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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pembelajaran Kooperatif

Menurut Nurulhyati dalam Rusman (2012:203) pembelajaran kooperatif

adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu

kelompok kecil untuk saling berinteraksi Dalam sistem belajar yang kooperatif,

siswa belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini siswa

memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan

membantu sesama anggota kelompok untuk belajar.

Menurut Sanjaya (2006:29) Cooperative Learning merupakan kegiatan

belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran

kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam

kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan.

Menurut Johnson dalam Rusman (2012:204) Cooperative Learning adalah

teknik pengelompokkan yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan

belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-5 orang.

Belajar cooperative adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang

memungkinkan siswa bekerja bersama unuk memaksimalkan belajar mereka dan

belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut.

Menurut Slavin dalam Rusman (2012), pembelajaran kooperatif

menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini

membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang

tidak terancam sesuai  dengan falsafah konstruktivisme. Dengan demikian,

pendidikan hendaknya mampu mengondisikan dan memberi dorongan untuk

dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa, menumbuhkan

aktivitas serta kreatifitas, sehingga akan menjamin terjadinya dinamika di dalam

proses pembelajaran.
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Menurut Stahl dalam Taniredja dkk (2011:59) ciri-ciri model pembelajaran

kooperatif adalah sebagai berikut: 1) belajar bersama dengan teman, 2) selama

proses belajar terjadi tatap muka antar teman, 3) saling mendengarkan pendapat di

antara anggota kelompok, 4) belajar dari teman sendiri dalam kelompok, 5)

belajar dalam kelompok kecil, 6) produktif berbicara atau saling mengemukakan

pendapat, 7) keputusan tergantung pada siswa sendiri, 8) siswa aktif.

Pembelajaran kooperatif tidak hanya sekedar belajar dalam kelompok. Ada

unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem

pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih

efektif. Dalam pembelajaran kooperatif proses pembelajaran tidak harus belajar

dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya.

Nurulhayati dalam Rusman (2012:204-205), mengemukakan lima unsur dasar

model cooperative learning, yaitu: 1) ketergantungan yang positif, suatu bentuk

kerja sama yang erat kaitannya antar anggota kelompok. Kerja sama ini

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Siswa benar-benar mengerti bahwa

kesuksesan kelompok tergantung pada kesuksesan anggotanya, 2) pertanggung

jawaban individual, adalah kelompok tergantung pada cara belajar perseorangan

seluruh anggota kelompok. Pertanggungjawaban memfokuskan aktivitas

kelompok dalam menjelaskan konsep pada satu orang dan memastikan bahwa

setiap orang dalam kelompok siap menghadapi aktivitas lain dimana siswa harus

menerima tanpa pertolongan anggota kelompok, 3) kemampuan bersosialisasi,

sebuah kemampuan bekerja sama yang biasa digunakan dalam aktivitas

kelompok. Kelompok tidak berfungsi secara efektif jika siswa tidak memiliki

kemampuan bersosialisasi yang dibutuhkan, 4) tatap muka, setiap kelompok

diberikan waktu untuk bertatap muka dan berdiskusi memadukan pikiran dan

pendapat yang berbeda agar tercipta rasa saling menghargai pendapat,

memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan yang dimiliki agar menambah

pengetahuan dan wawasan dalam memahami pelajaran, 5) evaluasi proses

kelompok, guru menjadwalkan waktu bagi kelompok untuk mengevaluasi proses
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kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama

lebih efektif.

Pembelajaran kooperatif ini memiliki kelebihan seperti yang dikemukakan

oleh Ruhadi (2008). Kelebihan pembelajaran kooperatif tersebut antara lain: 1)

Semua anggota kelompok wajib mendapat tugas. 2) Ada interaksi langsung antara

siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. 3) Siswa dilatih untuk

mengembangkan ketrampilan sosial. 4) Dapat meningkatkan kemampuan

akademik siswa. 5) Melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas.

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran kooperatif juga memiliki

kelemahan, antara lain:

1. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan

kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang.

2. Siswa yang memiliki kelebihan mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang

dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat

mengganggu kerja sama dalam kelompok.

3. Guru dituntut bekerja secara cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang

berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan, seperti mengoreksi

pekerjaan siswa, menentukan perubahan kelompok belajar.

Dari uraian mengenai pembelajaran kooperatif di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran

yang menekankan kerja sama dalam kelompok dimana dalam kelompok tersebut

mempunyai lima unsur yang menjadi karakter dari pembelajaran tersebut yaitu

adanya saling ketergantungan positif, pertanggung jawaban individual,

kemampuan bersosialisasi, tatap muka, dan evaluasi kerja kelompok.

2.1.2 Teams Games Tournaments (TGT)

2.1.2.1 Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

Menurut Jauhar (2011:62) pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah

satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan karena

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan

peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam
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pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks

di samping itu juga menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat,

dan keterlibatan belajar.

Menurut Slavin (2005:163) tipe TGT sama saja dengan STAD kecuali satu

hal yaitu 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.

Menurut Slavin dalam Taniredja dkk (2011:67) pembelajaran kooperatif

tipe TGT terdiri dari 5 komponen utama, yaitu: presentasi di kelas, teams

(kelompok), games (permainan), turnaments (pertandingan), dan teams

recognition (perhargaan kelompok). Prosedur pelaksanaan TGT dimulai dari

aktivitas guru dalam menyampaikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim

mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran.

Selanjutnya diadakan turnamen, di mana siswa memainkan game akademik

dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya.

TGT yang terdiri dari lima tahap aktivitas pengajaran dikembangkan

sebagai berikut:

1. Persiapan

Guru mempersiapkan media pembelajaran dan materi yang akan

disampaikan beserta Lembar Kerja Kelompok (LKK), melakukan tanya jawab

mengenai pengetahuan awal materi yang akan dipelajari. Kemudian guru

mempersiapkan alat-alat untuk permainan, yaitu: kartu permainan yang

dilengkapi nomor, skor, dan pertanyaan mengenai materi.

2. Persiapan Kelas

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian

kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah,

dan diskusi yang dipimpin guru. Disamping itu, guru juga menyampaikan

tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan

motivasi. Pada saat penyajian kelas ini siswa harus benar-benar memperhatikan

dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu siswa
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bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game (turnamen)

karena skor game akan menentukan skor kelompok.

3. Belajar Kelompok (Tim)

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja

dalam kelompok yang terdiri atas 5 orang yang anggotanya heterogen dari

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

adanya heterogenitas anggota kelompok, diharapkan dapat memotivasi siswa

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 dengan menggunakan hasil lembar kerja kelompok.

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.

4. Permainan

Dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari

kelompoknya. Siswa yang mewakili kelompoknya, masing-masing

ditempatkan dalam meja-meja turnamen. Dalam setiap meja turnamen

diusahakan setiap peserta mempunyai kemampuan yang homogen.

Permainan ini diawali dengan memberitahukan aturan permainan.

Setelah itu permainan dimulai dengan membagikan kartu-kartu soal untuk

bermain (kartu soal dan kunci ditaruh terbalik di atas meja sehingga soal dan

kunci tidak terbaca). Permainan pada tiap meja turnamen dilakukan dengan

aturan sebagai berikut.
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Pertama, setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pembaca soal

dan pemain yang pertama dengan cara undian. Kemudian pemain yang menang

undian mengambil kartu undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada

pembaca soal. Pembaca soal akan membacakan soal sesuai dengan nomor

undian yang diambil oleh pemain. Selanjutnya soal dikerjakan secara mandiri

oleh pemain dan penantang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam

soal. Setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan

membacakan hasil pekerjaannya yang akan ditanggapi oleh penantang searah

jarum jam. Setelah itu pembaca soal akan membuka kunci jawaban dan skor

hanya diberikan kepada pemain yang menjawab benar atau penantang yang

pertama kali memberikan jawaban benar.

Jika semua pemain menjawab salah maka kartu dibiarkan saja.

Permainan dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai semua kartu soal

habis dibacakan, dimana posisi pemain diputar searah jarum jam agar setiap

peserta dalam satu meja turnamen dapat berperan sebagai pembaca soal,

pemain, dan penantang. Disini permainan dapat dilakukan berkali-kali dengan

syarat bahwa setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang sama sebagai

pemain, penantang, dan pembaca soal.

Dalam permainan ini pembaca soal hanya bertugas untuk membaca soal

dan membuka kunci jawaban, tidak boleh ikut menjawab atau memberikan

jawaban pada peserta lain. Setelah semua kartu selesai 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 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.
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5. Penghargaan kelompok

Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah

menghitung rerata skor kelompok. Untuk memilih rerata skor kelompok

dilakukan dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-masing

anggota kelompok dibagi dengan dibagi dengan banyaknya anggota kelompok.

Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata poin yang didapat oleh

kelompok tersebut. Dimana penentuan poin yang diperoleh oleh masing-

masing anggota kelompok didasarkan pada jumlah kartu yang diperoleh.

Menurut Slavin dalam Taniredja dkk (2011:70), penghargaan diberikan

jika telah melewati kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penentuan Penghargaan Kelompok

(Kriteria) Rata-rata Tim Penghargaan

15 Tim Baik (Good Team)

16 Tim Sangat Baik (Great Team)

17 Tim Super (Super Team)

Menurut Rusman (2012:225) model pembelajaran kooperatif tipe TGT

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil.

b. Games tournaments.

c. Penghargaan kelompok.

Pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti diuraikan di atas merupakan

salah satu alternatif model pembelajaran yang tepat diberikan di sekolah dasar.

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini diharapkan

siswa akan memiliki kemampuan untuk bekerja sama di dalam tim atau kelompok

untuk menyelesaikan permsalahan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya

permainan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini juga akan

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih tertarik mengikuti proses

pembelajaran dan meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai.
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2.1.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TGT

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT antara lain 1) dalam

kelas kooperatif siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan menggunakan

pendapatnya, 2) motivasi belajar siswa menjadi bertambah karena adanya

permainan dalam pembelajaran ini, 3) perilaku mengganggu terhadap siswa yang

lain menjadi berkurang karena siswa lebih tertarik untuk mengikuti permainan, 4)

meningkatkan kebaikan budi dan toleransi antarsiswa, 5) siswa dapat lebih mudah

memahami materi pembelajaran dengan cara berinteraksi dengan teman dalam

kelompoknya, 6) suasana belajar menjadi tidak membosankan.

Sedangkan kekurangan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT antara

lain 1) sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa ikut

menyumbangkan pendaptnya, 2) kekurangan waktu untuk proses pembelajaran, 3)

kemungkinan terjadinya kegaduhan apabila guru tidak dapat mengelola kelas.

2.1.3 Metode Direct Instruction (DI)

2.1.3.1 Pengertian Metode Direct Instruction

Pengajaran Langsung merupakan suatu model pengajaran yang sebenarnya

bersifat teacher center. Dalam menerapkan model pengajaran langsung, guru

harus mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan

kepada siswa secara langkah demi langkah. Karena dalam pembelajaran peran

guru sangat dominan, maka guru dituntut agar dapat menjadi seorang model yang

menarik bagi siswa. (Depdiknas, 2005:5)

Menurut Bandura (Depdiknas, 2005:5), belajar yang dialami manusia

sebagian besar diperoleh dari suatu pemodelan yaitu, meniru perilaku dan

pengalaman (keberhasilan dan kegagalan) orang lain.

2.1.3.2 Manfaat Metode DI

Model pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan

deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi

selangkah. (Depdiknas, 2005: 6)



14

Selain model pengajaran langsung efektif untuk digunakan agar siswa

menguasai suatu pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif sederhana,

model ini juga efektif untuk mengembangkan keterampilan belajar siswa.

Beberapa keterampilan belajar siswa yang harus dikembangkan oleh guru, seperti

menggarisbawahi, membuat catatan, dan membuat rangkuman.

2.1.4 Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah

proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan dalam pengetahuan,

tingkah laku maupun sikap dari individu sehingga lebih baik dari sebelumnya.

Sebagaimana yang dkemukakan oleh Sudjana (2008) hasil belajar adalah

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. Sedangkan menurut Hamalik (2008) hasil belajar adalah bila

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah lakupada orang tersebut,

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Menurut teori Bloom berdasarkan kajian Suprijono (2011) secara garis

besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah (domain), yaitu ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik. 1) Ranah kognitif adalah kawasan yang berkaitan

dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran

atau nalar. Kawasan ini terdiri dari pengetahuan (knowledge), pemahaman

(comprehension), penerapan (aplication), analisis (analysis), sintesis (synthesis),

dan evaluasi (evaluation). 2) Ranah afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan

aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral

dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari kemampuan menerima (receiving),

sambutan (responding), penghargaan (valueving), pengorganisasian (organizing),

dan karakteristik nilai (characterization by value). 3) Ranah psikomotorik adalah

kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek ketrampilan yang melibatkan fungsi

sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari persepsi

(perseption), kesiapan (ready), gerakan terbimbing (guidance response), gerakan

yang terbiasa (mechanical response), gerakan kompleks (complexs response),

penyesuaian pola gerak (adjusment), dan kreatifitas (creativity).
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Dari beberapa pendapat para ahli tentang hasil belajar di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa hasil belajar adalah keluaran yang dapat ditunjukkan individu

setelah melakukan kegiatan memproses masukan yang diterima dalan ranah

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan terhadap ilmu yang dipelajarinya.

2.1.5 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

2.1.5.1 Hakikat Pembelajaran IPS

Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika

Serikat, yang di negara asalnya disebut Social Studies. Pertama kali Social Studies

dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby (Inggris) pada tahun 1827,

atau sekitar setengah abad setelah Revolusi Industri (abad 18), yang ditandai

dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin.

IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu

politik, dan sebagainya.

2.1.5.2 Pengertian IPS

Moeljono Cokrodikardjo dalam Lala Budianti (2011) mengemukakan

bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu

sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi,

antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan

ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi

dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari.

Menurut Sapriya berdasarkan kajian Agustian (2011) pengertian IPS

merujuk pada kajian yang merumuskan pada kajian yang memfokuskan pada

aktifitas kehidupan manusia. Aktivitas manusia dapat dilihat dari dimensi waktu

yang meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Aktivitas manusia yang

berkaitan alam hubungan dan interaksinya dengan aspek keruangan atau

geografis. Aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam

dimensi arus produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada intinya fokus kajian IPS

adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai

dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial.



16

Berdasarkan pendapat-pendapat dari ahli tersebut maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa IPS merupakan suatu pendekatan interdislipiner dari ilmu-ilmu

sosial dam merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti

geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi budaya, psikologi dan

sebagainya untuk kepentingan pendidikan. IPS juga mengkaji berbgai aktivitas

manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial.

2.1.5.3 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar

Pendidikan IPS harus berperan bagi anak dalam mengembangkan berbagai

aspek kehidupan dalam masyarakat. Menurut Depdiknas (2006) peranan dalam

pendidikan IPS meliputi: 1) Sosialisasi,membantu anak didik menjadi anggota

masyarakat yang berguna. 2) Pengambilan keputusan, membantu anak didik

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan akademis. 3) Sikap dan

nilai, membantu anak didik menandai, mengembangkan ketrampilan dan nilai diri

sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat sekitar. 4)

Kewarganegaraan Negara, membantu anak didik menjadi warga negara yang baik.

5) Pengetahuan, tanggap dan peka terhadap perkembangan pengetahuan dan

teknologi, serta dapat mengambil manfaatnya.

Mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial yang

didasarkan pada bahan kajian geografi, antropologi, tata negara, dan sejarah. IPS

yang diajarkan di SD terdiri dari bahan pokok, pengetahuan sosial, dan sejarah.

Bahkan kajian sosial mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan

pemerintah. Kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat di Indonesia sejak

masa lampau hingga sekarang.

2.1.5.4 Tujuan Pembelajaran IPS

Tujuan pembelajaran IPS di SD seperti yang disebutkan dalam KTSP

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) mengenal

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

2) memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial. 3)

Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4)

Memiliki kemampuan berkomunikasi, kerja sama, dan berkompetisi dalam
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masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Depdiknas,

2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa tujuan umum

pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah agar peserta didik mampu

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan ketrampilan dasar agar berguna

dalam kehidupannya sehari-hari.

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Yudianto (2011)

dengan judul “Penerapan model pembelajaran teams games tournament (TGT)

untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas VI di SDN

Tlogosari 01 Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”. Latar belakang dalam

masalah ini adalah ingin memperbaiki mutu pendidikan melalui metode-metode

yang diterapkan supaya hasil belajar siswa semakin meningkat. Metode-metode

pembelajaran tersebut salah satunya dengan menerapkan medel pembelajaran

TGT (Teams Games Tournament) . Dalam pembelajaran model ini siswa dituntut

untuk salang bekerjasama dalam kelompok heterogen dan bersaling dalam meja

turnamen melawan perwakilan keompok lain. Diharapkan dengan model

pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian siklus

I menunjukan beberapa kelemahan dan kekuarangan, di antanya guru masih

belum memahami konsep pembelajaran model TGT, kurangnya kemampuan guru

dalam mengolah kelas, siswa masih belum terbiasa dengan proses pembelajaran

TGT, siswa belum mengerti peraturan permainan turnamen. Namun melalui

pengukuran tes hasil belajar siklus I menunjukan peningkatan hasil belajar siswa

bila dibandingkan dengan sebelum tindakan dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari

peningkatan hasil belajar pada saat pratindakan hanya memperoleh presentase

ketuntasan 42,42% meningkat di siklus I menjadi 78,78%. Untuk melanjutkan

penerapan model pembelajaran TGT siklus II dilakukanlah perbaikan-perbaikan

oleh peneliti dan guru bidang studi. Perbaikan tersebut di antaranya memberikan

pemahaman guru dalam model pemebelajaran kelas, meningkatkan perhatian pada

siswa dan membantu guru dalam menjelaskan peraturan permainan. Dalam siklus

ke II siswa sudah memahami penerapan model pembelajaran TGT dan
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menunjukan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa

siklus I memperoleh presentase ketuntasan 78,78% pada siklus II meningkat yaitu

menjadi 100%.

Mengacu pada penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan

penelitian lagi dengan menggunakan model yang pembelajaran yang sama dan

diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa sekolah dasar.

2.3 Kerangka Berpikir

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu model

pembelajaran alternatif bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran

kepada siswa. Model ini menekankan bagaimana bekerja sama dalam memainkan

games tentang materi pembelajaran yang membutuhkan kerja sama dari masing-

masing anggota tim atau kelompok. Dengan adanya penghargaan dalam model

pembelajaran kooperatif tipe TGT ini akan membuat siswa lebih termotivasi

dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan kemampuan siswa dalam bekerja

sama dengan menghargai pendapat anggota kelompok. Semua siswa diharapkan

akan aktif berdiskusi dalam kelompok sehingga tidak ada siswa yang hanya diam

dan tidak ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Siswa yang memiliki tingkat

kemampuan tinggi maupun siswa yang memiliki tingkat kemampuan rendah akan

bersama-sama bertukar pikiran dan pendapat. Dengan adanya tutor sebaya,

tentunya akan menambah suasana dalam kelompok menjadi terbuka. Siswa yang

belum memahami materi pembelajaran dapat bertanya kepada temannya yang

kemampuan kognitifnya lebih tinggi.
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Berikut ini skema dari kerangka pikir penelitian:

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir, maka

peneliti mengemukakan hipotesis yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe TGT berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5

sekolah dasar semester dua tahun ajaran 2012-2013.

Kelas
Eksperimen

Kelas Kontrol

Pretest PretestTidak boleh
ada perbedaan
yang signifikan

Pembelajaran
dengan metode

DI

Penerapan
model

pembelajaran
kooperatif tipe

TGT

Posttest Posttest

Terdapat
perbedaan
signifikan

antara kelas
eksperimen dan

kelas kontrol


