
BAB II 

KAJIAN PUTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Percaya Diri 

  Percaya diri merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar khususnya bagi siswa sekolah dasar, karena tanpa adanya percaya 

diri dalam diri siswa maka semangat belajar mereka akan berkurang dan 

prestasi juga akan menurun. Salah satu kunci utama kesuksesan seseorang 

adalah ada tidaknya rasa percaya diri. Berkembangnya percaya diri dalam 

diri siswa sangatlah penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan mereka.  

 Rasa percaya diri dimiliki oleh setiap orang. Dariyo (2011:206) 

menyatakan percaya diri adalah kemampuan individu untuk dapat 

memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan 

dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Orang 

yang percaya diri biasanya mempunyai inisiatif, kreatif, dan optimis 

terhadap masa depan, mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri 

sendiri, berpikir positif, menganggap semua permasalahan pasti ada jalan 

keluarnya. Leman (2000) menyebutkan rasa percaya diri adalah bagaimana 

merasakan tentang diri sendiri dan perilaku akan merefleksikannya tanpa 

disadari. Siswa yang mempunyai rasa percaya diri penuh akan memiliki 

sifat antara lain: 

a. Bersifat lebih independen, tidak terlalu tergantung orang lain. 

b. Mampu memikul tanggung jawab yang diberikan. 
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c. Bisa menghargai diri dan usahanya sendiri. 

d. Tidak mudah mengalami frustasi. 

e. Mampu menerima tantangan atau tugas baru. 

f. Memliki emosi yang hidup, tetapi tetap stabil. 

g. Mudah berkomunikasi dan membantu orang lain. 

(Leman, 2000) 

 Orang yang tidak percaya diri ditandai dengan sikap-sikap yang 

cenderung melemahkan semangat hidupnya, seperti minder, pesimis, dan 

pasif. Selain itu seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang 

rendah/kurang memiliki sifat dan perilaku antara lain: 

a. Tidak mau mencoba sesuatu hal yang baru. 

b. Merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. 

c. Punya kecenderungan melempar kesalahan kepada orang 

lain. 

d. Memiliki emosi yang kaku dan disembunyikan. 

e. Mudah mengalami rasa frustasi atau tertekan. 

f. Meremehkan bakat dan kemampuannya sendiri. 

g. Mudah terpengaruh orang lain. 

(Leman, 2000) 

 Sesuai berhubungan dengan orang lain rasa kurang percaya diri 

terlihat sebagai rasa malu, kebingungan, rendah hati yang berlebihan, 

kebutuhan yang berlebihan untuk pamer, dan kebutuhan yang berlebihan 

untuk dipuji. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa percaya diri merupakan sikap positif berupa percaya 

pada diri sendiri. Jika dihubungkan dengan pembelajaran IPS berarti 

sikap positif berupa kekuatan mental seseorang atas kemampuannya 

dalam mengikuti pembelajaran IPS. 
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2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Istilah prestasi berasal dari bahasa belanda yaitu prestatie 

yang berarti “hasil usaha”. Namun prestasi belajar bukan berarti 

hasil belajar. Arifin (2009:12) berpendapat prestasi belajar umumnya 

berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak siswa. Prestasi belajar 

merupakan suatu masalah yang bersifat perennial dalam sejarah 

kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya 

manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan 

masing-masing. Prestasi belajar siswa digunakan untuk mengukur 

pemahaman siswa dengan menggunakan evaluasi.  

Nilai dari hasil kegiatan belajar dapat disebut prestasi belajar. 

Sudijono (2001:434) menyatakan bahwa prestasi belajar digunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir, 

sebab prestasi yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil belajar 

pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa dalam pencapaian tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran 

atau bidang studi.  

Sesuai dua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prestasi 

merupakan hasil maksimal yang diperoleh seseorang dari suatu 

proses. Proses tersebut dijalani dengan sungguh-sungguh dengan 
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upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan. Prestasi yang diraih 

oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor dintaranya faktor 

dari luar dan dari dalam. Jika kedua faktor tersebut baik, maka 

prestasi yang dimiliki pun akan baik.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Syah 

(2008:129) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu: 

1) Faktor internal, meliputi keadaan jasmani dan rohani 

siswa. 

2) Faktor eksternal, meliputi kondisi lingkungan di sekitar 

siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yaitu 

jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari materi-materi pelajaran. 

 

 Selain beberapa faktor di atas, Slameto (2010:2) berpendapat 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan, 

pengalaman dan perubahan tingkah laku yang baru serta dilakukan 

secara sadar. Belajar juga merupakan sebuah proses pemahaman 

yang dilakukan sepanjang hayat. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

       Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, Slameto (2003 : 54)  

antara lain:  

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri 

individu itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam 

faktor intern yaitu: 

a) Kecerdasan atau Inteligensi 

Kecerdasan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga 

jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat.  

b) Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Dalam proses 

belajar, bakat memegang peranan penting dalam mencapai 

hasil prestasi yang baik. Seorang guru atau orang tua 

memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan bakatnya maka akan merusak keinginan anak 

tersebut. 

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, 

karena minat menambah kegiatan belajar. 

d) Motivasi 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; 

(1) motivasi instrinsik dan (2) motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang bersumber 

dari dalam diri seseorang yang atas dasarnya kesadaran 

sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan belajar. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik dimaksudkan dengan 
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motivasi yang datangnya dari luar diri seseorang siswa yang 

menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan belajar. 

 

2) Faktor Ekstern 

 Faktor ektern adalah faktor yang timbul dari luar diri 

individu itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam 

faktor intern yaitu: 

a) Faktor Keluarga 

(1)  Cara Orang Tua Mendidik 

 Cara orang tua mendidik anak besar 

pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Sutjipto 

dalam Slameto (2003:60) berpendapat bahwa 

keluarga merupakan lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama.  

(2)  Suasana Rumah 

 Anak membutuhkan suasana rumah yang 

tenang dan tenteram agar anak dapat belajar 

dengan baik. Suasana rumah yang tenang dan 

tenteram selain anak betah tinggal di rumah, anak 

juga dapat belajar dengan baik. 

(3)  Kondisi Ekonomi Keluarga 

 Anak yang sedang belajar selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, alat tulis-

menulis, buku materi, dan lain-lain. Fasilitas 

belajar itu hanya akan terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang.  

  

b) Faktor Sekolah 

 (1)   Metode Mengajar 

 Metode mengajar adalah cara yang harus 

dilalui di dalam mengajar. Ign. S. Ulih Bukit Karo 

Karo dalam Slameto (2003:65) berpendapat 

mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran oleh 

orang kepada orang lain agar orang lain menerima, 

menguasai, dan mengembangkannya maka cara 

mengajar dan cara belajar harus tepat dan seefisien 

serta seefektif mungkin. 

(2)   Kurikulum 

 Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan 

yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu 

sebagian besar adalah menyajikan bahan   
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pembelajaran supaya siswa menerima, menguasai, 

dan mengembangkan bahan pembelajaran itu.  

(3)   Relasi Guru dengan Siswa 

 Hubungan relasi antara guru dengan siswa 

terjalin dengan baik maka siswa akan menyukai 

gurunya, dan diikuti dengan siswa menyukai mata 

pelajaran yang diberikannya sehingga siswa 

berusaha belajar sebaik-baiknya, dan sebaliknya. 

(4)   Alat Pembelajaran 

 Guru perlu menciptakan alat pembelajaran 

yang baik dan lengkap agar dapat mengajar dengan 

baik sehingga siswa dapat menerima pembelajaran 

dan belajar dengan baik. 

 

c) Faktor Masyarakat 

(1) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

          Kehidupan masyarakat disekitar siswa 

mempengaruhi belajar siswa maka diperlukan 

lingkungan yang baik agar memberi pengaruh 

positif terhadap siswa sehingga dapat belajar 

dengan baik. 

(2) Teman Bergaul 

 Melakukan pembinaan pergaulan yang baik 

dan pengawasan orang tua yang bijaksana 

membuat siswa lebih selektif dalam memilih teman 

bergaul karena pengaruh teman bergaul lebih cepat 

masuk dalam jiwa siswa. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

a. Pengertian 

    Cooperative learning merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran (Slavin 2010:4). Dalam kelas kooperatif, siswa diharapkan 

saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup 

kesenjangan dalam pemahaman masing-masing.  
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    Sama halnya dengan pendapat Slavin, Solihatin & Raharjo 

(2009:4) juga berpendapat bahwa cooperative learning merupakan 

suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu 

diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap angggota 

kelompok itu sendiri. 

Beberapa konsep mendasar yang harus diperhatikan dan 

diupayakan dalam menggunakan Cooperative Learning di dalam kelas 

menurut Stahl dalam Sholihatin dan Raharjo (2009:7), yaitu : 

1) Perumusan tujuan belajar siswa yang harus jelas. 

2) Permainan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan 

belajar. 

3) Ketergantungan yang bersifat positif. 

4) Interaksi yang bersifat terbuka. 

5) Tanggung jawab individual. 

6) Kelompok bersifat heterogen. 

7) Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif. 

8) Tindak lanjut (Fllow Up). 

9) Kepuasan dalam belajar 

Langkah-langkah dalam penggunaan model Cooperative 

Learning secara umum dapat dijelaskan (Sholihatin dan Raharjo, 

2009:10) sebagai berikut : 

1) Langkah pertama adalah merancang rencana program 

pembelajaran. Pada langkah ini guru harus 

mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran. 

2) Langkah kedua, dalam aplikasi pembelajaran di kelas, 

guru harus merancang lembar observasi yang akan 

digunakan untuk mengobservasi kegiatan siswa dalam 

belajar secara bersama dalam kelompok-kelompok kecil. 
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3) Langkah ketiga, dalam melakukan observasi terhadap 

kegiatan siswa, guru harus mengarahkan dan membimbing 

siswa, baik secara individual maupun kelompok, baik 

dalam memahami materi maupun mengenai sikap dan 

perilaku siswa selama kegiatan belajar berlangsung. 

4) Langkah keempat, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa dari masing-masing kelompok untuk 

mempersentasikan hasil kerjanya. 

b. Manfaat Pembelajaran Kooperatif 

    Sama seperti pendidikan nilai yang berbasis kurikulum, 

cooperative learning mengajarkan nilai-nilai dan pengetahuan 

akademis secara bersamaan. Lickona (2013:241) menjelaskan manfaat 

dari pembelajaran kooperatif yaitu: 

1) Mengajarkan nilai kerjasama. 

 Dalam sebuah ulasan terhadap sebuah riset, Marilyn 

Watson mendapati bahwa ”peluang menjadi anggota yang 

berkontribusi dari sebuah kelompok pertemanan yang adil dan 

berbudi pekerti adalah hal kondusif yang membangun kepedulian 

terhadap sesama anggota kelompok, membangun sikap-sikap 

altruistik, dan menciptakan kecenderungan yang besar untuk 

terlibat dalam perilaku-perilaku prososial spontan.” 

2) Membangun komunitas di dalam kelas. 

 Pembelajaran kooperatif membantu siswa saling mengenal 

dan peduli, serta merasakan keanggotaan di dalam kelas.  

3) Meningkatkan pencapaian akademis 

 Beberapa studi menunjukkan pencapaian yang tinggi pada 

siswa berkemampuan rendah, juga telah ditemukan hasil-hasil 

positif untuk semua mata pelajaran di semua jenjang kelas. 

4) Pembelajaran kooperatif menawarkan sebuah alternatif untuk 

pengelompokan siswa. 

 Pembelajaran kooperatif menawarkan salah satu cara 

terbaik untuk menghindari dampak negatif pengelompokan dan  

mencapai kesetaraan dalam pendidikan. Mereka akan belajar 

bekerja sama dan peduli pada siswa lain, dan mereka bisa 

menguasai bahan ajar dengan tingkat yang lebih dalam ketika 

mereka membantu mengajarkannya pada siswa lain. 
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4. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

Team Games Tournament (TGT) merupakan metode pembelajaran 

yang melibatkan kerjasama tim untuk melakukan games  akademik yang 

dilakukan pada akhir pokok bahasan. Menurut Slavin (2010:166), dalam 

pembelajaran kooperatif tipe TGT  ada beberapa komponen utama yaitu: 

a. Presentasi Kelas 

    Siswa diperkenalkan dalam presentasi di kelas. Ini merupakan 

pembelajaran langsung seperti yang sering dilakukan atau 

didiskusikan pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga 

memasukkan presentasi audio visual. 

b. Tim 

       Tim terdiri dari lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnis. Fungsi 

dari tim adalah memastikan bahwa anggota tim benar-benar belajar, 

dan lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya 

untuk bisa mengerjakan game dengan baik. Tim adalah fitur yang 

paling penting dalam TGT. Pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah 

membuat anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim pun 

harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. 

c. Game 

      Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan 

yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari 

presentasi kelas dan pelaksanaan kerja tim. Game tersebut dimainkan 

diatas meja dengan tiga atau empat orang siswa, yang masing-masing 

mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan game ini hanya berupa 

nomor-nomor pertanyaan yang ditulis pada lembar yang sama. 

Seorang siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan harus 

menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor yang tertera pada kartu 

tersebut. Sebuah aturan tentang penantang memperbolehkan para 

pemain saling menantang jawaban masing-masing. 

d. Turnamen  

      Turnamen adalah sebuah struktur dimana game berlangsung. 

Biasanya dilaksanakan pada akhir minggu atau akhir unit pokok 

bahasan yang diawali dengan pembagian LKS dari guru kepada 

masing-masing kelompok untuk dikerjakan, guru membuat meja-meja 

turnamen yang terdiri dari 3 siswa yang mewakili kelompoknya, 

dilanjutkan dengan pengundian untuk  menentukan kedudukan peserta 

turnamen dalam turnamen pertama apakah sebagai pembaca soal, 

penantang pertama, penantang kedua beserta tugasnya masing-masing. 

Peserta yang bisa menjawab dengan benar mendapatkan skor. Untuk 

ilustrasi turnamen dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 Penempatan siswa kedalam meja turnamen menurut 

Slavin (2010:168) 

   Setelah turnamen pertama, siswa akan bertukar meja tergantung 

pada kinerja mereka pada turnamen terakhir. Pemenang pada tiap 

meja “naik tingkat” ke meja berikutnya yang lebih tinggi (misal, dari 

meja 6 ke meja 5) skor tertinggi kedua tetap tinggal pada meja yang 

sama, dan yang skornya paling rendah “diturunkan”. Dengan cara ini, 

jika pada awalnya siswa sudah ditempatkan, untuk seterusnya mereka 

akan terus dinaikkan atau diturunkan sampai mereka mencapai tingkat 

kinerja mereka yang sesungguhnya. 

e. Rekognisi Tim 

      Pengukuhan kelompok dilakukan dengan memberikan 

penghargaan berupa hadiah atau sertifikat atas usaha yang telah 

dilakukan kelompok selama belajar sehingga mencapai kriteria yang 

telah disepkati bersama. 

 

      Ada tiga tingkatan yang penghargaan yang berdasarkan pada skor rata-

rata tim dapat dilihat pada tabel 2.2 yaitu: 

Tabel 2.1 Kriteria Rata-rata Tim  

Kriteria (Rata-rata Tim) Penghargaan 

40 

45 

50 

Tim Baik 

Tim Sangat Baik 

Tim Super 

Slavin, (2010:175) 

 Dari tabel di atas maka Slavin (2010:169) menyebutkan sebelum 

memulai TGT ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan antara lain: 

A-1           A-2       A-3       A-4 

Tinggi           Sedang       Sedang       Rendah 

 

hj 

Meja 

Turnamen 

1 

Meja 

Turnamen 

2 

Meja 

Turnamen 

3 

Meja 

Turnamen 

4 

B-1        B-2        B-3        B-4 

Tinggi   Sedang   Sedang  Rendah 

C-1        C-2        C-3        C-4 

Tinggi   Sedang   Sedang  Rendah 
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a. Materi yang akan diajarkan 

    Materi yang terkait dengan materi yang akan diajarkan oleh guru, 

materi itu bisa bersumber dari buku paket/cetak atau dari materi yang 

dibuat oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran dalam kelas. 

b. Menempatkan siswa kedalam tim 

    Setiap tim harus terdiri dari 4-5 anggota yang heterogen. Untuk 

menentukan beberapa tim yang akan dibentuk, jumlah siswa yang ada 

dikelas dibagi menjadi 4, hasil bagi tersebut tentunya merupakan 

jumlah tim beranggotakan 4 siswa kemudian sisanya disebar rata 

masuk ke kelompok sehingga anggota kelompoknya ada yang 

beranggotakan 5 siswa. Untuk menempatkan siswa kedalam tim, 

gunakan daftar peringkat siswa berdasarkan kinerjanya (peringkat 

kelas). Bagikan huruf/angka tim kepada masing-masing siswa. 

Misalnya, dalam delapan tim yang ada dikelas akan menggunakan 

huruf A sampai H. Mulailah dari atas daftar dengan huruf A, lanjutkan 

huruf berikutnya kepada peringkat menengah. Bila sudah sampai pada 

huruf terakhir, lanjutkan penamaan huruf tim dengan arah yang 

berlawanan. Misalkan jika menggunakan huruf A sampai H, siswa ke 

delapan dan ke sembilan akan ditempatkan kedalam tim H, dan yang 

ke sepuluh kedalam tim G, selanjutnya ke dalam tim F, dan 

seterusnya. Jika sudah sampai ke huruf A, berhentilah dan ulangi 

prosesnya mulai dari bawah sampai atas, seterusnya lanjutkan lagi 

dimulai dan diakhiri dengan huruf A. 
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c. Menempatkan siswa ke dalam  meja turnamen 

    Tulislah daftar nama siswa dari atas ke bawah sesuai urutan 

kinerja mereka sebelumnya, gunakan peringkat kinerja yang sama 

seperti yang digunakan untuk membentuk tim. Hitunglah jumlah 

siswa di dalam kelas. Jika jumlahnya habis dibagi 4, semua meja 

turnamen akan memiliki 4 peserta, tunjuklah 4 siswa pertama dari 

daftar tadi untuk menempati meja 1, berikutnya ke meja 2, dan 

seterusnya. Jika ada siswa yang tersisa setelah dibagi 4 maka satu atau 

dua dari meja turnamen akan beranggotakan 5 peserta. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran TGT yaitu: pelajari 

diawal dengan memberikan pelajaran 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, kemudian mengikuti permainan (games 

akademik) untuk memperoleh poin bagi nilai tim mereka serta 

diberitahukan tim yang memperoleh nilai tinggi akan mendapat 

penghargaan. 

Kegiatan dalam turnamen adalah persaingan pada meja 

turnamen dari 3-4 siswa dari tim yang berbeda dengan kemampuan 

setara. Pada permulaan turnamen diumumkan penetapan meja 

turnamen bagi siswa. Siswa diminta mengatur meja turnamen yang 
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ditetapkan. Nomor meja turnamen dapat diacak. Setelah kelengkapan 

dibagikan dapat dimulai kegiatan permainan. 

Akhir putaran pemenang mendapat satu kartu bernomor, 

penantang yang kalah mengembalikan perolehan kartunya bila sudah 

ada. Penskoran didasarkan pada jumlah kartu, misalnya pada meja 

turnamen terdiri dari 4 siswa yang yang tidak seri, peraih nilai 

tertinggi mendapat skor 60, kedua 40, ketiga 30, dan keempat 20. 

Dengan model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan 

menyatukan intelegensi siswa yang berbeda akan membuat siswa 

mempunyai nilai dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

merata satu siswa dengan siswa lain. 

 Pembelajaran kooperatif tipe TGT juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan yaitu: 

a. Kelebihan TGT 

1) Dalam kelas kooperatif siswa diberi kebebasan untuk 

berinteraksi dan mengemukakan pendapatnya. 

2) Perilaku untuk mengganggu siswa lain berkurang. 

3) Percaya diri siswa meningkat dan begitu pula dengan prestasi 

belajarnya. 

4) Menanamkan budi pekerti serta toleransi antar guru dengan 

siswa, dan antar siswa dengan siswa. 

b. Kekurangan TGT 

1) Dalam proses pembelajaran sering kali semua siswa ikut serta  

menyumbangkan pendapatnya.  

2) Kurangnya waktu pembelajaran. 

3) Kemungkinan terjadinya kegaduhan jika guru tidak dapat 

mengelola kelas dengan baik. 

(Slavin, 2010) 

 

  Pada proses pembelajaran biasanya guru selalu menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, maupun diskusi dalam pemberian materi 
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pelajaran kepada siswa, metode tersebut sebetulnya adalah metode yang 

mudah bagi guru tetapi menjenuhkan bagi siswa, sehingga untuk saat ini 

guru dituntut agar dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode 

pembelajaran. 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

  Marsh & Martorella dalam Solihatin & Raharjo (2008:14) 

menyatakan pendidikan IPS merupakan padanan dari Social Studies 

dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. Pembelajaran IPS lebih 

menekankan pada aspek “pendidikan” daripada “transfer konsep”, 

karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh 

pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta 

melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilan berdasarkan konsep yang 

telah dimilikinya. 

IPS yang diajarkan di sekolah dasar terdiri atas dua bahan kajian 

pokok: pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan 

sosial mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekomoni, dan 

pemerintahan. Bahan kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat 

Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini. 

 Trianto (2010:171) berpendapat IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan 

20 

Meningkatkan Percaya Diri..., Bangkit Setiyo Budi, FKIP, UMP, 2017



interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). 

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan mata pelajaran sosial yang terdiri dari berbagai cabang ilmu 

sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya yang mengkaji fakta sosial. 

b. Fungsi IPS di Sekolah Dasar 

 Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar berfungsi 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam melihat 

kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengajaran 

sejarah berfungsi menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebangsaan 

terhadap perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga masa 

kini. 

c. Tujuan IPS 

  Tujuan IPS adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. (Trianto, 

2010:176) 

d. Ruang Lingkup IPS 

Menurut BNSP Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-

aspek sebagai berikut. 
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1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3) Sistem Sosial dan Budaya 

4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

e. Materi Peristiwa Seputar Proklamasi Kemerdekaan  

  Ada beberapa peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan 17 

 Agustus 1945 yaitu: 

1) Pertemuan di Dalat 

 Tanggal 12 Agustus 1945 Dr. Radjiman Widyodiningrat, Ir. 

Soekarno, & Drs. Moh. Hatta memenuhi undangan Jenderal 

Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan guna membahas penyerahan 

kemerdekaan Indonesia dari Jepang. 

2) Menanggapi Berita Kekalahan Jepang 

 Jepang merahasiakan berita kekalahannya dari perang dunia 

II namun Sultan Syahrir secara diam-diam mengetahui berita 

tersebut tanpa sepengetahuan Jepang. Sultan Syahrir menunggu 

kedatangan Moh. Hatta dari Dalat dan mendesak agar secepatnya 

dilaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan Bung Karno 

sebagai proklamatornya. 

3) Peristiwa Rengasdengklok 

 Golongan muda mengamankan Ir. Soekarno dan Moh. 

Hatta dari Jakarta menuju Rengasdengklok guna menjauhkan 
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kedua bapak proklamator tersebut dari pengaruh Jepang dan 

memaksa mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. 

4) Perumusan Teks Proklamasi 

 Di rumah Laksamana Maeda naskah proklamasi 

dirumuskan. Perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Ir. 

Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Setelah selesai, 

teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-tokoh 

peserta rapat lalu terjadilah sebuah kesepakatan untuk dilanjutkan 

dan diserahkan kepada Sayuti Melik selaku orang yang mengetik 

teks proklamasi.  

5) Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 

 Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 bertempat di jalan 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan 

teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan pengibaran 

bendera merah putih yang dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco 

Latif serta diiringi lagu Indonesia Raya. 

6.   Media Pembelajaran Permainan Kartu (Game Card) 

Media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak 

dari medium yang berarti perantara yang menghubungkan antara dua 

pihak, yaitu pihak pertama sebagai sumber pesan dan pihak kedua 

sebagai penerima pesan (Anitah, 2008:1). Bretz dalam Anitah (2008:1) 

menyampaikan media adalah sesuatu yang terletak di tengah-tengah, jadi 
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suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang membutuhkan 

terjadinya suatu hubungan, dan membedakan antara media komunikasi 

dan alat bantu komunikasi. Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil 

simpulan bahwa yang dimaksud media adalah alat bantu apa saja yang 

dapat dipergunakan untuk membantu menyampaikan pesan sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Dalam memilih media untuk pembelajaran, guru sebenarnya tidak 

hanya cukup mengetahui tentang kegunaan, nilai, serta landasannya, 

tetapi juga harus mengetahui bagaimana cara mrnggunakan media 

tersebut. Anitah (2008:87) menyatakan prinsip-prinsip umum 

penggunaan media adalah sebagai berikut : 

a. Variabel tugas 

     Dalam memilih media, guru harus menentukan jenis 

kemampuan yang diharapkan dari siswa sebagai hasil pembelajaran.  

b. Variabel pembelajar 

Karakteristik siswa perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, 

walaupun belum ada kesepakatan karakteristik mana yang penting. 

Namun guru menyadari bahwa siswa mempunyai gaya belajar yang 

berbeda. 

c. Lingkungan belajar 

Pertimbangan ini bersifat administratif. Termasuk didalamnya 

adalah: 

1) Besarnya biaya sekolah. 

2) Ukuran ruangan kelas. 

3) Kemampuan mengembangkan materi baru. 

4) Ketersediaan radio, televisi, atau perlengkapan lainnya. 

5) Kemampuan guru dan kesediaan untuk usaha-usaha 

mendesain pembelajaran. 

6) Ketersediaan bahan-bahan modul untuk pembelajaran 

individual. 

7) Sikap pemimpin sekolah maupun guru terhadap inovasi. 

8) Arsitektural sekolah. 
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d. Lingkungan pengembangan 

      Jelas seakan-akan sia-sia untuk merencanakan penyajian yang 

baik, bila pengembangan sumber-sumber tidak mendukung untuk 

tugas tersebut, misalnya; ketersediaan waktu, pengembangan 

personel, akan mempengaruhi keberhasilan penyajian. 

e. Ekonomi dan budaya 

     Dalam pemilihan media perlu mempertimbangkan apakah media 

itu dapat diterima oleh siswa dan sesuai dengan sumber dana serta 

peralatan yang tersedia. 

f. Faktor-faktor praktis 

1) Besarnya kelompok yang dapat ditampung dalam suatu 

ruangan. 

2) Jarak antara penglihatan dan pendengaran untuk penggunaan 

media. 

3) Seberapa jauh media dapat mempengaruhi respon pembelajar 

atau kegiatan lain untuk kelengkapan umpan balik. 

4) Adakah penyajian itu sesuai dengan respon siswa. 

5) Apakah stimulus pembelajaran menuntut gerak, warna, 

gambar, kata-kata lisan, atau tertulis. 

6) Apakah media yang dipakai mempunyai urutan yang pasti. 

7) Media manakah yang paling mendukung kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan. 

8) Media manakah yang lebih lengkap untuk maksud peristiwa-

peristiwa pembelajaran tersebut. 

(Anitah, 2008:89) 

Pada proses pembelajaran dalam kelas biasanya guru selalu 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab ataupun diskusi dalam 

pemberian materi pelajaran kepada siswa, metode tersebut sebetulnya 

adalah metode yang mudah bagi guru tetapi bagi siswa metode tersebut 

dapat membuat sangat menjenuhkan, apalagi siswa saat ini cenderung 

lebih aktif, maka hal tersebut tidak banyak membantu siswa dalam proses 

belajar siswa karena siswa tidak mau mendengarkan penjelasan yang 

panjang, siswa terkadang sering mengantuk pada saat mendengarkan 

penjelasan guru, sehingga untuk saat ini guru banyak dituntut untuk dapat 

lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran. 
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Dengan pembelajaran kooperatif penggunaan media kartu game 

merupakan suatu kegiatan yang sangat menarik buat siswa. Sebagai alat 

peraga ’Games cards’ atau kartu permainan ini adalah sebagai alat yang 

efektif untuk siswa untuk proses pemahaman dalam pembelajaran materi 

dalam bentuk pertanyaan soal dan jawaban, selain itu pula hasil dari 

kegiatan permainan kartu game ini dapat pula digunakan sebagai alat 

hasil proses evaluasi kegiatan siswa. 

Selain itu juga siswa dapat berimajinasi, dapat mengasah daya 

kreatifitas siswa, dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berpikir lepas dari batas-batas dunia nyata yang dapat menjadikan siswa 

dapat mengembangkan proses berpikir yang lebih kreatif yang sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari kelak. Disamping itu permainan 

kartu ini mampu membuat siswa mampu bekerja sama dengan kelompok 

untuk bisa menanamkan belajar berorganisasi, dapat menghargai suatu 

harmoni dan mau melakukan komporomi dengan siswa dikelompok lain 

yang beraneka ragam tingkat kemampuannya juga latar belakangnya. 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Wahyuni. 2014. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha 

(Vol. 2 No. 1 Tahun 2014) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Team Games Turnamen (TGT) Melalui 

Variasi Reinforcement Terhadap Hasil Belajar ips Siswa Kelas V SD 

Gugus III Batuan Sukawati”. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

thitung lebih besar dari thitung  yaitu 7,81 > 2,000 dengan perolehan hasil 
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rata-rata hasil belajar IPS kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol 

yaitu sebesar 76,85 > 66,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model TGT terhadap hasil belajar IPS. Jurnal yang 

ditulis Wahyuni ini memiliki kesamaan dengan yang diteliti yaitu sama-

sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kelas 

eksperimen yang menggunakan TGT hasil belajarnya meningkat atau 

lebih baik daripada kelas kontrol. Perbedaannya terletak pada variabel 

yang diteliti yaitu jurnal Wahyuni menggunakan variabel hasil belajar 

sedangkan penelitian ini menggunakan variabel percaya diri dan prestasi 

belajar. 

C. Kerangka Berpikir 

  Pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan model kooperatif 

tipe TGT akan mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan 

dipelajari. Pembelajaran TGT pada prosesnya dilaksanakan dengan 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ketertarikan dan rasa kepercayaan 

diri siswa yang tinggi akan menimbulkan peningkatan dalam prestasi 

belajar IPS. 

  Masalah 

     Tindakan       Hasil 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 

 Kurangnya rasa 

percaya diri dalam diri 

siswa sehingga siswa 

malu dalam 

menyampaikan 

gagasan-gagasan yang 

ingin disampaikannya. 

 Prestasi dibawah 

KKM. 

Pembelajaran model 

Cooperative Learning 

tipe Team Games 

Tournamen (TGT) 

Percaya diri dan 

prestasi belajar siswa 

meningkat 
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D. Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan teori dan kerangka berpikir diatas, maka dapat 

dirumuskan bahwa penggunaan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe TGT dapat meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar 

IPS materi peristiwa sekitar proklamasi Indonesia di kelas V Sekolah 

Dasar. 
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