dilaksanakan, dan apakah semua 

rapat itu menghasilkan keputusan?”. Setelah selesai dengan pertanyaan dan telah 

mendapatkan jawaban yang variatif dari siswa, guru membagikan hand out 

berupa materi pembelajaran dengan materi pokok “Keputusan Bersama”. Setelah 

itu guru menjelaskan tentang pengertian keputusan bersama serta siapa saja yang 

harus bertanggung jawab terhadap keputusan bersama, guru menugaskan siswa 
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untuk membaca materi yang dibagikan oleh guru sembari guru menjelaskan dan 

bertanya jawab dengan siswa tentang bentuk keputusan bersama dan cara yang 

ditempuh dalam pengambilan keputusan bersama. Kemudian guru menugaskan 

siswa untuk menutup hand out yang dibagikan dan menunjuk beberapa siswa 

untuk ditanyai bentuk keputusan bersama dan cara yang ditempuh dalam 

keputusan bersama, disini guru menguji apakah ingatan mereka kuat setelah 

membaca dan dijelaskan oleh guru, dalam sesi tanya jawab tersebut ternyata 

masih sedikit yang ingat tentang bentuk dan cara yang ditempuh dalam keputusan 

bersama. Selanjutnya guru menjelaskan tentang perbedaan musyawarah mufakat 

dengan voting, guru menunjuk dua siswa dalam satu bangku untuk menyebutkan 

perbedaan musyawarah dan voting dan terus begitu dari bangku pertama sampai 

bangku terakhir, didalam tanya jawab ini guru juga masih menyinggung tentang 

materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kegiatan tanya jawab ini 

ternyata ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan dari guru. 

Setelah guru selesai menjelaskan materi guru memberikan pembetulan terhadap 

jawaban yang kurang tepat dari beberapa siswa dan menanyakan apakah ada yang 

belum jelas dalam penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Ada satu siswa yang 

bertanya mengenai rapat karang taruna yang ada didesa, kemudian guru 

menjawab pertanyaan dari siswa tersebut dan menjelaskan mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dalam rapat karang taruna. Guru menyampaikan pokok bahasan 

yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya dan menyampaikan pesan 

agar anak-anak belajar dengan rajin. 

Pada pertemuan ke II setelah memberi salam dan presensi guru bertanya 

kepada siswa “apakah kalian pernah menyampaikan pendapat dalam sebuah 

rapat?”, siswa menjawab secara serentak dan variatif, karena dirasa suasana kelas 

menjadi gaduh guru segera menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa agar mengikuti pembelajaran secara aktif dan penuh semangat serta tidak 

gaduh dan memperhatikan penjelasan dalam mengikuti proses belajar mengajar. 
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Guru menunjuk ketua kelas dan bertanya “apakah kamu pernah menyampaikan 

pendapatmu kepada Bapak/Ibu guru di sekolah?”, setelah sesi tanya jawab usai 

guru segera menjelaskan tentang keputusan bersama di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Guru menjelaskan tata cara permainan yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

Guru membagi siswa dalam 4 kelompok, disini guru melupakan 1 hal 

yaitu dalam pembagian kelompok tidak dibagi secara heterogen. Setelah 

kelompok sudah terbentuk guru membagikan kartu yang terdiri dari nomor, 

pertanyaan, dan jawaban. Permainan dimulai dengan aba-aba dari guru, guru 

meminta masing-masing siswa dalam kelompok menarik kartu yang sudah 

dikocok untuk menentukan tugas masing-masing dalam putaran permainan. Siswa 

yang memperoleh angka 1 ditugaskan sebagai reader 1, siswa yang memperoleh 

angka 2 menjadi penantang 1, siswa yang memperoleh angka 3 menjadi 

penantang 2, siswa yang memperoleh angka 4 menjadi penantang 3, siswa yang 

memperoleh angka 5 menjadi reader 2. Siswa masih terlihat bingung dengan 

penjelasan dari guru, kemudian guru membimbing siswa untuk mengikuti 

permainan sesuai dengan petunjuk, disini guru juga terlihat masih bingung 

terhadap permainan yang akan dilaksanakan. Pada putaran pertama reader 1 

mengocok kartu nomor dan mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu nomor 

yang diambilnya kemudian dibaca soal tersebut dan dijawab. Banyak dari teman 

dalam kelompok yang kurang setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh 

reader 1, maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab, kesalahan yang 

terjadi disini adalah guru hanya memberikan menjawab pada reader 1 dan 

penantang 1 sedangkan penantang 2 dan 3 tidak diberi kesempatan menjawab. 

Sedangkan tugas dari reader 2 adalah membacakan kunci jawaban yang telah 

disediakan oleh guru. Dalam permainan guru meminta siswa untuk mencatat skor 

perolehan dari kegiatan yang telah dilakukan. 



48 

 

 

 

Pada putaran kedua seharusnya posisi reader 1 ditempati penantang 1, 

posisi penantang 1 ditempati penantang 2, bergulir terus sampai pada posisi 

reader 2 ditempati reader 1. Dalam langkah-langkah seharusnya pergantian 

nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam, tetapi dalam 

pembelajaran kali ini guru tidak melakukan langkah tersebut. Ketika permainan 

telah berlangsung guru membina siswa dengan cara berkeliling ruang kelas 

menghampiri siswa disetiap kelompok, terlihat guru juga masih bingung dalam 

pelaksanaan permainan dikarenakan para siswa gaduh dan kebingungan dalam 

menjalankan permainan. Akan tetapi, siswa terlihat antusias dengan kegiatan 

yang sedang mereka lalukan, mereka terlihat sangat bersemangat dan senang 

dalam permainan ini. Permainan berakhir jika seluruh soal sudah terambil habis. 

Ketika permainan sudah berakhir guru meminta skor perolehan yang telah dicatat 

oleh siswa dalam kelompok. Guru menjelaskan bahwa permainan yang telah 

dilakukan merupakan bantuan bagi para siswa agar lebih semangat dalam proses 

belajar mengajar karena terdapat unsur turnamen dalam permainan. Guru 

menanyakan hal yang belum jelas dalam pembelajaran, akan tetapi siswa tidak 

ada yang  bertanya dikarenakan siswa masih terlihat bingung dan kaget dengan 

hal yang baru saja dilakukan. Guru menyinggung materi sebelumnya agar siswa 

tidak lupa dan mengingat pelajaran. Diakhir pembelajaran guru menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa agar giat 

belajar untuk mengerjakan soal tes. 

Pada pertemuan ke III setelah guru memberikan salam dan melakukan 

presensi guru membahas kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya 

mengenai pengertian keputusan bersama, bentuk-bentuk keputusan bersama, cara 

pengambilan keputusan bersama, perbedaan musyawarah mufakat dan voting, 

keputusan bersama di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Setelah 

dirasa cukup guru memberikan lembar evaluasi kepada siswa, dalam kegiatan ini 

guru mengawasi secara ketat dan berkeliling dalam ruangan kelas agar siswa 
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benar-benar tidak ada yang melakukan tindakan mencontek ataupun tindakan 

curang lainnya, sesekali guru juga menanyakan kepada siswa apakah mereka 

sudah selesai mengerjakan semua soal atau belum. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal evaluasi guru membagikan lembar keaktifan siswa agar 

mengetahui sejauh mana sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn, model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT serta mata pelajaran yang dikaitkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

c. Observasi  

Pelaksanaan observasi dilakukan untuk mengukur apakah proses belajar 

mengajar sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat sebelumnya dalam 

perencanaan. Di dalam penelitian tindakan ini ada dua aspek yang diamati oleh 

observer, yang pertama dari aspek pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

kemudian yang kedua aspek kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kedua aspek 

tersebut mencakup kegiatan pembelajaran, materi, dan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Hasil observasi yang dilakukan oleh observer dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 6 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No.  Aspek yang diamati Keterangan 

Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal   

 1. Kesiapan ruang dan media pembelajaran √  

 2. Memeriksa kesiapan siswa √  

 3.  Melakukan presensi √  

 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

 5. Mendorong siswa berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

√  

3. Kegiatan Inti Pembelajaran   

A Penyampaian Materi   

 1. Menyampaikan materi pembelajaran sesuai 

indicator 

√  

 2. Mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai 

materi yang disampaikan 

√  

 3. Guru membimbing siswa dalam pembagian 

kelompok secara heterogen 

 √ 

B Putaran Permainan   

 1. Guru menjelaskan peraturan permainan √  

 2. Guru membimbing siswa dalam putaran permainan √  

 3. Guru mengamati per  kelompok dalam permainan √  

 4. Guru menkondisikan keadaan kelas tetap tenang 

dalam putaran permainan 

√  

4. Kegiatan penutup   

 1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

√  

 2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa  √ 

 3. Melaksanakan kegiatan evaluasi √  

 

Dari tabel hasil observasi aktifitas guru diatas dapat dilihat guru sudah 

memepersiapkan peralatan untuk pembelajaran dan memeriksa kesiapan siswa 

dengan baik. Guru juga sudah melakukan kegiatan apersepsi diantaranya adalah 

melakukan presensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mendorong siswa 

berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan sintak 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT. Dalam kegiatan inti dan penutup 
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pebelajaran berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam proses belajar mengajar yang berlangsung, diantaranya adalah 

guru belum membimbing siswa dalam pembagian kelompok secara heterogen, 

siswa cenderung membuat kelompok sesuai dengan jenis kelamin dan teman yang 

dianggap paling dekat dan nyaman untuk dijadikan teman satu kelompok. Guru 

tidak menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa, karena guru sudah 

membagikan hand out berupa materi pembelajaran kepada siswa maka guru 

merasa tidak perlu membuat rangkuman. Saran dalam pembelajaran siklus I ini 

adalah walaupun guru sudah membagikan materi alangkah baiknya guru tetap 

menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa karena hal tersebut juga dapat 

membuat siswa mengingat kembali materi pembelajaran yang telah diberikan 

oleh guru. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT guru terlihat sangat bersemangat dan antusias 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Karena bagi guru ini adalah hal baru 

yang dilakukannya bersama dengan para siswa. 
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Tabel 7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No.  Aspek yang diamati Keterangan 

Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal   

 1. Mempersiapkan buku catatan dan buku pelajaran √  

 2. Menempati tempat duduk yang telah ditetapkan √  

2. Kegiatan pembelajaran   

 1. Menyimak materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru  √ 

 2. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertanyaan yang diberikan 

oleh guru 

√  

 3. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru berdasarkan materi √  

A Pemahaman terhadap materi   

 1. Siswa antusias terhadap pembelajaran dengan topik menghargai 

keputusan bersama 

√  

 2. Siswa memahami definisi tentang keputusan bersama √  

 3. Siswa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan bersama  √ 

B Keaktifan siswa dalam pembelajaran   

 1. Siswa aktif bertanya dalam proses belajar mengajar  √ 

 2. Siswa merespon dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh guru √  

 3. Siswa aktif mencari tahu hal yang belum dimengerti pada teman sebaya  √ 

C Pembagian Kelompok   

 1. Siswa dalam kelompok menarik kartu untuk menentukan tugas masing-

masing dalam putaran pertama 

√  

 2. 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 

√  

D Putaran Permainan   

 1. Reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal sesuai 

dengan kartu nomor yang diambilnya 

√  

 2. Anggota kelompokyang tidak setuju dengan jawaban reader 1 maka 

penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya 

√  

 3. Jika jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak 

menjawab 

 √ 

 4. reader 2 membacakan kunci jawaban √  

 5. Siswa mencatat/ merekap total skor yang telah mereka dapatkan pada . 

Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang diperoleh siswa 

√  

 6. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing–masing skor yang 

diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut 

kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok 

√  

3. Penutup   

 1. Membuat rangkuman materi yang dipelajari dalam buku catatan  √ 

 2. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru √  
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Dari tabel hasil observasi aktivitas siswa diatas dapat dilihat masih 

terdapat beberapa kekurangan, diantaranya adalah siswa kurang menyimak materi 

pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa juga kurang aktif bertanya 

kepada guru atau teman sebaya, hal ini disebabkan siswa masih bingung dan 

canggung terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Dalam langkah-langkah 

pembelajaran siswa melewatkan 1 langkah yang dikarenakan guru yang tidak 

membimbing mereka saat pembagian kelompok secara heterogen, siswa juga 

melewatkan 1 langkah dalam putaran permainan. Namun, siswa sudah terlihat 

antusias terhadap kegiatan yang mereka lakukan walaupun siswa masih 

kebingungan terhadap urutan langkah-langkah dalam putaran permainan. 

d. Refleksi  

Pada pertemuan 1 guru sudah menyampaikan materi pembelajaran sesuai 

dengan indikator, dalam penyampaian materi guru juga menggunakan contoh 

sederhana yang dapat dimengerti oleh siswa. Pada pertemuan pertama tidak ada 

permasalahan yang dialami oleh guru dalam penyampaian materi, dari awal 

hingga akhir pelajaran proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Pertemuan 

ke 2 diawali dengan penyampaian materi dan penyampaian tata cara permainan 

yang akan dilakukan oleh siswa. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti bagi 

guru dan siswa, setelah guru memulai permainan terlihat kendala-kendala yang 

dialami oleh siswa dan guru, diantaranya adalah siswa masih bingung dengan 

kegiatan yang mereka lakukan karena baru kali ini mereka melakukan kegiatan 

seperti ini, dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT guru masih melewatkan beberapa tahapan yang terdapat 

dalam langkah-langkah TGT dan tidak membagi siswa dalam kelompok secara 

heterogen. Ketika permainan sedang berlangsung guru kurang memantau siswa 

dalam kelompok-kelompok sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Guru tidak 

membuat rangkuman materi di akhir kegiatan pembelajaran karena pada awal 

pembelajaran guru sudah memberikan hand out kepada siswa. Pertemuan ke 3 
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dibahas kembali tentang materi yang diajarkan kemudian guru memberikan 

evaluasi kepada siswa. Setelah lembar evaluasi selesai dikerjakan, guru 

membagikan lembar keaktifan siswa. Dalam pertemuan ke 3 ini guru lupa untuk 

memberikan penghargaan terhadap tim/ kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi. 

Pada lembar observasi terlihat masih ada sedikit kekurangan dari guru 

diantaranya adalah pada langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

guru tidak melakukan penyusunan rangkuman dengan melibatkan siswa pada 

kegiatan penutup. Pada lembar observasi aktifitas siswa juga masih terdapat 

kekurangan, diantaranya yaitu siswa belum menyimak materi pembelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru, siswa juga belum aktif bertanya dalam proses 

belajar mengajar, siswa cenderung diam dan tidak menanyakan hal yang belum ia 

mengerti pada teman sebaya, siswa melewatkan langkah-langkah yang tepat pada 

pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa juga tidak membuat rangkuman materi 

pelajaran pada  buku catatan. Dari kekurangan yang terdapat pada siklus I 

tersebut dapat di perbaiki dalam siklus II agar hasil belajar siswa dapat meningkat 

dan guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT secara 

benar sesuai dengan langkah-langkah yang ada. 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan 

Setelah melihat pembelajaran yang dilakukan pada siklus I dan terdapat 

beberapa kekurangan didalamnya, maka pada siklus II ini dilakukan pemantapan 

dan pembenahan kekurangan dari siklus I. Masih sama seperti siklus I, pada 

siklus II ini dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Namun yang membedakan pada 

siklus II ini adalah pokok bahasan yang akan di ajarkan yaitu “memahami 

keputusan bersama”. Sebelum memulai pembelajaran peneliti bersama guru 

menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan model 
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pembelajaran, lembar observasi, lembar evaluasi, lembar keaktifan siswa, kartu 

permainan, materi, dan penghargaan bagi tim yang memperoleh skor tertinggi. 

Pada pertemuan pertama akan dibahas tentang asas-asas dalam 

melaksanakan putusan bersama, pelaksanaan hasil keputusan bersama, sikap 

tanggung jawab dan menghormati keputusan bersama. Pada pertemuan kedua 

akan dibahas tentang manfaat putusan bersama dan nilai-nilai dalam pancasila 

yang bersangkutan dengan keputusan bersama, didalam pertemuan kedua ini akan 

dilaksanakan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Pada putaran permainan ini akan dibenahi kesalahan yang terdapat pada 

siklus I terutama pada langkah-langkah yang sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT, agar materi pembelajaran dapat diserap oleh semua siswa 

secara maksimal. Pertemuan ketiga akan dibahas kembali materi yang telah 

diajarkan, di bagikan pula lembar evaluasi dan lembar keaktifan siswa. Setelah itu 

akan dibagikan penghargaan bagi tim yang memperoleh skor tertinggi dalam 

permainan. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pada siklus II ini sama dengan pelaksanaan siklus I, hanya 

saja dalam siklus II ini merupakan pemantapan atau pembenahan kesalahan yang 

ada pada siklus I agar model pembelajaran dapat diterapkan secara benar dan 

tepat serta dapat meningkatkan hasil belajar maupun antusiasme siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

Awal pelajaran pada pertemuan I dibuka dengan salam dan doa, 

melakukan presensi serta memberikan apersepsi dengan tanya jawab mengenai 

sikap dalam pengambilan putusan bersama. Guru memberikan motivasi supaya 

siswa aktif dan penuh semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Setelah 

itu guru menunjuk beberapa siswa untuk mengemukakan sikap mereka pada hasil 

putusan bersama dan membandingkannya dengan jawaban siswa yang lain. Guru 

membagikan materi pembelajaran, setelah itu guru menjelaskan tentang asas-asas 
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yang ada dalam putusan bersama. Guru bertanya secara klasikal mengenai asas-

asas dalam putusan bersama yang terdapat pada lingkungan sekitar pada saat 

pengambilan keputusan bersama. Guru menjelaskan tentang hal-hal yang harus 

dilaksanakan dalam putusan bersama dan sikap tanggung jawab serta 

menghormati dalam keputusan bersama. Guru memberi kesempatan bertanya 

kepada siswa, setelah itu guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman 

tentang materi yang telah diajarkan dan menyampaikan materi yang akan 

disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tak lupa guru memberi tugas untuk 

siswa supaya belajar dengan rajin. 

Awal pelajaran pada pertemuan II dibuka dengan salam, presensi, 

melakukan apersepsi dengan bercerita mengenai kerja bakti dalam keluarga, 

setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi 

kepada siswa supaya aktif dan penuh semangat dalam pembelajaran terutama 

dalam melaksanakan permainan. Guru menghubungkan cerita kerja bakti dengan 

bertanya jawab dengan siswa mengenai manfaat yang dapat diambil dari putusan 

bersama tentang pembagian tugas dalam kerja bakti. Guru menjelaskan tentang 

manfaat dalam putusan bersama secara umum dan nilai-nilai dalam Pancasila 

yang berhubungan dengan putusan bersama. Setelah guru selesai menjelaskan 

materi, guru menjelaskan tata cara permainan yang akan dilaksanakan. 

Permainan dimulai. Langkah-langkah yang sebelumnya belum di 

terapkan, pada siklus II ini sudah diterapkan dengan benar diantaranya adalah 

guru membagi siswa dalam 4 kelompok heterogen, apabila ada siswa yang tidak 

setuju dengan jawaban reader 1 maka penantang 1 berhak menjawab, jika 

jawaban penantang 1 tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab, begitu 

seterusnya sampai memberi kesempatan menjawab pada penantang 3. Posisi pada 

putaran kedua sudah sesuai dengan langkah-langkah yang tertera yaitu pergeseran 

reader 1 menjadi penantang 1 dan seterusnya dengan perputaran searah jarum 

jam. Permainan yang dilaksanakan pada siklus II ini lebih terkendali, guru dapat 
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mengkondisikan kelas agar tetap menjalankan permainan dengan suasana yang 

bersemangat namun tidak gaduh sehingga pelaksanaan permainan dapat terasa 

sangat nyaman dan menyenangkan. Guru juga membantu siswa dengan 

menghampiri pada setiap kelompok dan menanyakan hal-hal yang belum jelas 

dalam permainan. Apabila permainan sudah berakhir siswa merekap skor 

perolehan dalam kelompok dan menyerahkannya kepada guru. Guru memberikan 

penguatan terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian guru 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan 

menugaskan siswa untuk belajar dengan rajin supaya nilai mereka meningkat. 

Pada pertemuan III diawali dengan salam dan presensi. Setelah itu guru 

mengulas kembali materi yang telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. 

Guru membagikan lembar evaluasi dan lembar keaktifan siswa. Setelah siswa 

selesai mengerjakan, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

keseluruhan proses pembelajaran. Guru memberikan penghargaan pada kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi.  

c. Observasi  

Observasi yang dilakukan pada siklus II masih sama seperti pada siklus I. 

observasi dilakukan oleh observer, dalam sikluys II ini observer lebih cermat 

dalam mengamati proses belajar mengajar agar memperoleh hasil optimal. 

Berikut adalah hasil observasi yang diperoleh pada siklus II. 
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Tabel 8 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No.  Aspek yang diamati Keterangan 

Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal   

 1. Kesiapan ruang dan media pembelajaran √  

 2. Memeriksa kesiapan siswa √  

 3. Melakukan presensi √  

 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

 5. Mendorong siswa berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

√  

3. Kegiatan Inti Pembelajaran   

A Penyampaian Materi   

 1. Menyampaikan materi pembelajaran sesuai indikator √  

 2. Mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai materi yang 

disampaikan 

√  

 3. Guru membimbing siswa dalam pembagian kelompok 

secara heterogen 

√  

B Putaran Permainan   

 1. Guru menjelaskan peraturan permainan √  

 2. Guru membimbing siswa dalam putaran permainan √  

 3. Guru mengamati per  kelompok dalam permainan √  

 4. Guru menkondisikan keadaan kelas tetap tenang dalam 

putaran permainan 

√  

4. Kegiatan penutup   

 1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa √  

 2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa √  

 3. Melaksanakan kegiatan evaluasi √  

 

Dalam hasil observasi aktivitas guru pada siklus II ini proses belajar 

mengajar terlihat lancar, hal ini dikarenakan guru sangat antusias dan tertarik 

pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang dilakukan sehingga guru 

mempelajari kembali langkah-langkah model pembelajaran ini agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan secara maksimal. Guru juga sudah melakukan menyusun 

rangkuman dengan melibatkan siswa. Dalam proses belajar mengajar ini terlihat 

kekurangan yang terdapat pada siklus I telah diperbaiki pada siklus II. 
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Tabel 9 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No.  Aspek yang diamati Keterangan 

Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal   

 1. Mempersiapkan buku catatan dan buku pelajaran √  

 2. Menempati tempat duduk yang telah ditetapkan √  

2. Kegiatan pembelajaran   

 1. Menyimak materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru √  

 2. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 

√  

 3. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru berdasarkan materi √  

A Pemahaman terhadap materi   

 1. Siswa antusias terhadap pembelajaran dengan topik menghargai 
keputusan bersama 

√  

 2. Siswa memahami definisi tentang keputusan bersama √  

 3. Siswa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan bersama √  

B Keaktifan siswa dalam pembelajaran   

 1. Siswa aktif bertanya dalam proses belajar mengajar √  

 2. Siswa merespon dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh guru √  

 3. Siswa aktif mencari tahu hal yang belum dimengerti pada teman sebaya √  

C Pembagian Kelompok   

 1. Siswa dalam kelompok menarik kartu untuk menentukan tugas masing-

masing dalam putaran pertama 

√  

 2. 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 

√  

D Putaran Permainan   

 1. Reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu kartu soal sesuai 
dengan kartu nomor yang diambilnya 

√  

 2. Anggota kelompokyang tidak setuju dengan jawaban reader 1 maka 

penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya 

√  

 3. Jika jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak 
menjawab 

√  

 4. Reader 2 membacakan kunci jawaban √  

 5. Siswa mencatat/ merekap total skor yang telah mereka dapatkan pada . 

Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu yang diperoleh siswa 

√  

 6. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing–masing skor yang 

diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut 

kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok 

√  

3. Penutup   

 1. Membuat rangkuman materi yang dipelajari dalam buku catatan √  

 2. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru √  

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ini telah menunjukkan 

peningkatan keaktifan dan antusias siswa dalam proses belajar mengajar maupun 

dalam putaran permainan. Siswa terlihat sangat bersemangat dan lebih siap dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. 
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d. Refleksi  

Pada pertemuan 1,2 maupun 3 guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada hasil observasi dapat dilihat 

bahwa guru menyampaikan materi dengan baik, langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT sudah benar, guru sudah mengajak siswa berperan 

secara aktif dalam proses belajar mengajar. Begitu pula pada siswa, pada siklus I 

siswa masih ragu untuk bertanya pada siklus II ini terlihat siswa sudah aktif bertanya 

dan antusias terhadap kegiatan pembelajaran. 

4.2 Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini akan dibahas tentang deskripsi data dan analisis data. 

Deskripsi data memuat data-data dari aktifitas siswa dan hasil belajar siswa sebelum 

di interpretasikan. Sedangkan analisis data memuat data-data yang sudah di 

interpretasikan atau penjelasan dari deskripsi data. 

4.2.1 Deskripsi Data 

4.2.1.1 Data Siklus 1 

Dari pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I, maka diperoleh data 

hasil belajar PKn sebagai berikut. 

Tabel 10 

Distribusi Frekwensi Hasil Belajar PKn Siklus I 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013 

No. Nilai Frekwensi Persentase (%) 

1 45 1 5% 

2 50 1 5% 

3 55 2 11% 

4 60 0 0% 

5 65 0 0% 

6 70 7 37% 

7 75 5 26% 

8 80 3 16% 

    19 100% 
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Skala sikap yang dibagikan kepada siswa dapat dilihat hasilnya pada tabel 

berikut untuk setiap pernyataan (terlampir) dengan Pada siklus I ini dibagikan skala 

sikap kepada siswa untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn, 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan materi pembelajaran. Berikut adalah 

keterangan dari hasil pernyataan (terlampir) skala sikap yang telah didapat dari siswa 

secara keseluruhan. Hasil tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 11 

Data Hasil Skala Sikap Siklus I 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Pernyataan Persentase Keterangan 

1 72% Baik 

2 76% Sangat Baik 

3 78% Sangat Baik 

4 66% Baik 

5 70% Baik 

6 79% Sangat Baik 

7 57% Baik 

8 89% Sangat Baik 

9 75% Baik 

10 72% Baik 

11 93% Sangat Baik 

12 97% Sangat Baik 

13 79% Sangat Baik 

4.2.1.2 Data Siklus II 

Dari pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II diperoleh data hasil 

belajar PKn sebagai berikut. 

Tabel 12 

Distribusi Frekwensi Hasil Belajar PKn Siklus II 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013 

No. Nilai Frekwensi Persentase (%) 

1 70 2 11% 

2 75 7 37% 

3 80 5 26% 

4 85 4 21% 

5 90 1 5% 

    19 100% 
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Sedangkan untuk hasil dari skala sikap yang dibagikan kepada siswa dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 13 

Data Hasil Skala Sikap Siklus II 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Pernyataan Persentase Keterangan 

1 82% Sangat Baik 

2 68% Baik 

3 97% Sangat Baik 

4 93% Sangat Baik 

5 86% Sangat Baik 

6 82% Sangat Baik 

7 88% Sangat Baik 

8 97% Sangat Baik 

9 99% Sangat Baik 

10 93% Sangat Baik 

11 80% Sangat Baik 

12 97% Sangat Baik 

13 89% Sangat Baik 

 

4.2.2 Analisis Data 

Setelah melihat tabel pada deskripsi data, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan analisis data. Analisis data dapat dilakukan dalam dua tahapan yaitu 

analisis ketuntasan dan analisis komparatif. Berikut ini adalah penjelasan tentang 

kedua tahapan pada analisis data. 

4.2.2.1 Analisis Ketuntasan 

Berdasarkan hasil dari deskripsi data pada siklus I maka dilakukan analisis 

data untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar PKn siswa. Hasil analisis ketuntasan 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 14 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar PKn siklus I 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013 

No. Ketuntasan Frekwensi Persentase 

1 Tuntas 15 79% 

2 Tidak Tuntas 4 21% 

  Rerata 68,95 

  Maksimum 80 

  Minimum 45 

 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa terdapat 15 siswa yang sudah memenuhi 

KKM = 7 dengan persentase 79% dari jumlah keseluruhan kelas dan 4 siswa tidak 

tuntas/ belum memenuhi KKM dengan persentase 21%. Pada siklus I ini rata-rata 

kelas 68,95 dengan maksimun 80 dan nilai minimum 45. 

Sementara itu, berdasarkan deskripsi data pada siklus II maka dilakukan 

analisis ketuntasan hasil belajar PKn. Analisis ketuntasan hasil belajar siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 15 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar PKn siklus II 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013 

No. Ketuntasan Frekwensi Persentase (%) 

1 Tuntas 19 100% 

2 Tidak Tuntas 0 0% 

  Rerata 78,68 

  Maksimum 90 

  Minimum 70 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa semua siswa sudah 

memenuhi KKM= 7 pada mata pelajaran PKn dengan rata-rata kelas 78,68. 

Sedangkan untuk nila maksimum kelas 90 dan nilai minimum 70. 

4.2.2.2 Analisis Komparatif 

Berdasarkan hasil dari analisis ketuntasan maka dapat dilanjutkan dengan 

analisis komparatif. Dalam analisis komparatif disajikan data ketuntasan dari 

prasiklus, siklus I dan siklus II. Hasil dari analisis komparatif dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 16 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar PKn 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013 

No. Ketuntasan 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

F % F % F % 

1 Tuntas 11 58% 15 79% 19 100% 

2 Tidak Tuntas 8 42% 4 21% 0 0% 

  Rerata 66,31 68,95 78,68 

  Maksimum 85 80 90 

  Minimum 45 45 70 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ketuntasan pada prasiklus sebanyak 11 

siswa dengan persentase 58% dari keseluruhan jumlah siswa, rerata 66,31 nilai 

maksimum 85 dan minimum 45 sedangkan untuk siswa tidak tuntas berjumlah 8 

dengan persentase 42%. Pada siklus I sebanyak 15 siswa dengan persentase sebanyak 

79%, rerata 68,95 nilai maksimum 80 nilai minimum 45 sedangkan siswa tidak tuntas 

berjumlah 4 dengan persentase 21%. Pada siklus II sebanyak 19 siswa dengan 

persentase 100%, rerata 78,68 nilai maksimum 90 nilai minimum 70. 

Sedangkan untuk perbandingan dari skala sikap dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

 



65 

 

 

 

Tabel 17 

Perbandingan Hasil Skala Sikap Siklus I Dan Siklus II 

Siswa Kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon 

Semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013 

Pernyataan Siklus I Siklus II 

1 72% 82% 

2 76% 68% 

3 78% 97% 

4 66% 93% 

5 70% 86% 

6 79% 82% 

7 57% 88% 

8 89% 97% 

9 75% 99% 

10 72% 93% 

11 93% 80% 

12 97% 97% 

13 79% 89% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari pernyataan 1 mengalami 

peningkatan pada siklus I sebesar 72% menjadi 82% pada siklus II. Pernyataan 2 

mengalami penurunan pada siklus I sebesar 76% menjadi 68% pada siklus II, 

pernyataan 3 mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 78% menjadi 97%, 

pernyataan 4 mengalami peningkatan pada siklus I 66% menjadi 93%, pernyataan 5 

mengalami peningkatan pada siklus I 70% menjadi 86%, pernyataan 6 mengalami 

peningkatan pada siklus I 79% menjadi 82%, pernyataan 7 mengalami peningkatan 

pada siklus I 57% menjadi 88%, pernyataan 8 mengalami peningkatan pada siklus I 

89% menjadi 97% pada siklus II, pernyataan 9 mengalami peningkatan pada siklus I 

75% menjadi 99% pada siklus II, pernyataan 10, 11, 12 merupakan pemahaman dari 

materi pembelajaran sehinggga tidak dapat dibandingkan karena materi pembelajaran 

dari siklus I berbeda dengan siklus II. 
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan analisis komparatif ketuntasan hasil belajar dapat dilihat bahwa 

hasil belajar siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil prasiklus terdapat 8 

siswa belum tuntas atau 42% dari jumlah keseluruhan siswa, hal tersebut dikarenakan 

siswa cenderung pasif dalam menerima materi pembelajaran, interaksi antara guru 

dan siswa masih kurang. Setelah diberi tindakan pada siklus I ada 4 siswa atau 21% 

dari jumlah keseluruhan siswa yang belum memenuhi KKM dan ada 15 siswa 

atau79% sudah tuntas. Di siklus I ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh guru 

diantaranya adalah kekurangan dalam langkah permainan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan siswa masih kurang berperan aktif. Untuk itu perlu diadakan 

perbaikan dan pemantapan model pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II 

persentase ketuntasan meningkat menjadi 100% dan semua siswa tuntas atau 

memenuhi KKM. Pada siklus II nilai rata-rata sudah mencapai indikator kinerja yaitu 

80%. 

Setelah tindakan selesai dilaksanakan, siswa dibagikan lembar keaktifan 

siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sikap siswa terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Model pembelajaraan kooperatif tipe TGT 

serta materi “keputusan bersama”. Dari lembar keaktifan siswa (terlampir) dapat 

diperoleh hasil berikut. Pada siklus I rata-rata sikap siswa sudah menunjukkan 

keterangan baik, hal ini terlihat dari beberapa siswa yang tidak setuju jika model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan keaktifan, motivasi serta rasa 

ingin tahu siswa. Pada siklus II respon siswa tergolong  keterangan sangat baik hal ini 

terlihat pada analisis yang dilakukan dan hamper semua pernyataan tergolong sangat 

baik pada respon positif siswa. 

Observasi yang dilakukan memperoleh data bahwa pada siklus I masih 

terdapat kekurangan, baik kekurangan pada cara guru mengajar khususnya pada 

langkah-langkah dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
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maupun pada keaktifan dan pemahaman siswa. Hal ini dapat diperbaiki pada siklus 

II, peneliti dan guru bekerja sama secara baik sehingga kesalahan yang terdapat pada 

siklus I dapat diperbaiki di siklus II, hal ini terlihat pada pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan juga siswa sudah aktif dan antusias dalam mengikuti 

permainan. Hasil belajar yang diperoleh juga mengalami peningkatan karena siswa 

lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan cara menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada permainan. 

Peningkatan hasil belajar mata pelajaran PKn kelas 5 SDN 2 Tegowanu 

Kulon tidak terlepas dari model pembelajaran yang dipakai oleh guru. Terbukti 

bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatf tipe TGT dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, selain itu siswa menjadi lebih menghargai pendapat temannya 

dalam kelompok. Seperti yang dikatakan oleh Zamroni, 2011 Pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Kemudian Robert E. Salvin 

(2005) mengutarakan, secara umum TGT sama dengan STAD  (student team 

achievement division) kecuali salah satu hal : TGT menggunakan turnamen akademik 

dan menggunkan 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. TGT menambahkan dimensi kegembiraan yang 

diperoleh di panggung permainan. Teman satu tim akan saling membantu dalam 

mempersiapkan diri untuk perminan dengan mempelajari lembar kegiatan dan 

memjelaskan masalah satu sama lain, memastikan telah terjadi tanggung jawab 

individual. Hal ini menambah penguatan terhadap model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikarenakan model pembelajaran ini 

mendukung siswa untuk bersikap aktif, demokratis, berfikir kritis dan bertanggung 

jawab.  
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Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Muji Kuwati dkk dengan judul penelitian “Model Pembelajaran TGT dalam 

Peningkatan PKn Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” . Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses model pembelajaran TGT dalam peningkatan pembelajaran 

PKn dan untuk  mendeskripsikan adanya kelebihan dan kekurangan penggunaan 

model TGT dalam peningkatan pembelajaran PKn. Selain itu dikemukakan bahwa 

penggunaan model TGT dalam pembelajaran PKn dapat membuat siswa belajarnya 

menjadi terkesan dan menyenangkan karena di dalam pembelajaran dengan model 

TGT terdapat game dan turnamen akademik. 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

Berdasarkan penggunaan teori model pembelajaran kooperatif tipe Team-

Game-Turnament (TGT) dengan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan 

standar proses didapatkan hasil bahwa pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

TGT dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon. 

4.3.2 Implikasi Praktis 

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan pemahaman dan keaktivan siswa, selain itu 

siswa juga lebih bertanggung jawab dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam 

kelompok pada saat permainan dimulai. Hal ini tidak terlepas dari peran guru sebagai 

fasilitator karena didalam pembelajaran guru telah momotivasi, memantau, dan 

membimbing siswa terutama pada putaran permainan. 

 


