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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan kualitas moral dan mental yang dimiliki 

seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

faktor lingkungan (sosial dan pendidikan). Pembentukan karakter dapat 

dikembangkan di dunia pendidikan (sekolah). Senada dengan pendapat 

Wibowo (2012:36) pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak 

didik sehingga mereka dapat menerapkan dan mempraktikkan dalam 

kehidupannya, baik dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara. 

Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter yang 

dimiliki oleh siswa. Senada dengan pendapat Kesuma (2012:5) 

pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai pembelajaran yang 

mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh 

yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah.   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

pendidikan karakter adalah pembelajaran yang mengarahkan pada 

penguatan dan pengembangan prilaku siswa secara utuh. Pendidikan 

karakter sangat diperlukan untuk mendidik nilai-nilai susila yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.  

8 
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2. Pengertian Tanggung Jawab Belajar 

Pendidikan karakter menjadi penting diberikan dalam dunia 

pendidikan karena merupakan salah satu fondasi utama dalam 

pembetukan karakter baik dalam pendidikan formal atau pendidikan 

nonformal. Pendidikan karakter terdapat 18 nilai karakter, salah satunya 

tanggung jawab. Tanggung jawab sangat perlu ditanamkan oleh 

seseorang, bahwa tanggung jawab diasosiasikan sebagai kewajiban. 

Berat atau ringannya tanggung jawab seseorang tergantung tinggi atau 

rendahnya kedudukan seseorang. Contohnya seorang pelajar bertanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

Tanggung jawab adalah hak dan kewajiban seseorang dalam 

melaksanakan tugas dengan tindakan sukarela. Senada menurut pendapat 

Mustari (2011:21) tanggung jawab merupakan sikap dan prilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimanna 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negeri dan Tuhan. Samani 

menyatakan (2012:51) tanggung jawab adalah melakukan tugas sepenuh 

hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik (giving the best), maupun mengontrol diri dan 

mengatasi seteres, disiplin diri, akan terhadap pilihan dan keputusan yang 

diambil. 

Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan di sekolah dan 

kelas, hal ini tidak lepas dari kepala sekolah, guru, dan admin sekolah 
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yang melaksanakan dan mengevaluasi dalam pendidikan budaya dan 

pendidikan karakter. Adapun indikator tanggung jawab dalam 

keberhasilan sekolah dan kelas, senada dengan pendapat Kementerian 

Pendidikan Nasional  (2010:30) sebagai berikut : 

1) Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan di sekolah anatara lain: 

a) Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam 

membentuk lisan maupun tertulis. 

b) Melakukan tugas tanpa disuruh. 

c) Menunjukkan prakasa untuk mengatasi masalah dalam lingkungan 

terdekat. 

d) Menghindarkan kecurigan dalam melaksanakan tugas. 

2) Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan di kelas antara lain:  

a) Pelaksanaan tugas piket secara teratur. 

b) Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah. 

c) Mengajukan usul pemecahan masalah. 

 

Fitri (2012:43), indikator keberhasilan pada karakter tanggung 

jawab sebagai berikut : 

1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. 

2) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. 

3) Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. 

 

Menurut indikator yang dipaparkan oleh kemendiknas dan fitri   

di atas, penelitian yang akan digunakan di kelas IV. Sehingga peneliti 

akan menggunakan indikator tanggung jawab keberhasilan di sekolah 

dan keberhasilan kelas. Indikator tersebut akan digunakan untuk 

membuat skala sikap tanggung jawab. Indikator dibuat berdasarkan 

landasan teori di atas yaitu sebagai berikut : 

1) Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam membentuk 

lisan maupun tertulis. 

2) Melakukan tugas tanpa disuruh. 

3) Menunjukkan prakasa untuk mengatasi masalah dalam lingkungan 

terdekat. 
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4) Pelaksanaan tugas piket secara teratur. 

5) Mengajukan usul pemecahan masalah. 

6) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. 

7) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. 

8) Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

9) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. 

 

Tanggung jawab merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki 

seseorang. Sikap tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran akan 

tampak ketika siswa melakukan proses pembelajaran dengan 

pembelajaran diskusi kelompok atau pemberian tugas. Pembelajaran 

diskusi kelompok siswa diharapkan dapat menumbuhkan tanggung jawab 

siswa dalam menggerjakan baik tugas kelompok atau individu. Senada 

dengan pendapat Van Sickle (Solihatin  2009:13) Cooperative Learning 

mendorong tumbuhnya tanggung jawab sosial dan individu siswa, 

berkembang sikap ketergantungan positif, meningkatkan gairah belajar, 

dan ketercapaian krikulum. Hal ini untuk meningkatkan tanggung jawab 

siswa, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT). Tipe TGT digunakan untuk menumbuhkan 

tanggung jawab sosial dan individu siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran, selian itu mendorong semangat siswa dalam mengikuti 

pelajaran dan menerima materi yang diberikan oleh guru.  

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar adalah suatu usaha yang disengaja untuk memperoleh 

pengetahuan, pengalaman, dan sikap sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya. Proses pembelajaran yang dilakukan siswa akan 

menghasilkan prestasi belajar. Senada dengan pendapat Hamdani 
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(2011:138) prestasi belajar merupakan tingkat kemuanusiaan yang 

dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-

informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi 

belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajarai materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau rapor setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar 

mengajar. Kaplan (2005:317) mengemukakan, “achivment test 

attempt to acsess what a person has learned following a specific 

course of instruction”. Pendapat Kaplan tersebut mempunyai 

maksud prestasi didapat seseorang apabila mengikuti perintah 

pembelajaran. 

Jean Piaget (Dahar 2011:136) menggemukakan bahwa setiap 

individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual dibagi 

menjadi 4 priode sebagai berikut : 

1) Tahap sensor moto usia 0-2 tahun 

2) Tahap pra-operasional usia 2-7 tahun 

3) Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun 

4) Tahap operasi formal usia 11 tahun – dewasa 

 

Siswa kelas IV Sekolah Dasar anatara 10-11 tahun, 

merupakan masa peralihan antara tahap operasional konkret dan 

tahap operasional formal. Pada tahap operasional konkret anak 

berpikir atas dasar pengalaman konkret atau nyata. Siswa belum 

dapat berpikir abstrak seperti membayangkan proses perkembangan, 

contohnya dari alat-atal produksi, komunikasi, dan transportasi. 

kemampuannnya untuk sedikit berpikir abstrak selalu harus 

didahului dengan pengalaman konkret atau dengan contoh. Tahap ini 
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siswa suka bermain, dalam hal ini peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournmant (TGT), 

dimana tipe TGT cocok diterapkan dalam siswa kelas IV. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Fungsi prestasi belajar sangat penting untuk menggetahui dan 

memahami prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa, baik secara 

individu maupun kelompok. Fungsi prestasi belajar juga bermanfaat 

untuk umpan balik. Senada dengan pendapat Arifi (2013:12) 

memiliki fungsi utama, sebagai berikut : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan harsat ingin tahu. 

para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan utama 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan.  

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang tidak lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar terdiri dari faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam (faktor internal) maupun dari luar 

(faktor eksternal). Faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Ahmadi dan Supriyono (2013:138) sebagai berikut : 
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1) Faktor internal, terdiri dari : 

a) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh, misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas : 

(1) Faktor intelektif yang meliputi faktor potensial yaitu 

kecerdasan dan bakat, selanjutnya faktor kecakapan nyata 

yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

(2) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

penyesuaian diri. 

2) Faktor eksternal, terdiri atas: 

a) Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim. 

d) Faktor lingkungan spritual atau keamanan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal dikemukakan oleh Hamdani   (2011:139) sebagai berikut : 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor ini  

antara lain sebagai berikut : 

a) Kecerdasaan  

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

b) Faktor jasmani atau faktor fisiologis  

Kondisi jasmani atau fisiologis pada umumnya sangat 
berpengaruh terhadap kemapuan belajar seseorang. 

c) Sikap 

Sikap, yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh 

tak acuh. Dalam diri siswa harus ada sikap yang positif 

(menerima) kepada sesama siswa atau kapada gurunya. Sikap 

positif ini akan menggerakkannya untuk belajar. Adapun siswa 

yang sikapnya negatif (menolak) kepada sesama siswa atau 

gurunya tidak akan mempunyai kemauan untuk belajar. 

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu kecenderung 

untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara 
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terus-menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan, 

terutama perasaan senang. 

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. 

f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuwatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuwatu. Motivasi dapat menetukan baik 

tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar 

kesuksesan belajarnya. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas dua macam, yaitu lingkungan sosial 

dan lingkungan non sosial. Contoh dalam lingkungan sosial 

adalah guru, kepala sekolah, staf administrasi, teman-teman 

sekelas, rumah tempat tinggal siswa, dan alat-alat belajar. Adapun 

yang termasuk dalam lingkungan non sosial adalah gedung 

sekolah, tempat tinggal, dan waktu belajar. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar tidak lepas dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor-faktor yang menentukan prestasi belajar adalah 

faktor eskternal yaitu faktor sekolah dan fokus utama pada penelitian 

adalah tentang penggunaan model pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 

Pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang melibatkan 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar 

untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi. 

Solihatin (2009:4) Cooperatif Learning menyebutkan sikap atau 
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perilaku bersama dalam bekerja sama atau membantu di antara 

sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 

terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu 

sendiri. Senada dengan pendapat Isjoni (2010:16) mengemukakan 

suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk 

mewujutkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa 

(studend oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang 

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja 

sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada 

yang lainnya. Pembelajaran kooperatif juga dapat diartikan sebagai 

suatu struktur tugas bersama dalam suasan kebersamaan di antara 

sesama anggota kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

kelompok. Penggunaan model pembelajaran agar siswa dapat 

berperan aktif dalam  proses pembelajaran. Selain itu pembelajaran 

kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

sikap bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota kelompok 

dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik selama proses 

pembelajaran. 

b. Model Pembelajaran kooperatif Tipe Taem Games Tournament 

(TGT) 

Pembelajaran kooperatif tipe team Games Tournament (TGT) 

secara umum prinsipnya sama dengan pembelajaran koopeatif tipe 
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Student Temas Achievement Divisions (STAD). TGT adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok. Selberman (2012:171) menjelaskan bahwa 

TGT ialah teknik menggabungkan kelompok belajar dan kompetensi 

tim, dan bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran beragam 

fakta, konsep, dan keterampilan. Senada dengan pendapat Slavin          

(2009:166-175) pembelajaran kooperatif tipe TGT ada beberapa 

kompeten yaitu presentasi kelas (class precentation), belajar dalam 

kelompok (teams), permainan (games), pertandingan (tournament), 

dan penghargaan kelompok (team recognition). 

1) Presentasi kelas 
Pada awal pembelajara, guru menyampaikan materi dalam 
penyajian kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung 
atau dengan ceramah, diskusi, yang dipimpin guru. Pada saat 
penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan 
memahami materi yang disampaikan guru, karena akan 
membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan 
pada saat game karena skor game akan menentukan skor 
kelompok. 

2) Kelompok (tim) 
Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 
bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, 
dan etnis. Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa 
semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi 
adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan 
games dengan baik. Tim adalah fitur yang paling penting dalam 
TGT. Pada tiap poinnya, yang ditentukan adalah membuat 
anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim dan tim pun harus 
melaksanakan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. 
Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik 
penting dalam pembelajaran, dan itu adalah untuk memberikan 
perhatian dan respect yang mutual yang penting untuk akibatm 
yang dihasilkan seperti hubungan antar kelompok, rasa harga diri, 
penerapan terhadapt siswa-siswa mainstream. 

3) Game 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan 

yang direncang untuk menguji pengetahuan siswa yang 

diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. 

Games tersebut dimainkan di atas meja dengan tiga orang siswa, 

yang masing-masing mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan 
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games hanya berupa nomor-nomor pertanyaan yang ditulis pada 

lembar yang sama. Seorang siswa mengambil sebuah kartu 

bernomor dan harus menjawab pertanyaan sesuai nomor yang 

tertera pada kartu tersebut. Sebuah aturan tentang 

penantangmemperbolehkan para pemain saling menentang 

jawaban masing-masing. 

4) Turnamen 

Turnamen adalah sebuah struktur di mana games berlangsung. 

Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah 

guru memberikan presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan 

kerja kelompok terhadap lembar kegiatan. Setelah tournament 

pertama, para siswa akan bertukar meja tergantung pada kinerja 

mereka pada turnamen pada kinerja mereka pada turnamen 

terakhir. Pemenang pada tiap meja “naik tingkat” ke meja 

berikutnya yang lebih tinggi (misalnya, 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 salah ditempatkan, untuk seterusnya mereka 

akan terus dinaikkan atau diturunkan sampai mereka mencapai 

tingkat kinerja mereka yang sesungguhnya. 

 
TEAM A 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 TEAMB TEAM C 

Gambar 2.1 Skema Penempatan Siswa Kedalam Meja Tournament 
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5) Rekognisi Tim 

Ada 3 tingkatan penghargaan yang berdasarkan pada skor 

rata-rata tim yaitu : 

Tabel 2.1 Kriteria Penghargaan Kelompok 

Kriteria (Rata-rata tim) Penghargaan 

40 

45 

50 

Tim Baik (Good Team) 

Tim Sangat Baik (Great Team) 

Tim Super (Super Team) 

 

Slavin (2009:169) sebelum memulai TGT ada beberapa 

persiapan yang harus diperhatikan antar lain : 

1) Materi yang akan diajarkan 
Materi yang terkait dengan materi yang akan diajarkan oleh guru, 

materi itu bisa bersumber dari buku paket atau cetak atau dari 

materi yang dibuat oleh guru untuk menunjang proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

2) Menetapkan siswa kedalam Tim 

Tiap tim terdiri dari 4 anggota yang heterogen. Untuk membentuk 

tim, jumlah siswa yang ada di kelas dibagi menjadi 4, hasil bagi 

tersebut tentunya merupakan jumlah tim beranggotakan 4 siswa. 

Untuk menetapkan siswa ke dalam tim, gunakan daftar peringkat 

siswa berdasarkan peringkat kelas untuk mempermudah dalam 

pembagian tim, tetapi jangan biarkan siswa memilih sendiri 

anggota kelompoknya, karena mereka cenderung akan memilih 

siswa lain yang setara. Bagikan huruf angka tim kepada masing-

masing siswa. Misalnya, dalam delapan tim yang ada di kelas 

akan menggunakan huruf A sampai H. Mulailah dari atas daftar 

dengan huruf A, lanjutkan huruf berikutnya kepada peringkat 

menengah. Bila sudah sampai pada huruf yang terakhir, lanjutkan 

penaman hufuf tim dengan arah yang berlawanan. Misalnya jika 

menggunakan huruf A-H, siswa kedelapan dan kesembilan akan 

ditempatkan ke dalam tim H, dan yang kesepuluh dalam tim G, 

selanjutnya dalam tim F, dan seterusnya. Jika sudah sampai 

kembali ke huruf A, berhentilah dan ulangi prosesnya mulai dari 

bawah ke atas, seterusnya lanjutkan lagi dimulai dan diakhiri 

dengan huruf A. 

3) Menempatkan siswa kedalam meja turnamen.  

Tulislah daftar nama siswa dari atas ke bawah sesuai urutan 

kinerja mereka sebelumnya, gunakan peringkat yang sama seperti 

yang digunakan untuk membentuk tim. Hitunglah jumlah siswa di 

dalam kelas. Jika jumlah dibagi 4, semua meja turnamen akan 
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memunyai 4 peserta, tunjuklah 4 peserta dari daftar tadi untuk 

menepati meja 1, berikutnya kemeja 2, dan seterusnya. Jika ada 

siswa yang tersisa setelah dibagi 4, satu atau dua dari meja 

turnamen pertama akan beranggotakan 5 peserta.  

 

Langkah-langkah dalam pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT). Secara runtut implementasinya TGT terdiri dari 

lima komponen utama, antara lain : (1) Presetasi kelas (2) Kelompok 

Belajar (3) Permainan (Games) (4) Tournament (5) Penghargaan. 

1) Presentasi kelas  

Tahap prestasi kelas ini, guru menyajikan materi,menyiapkan 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan menyiapkan kartu soal dan kartu 

jawaban. Materi yang disampaikan guru yaitu tentang mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi.  

2) Belajar kelompok  

Tahap belajar kelompok ini, siswa dibagi menjadi empat 

kelompok. Pembagian jumlah pada tiap kelompok disesuaikan 

dengan jumlah siswa kelas IV A SD Negeri Pangebatan yang 

berjumlah 40 siswa, jadi masing-masing kelompok beranggotakan 

10 siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda atau 

heterogen. Tiap kelompok mendapatkan LKS untuk didiskusikan 

bersama masing-masing kelompok. Selain itu, perwakilan 

kelmpok maju untuk mempersentasikan hasil kerja kelompok. 

3) Permainan (games) 

Tahap permainan ini, siswa ditempatkan dalam kelompok 

beranggotakan empat orang yang memiliki kemampuan yang 

sama atau homogen. sebelum tiap kelompok memulai permainan, 

terlebih dahulu tiap perwakilan kelompok megambil nomor 

undian yang sudah disipakan oleh guru. Permainan ini terdiri dari:  

pembaca, penantang I, penantang II, penantang II, dan seterusnya 

sejumlah pemain yang ada. Pembaca, bertugas ambil kartu soal 

beca pertanyaan kersa-keras dan menjawab pertanyaan. 

Penantang, bertugas ambil kartu jawaban untuk menggecek 

lembar jawaban untuk menyetujui jawaban pembaca. 

4) Turnamen 

Tahap turnamen, siswa menyetorkan perolehan kartu soal yang 

diperoleh pada setiap permainan kepada guru. Perolehan kartu 

soal akan digunakan untuk menetapkan siswa pada pertemuan 

berikutnya akan ditetapkan pada meja turnamen apakah naik 

tingkat atau turun tingkat.  

5) Penghargaan 

Tahap penghargaan, guru memberikan penghargaan berdasarkan 

skor yang diperoleh. Penghargaan diberikan kepada kelompok 
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yang memperoleh skor terbaika atau kelompok yang meraih 

predikat sebagai “Tim Super, Tim Sangat Baik, dan Tim Baik”. 

Penghargaan dalam penelitian ini berupa sertifikat. 

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan 

menurut Taniredja (2011:72-73) yaitu sebagai berikut. 

1) Kelebihan TGT (Team Games tournament) 

a) Di dalam kelas kooperatif siswa memiliki kebebasan untuk 

berinteraksi dan mengemukakan pendapat. 

b) Rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi. 

c) Perilaku menggangu siswa lain menjadi lebih kecil. 

d) Motivasi belajar siswa bertambah. 

e) Pemahaman yang lebih mendalam. 

f) Menamkan budi pekerti serta toleransi antar siswa dengan 

siswa dan antar siswa dengan guru. 

2) Kelemahan TGT (Team Games tournament) 

a) Sering terjadi dalam KBM tidak semua siswa ikut serta 

menyumbangkan pendapatnya. 

b) Kurangnya waktu untuk proses pembelajaran. 

c) Kemungkinan terjadinya kegaduhan jika guru tidak dapat 

mengelola kelas dengan baik. 

  

5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran 

yang pertama kali diberikan di Sekolah Dasar. Pembelajaran IPS di 

SD memegang peranan penting dalam hubungannya dengan 

pembentukan sumber daya manusia. Sedangkan materi IPS yang 

dipelajari di SD memuat antara lain geografi, sejarah, sosiologi, dan 

ekonomi. Senada dengan pendapat Sapriya (2011:7) yaitu 

merupakan sebuah mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran 

sejarah, geografi, dan ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial 
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lainnya. Senada dengan pendapat tersebut, Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 (Permendiknas No. 20 Tahun 2006) 

mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan geografi, sosiologi, sejarah, 

dan ekonomi. 

Savaga dan Amstrong (1996:9) mengemukakan sebagai 

berikut : 

“Social studies is the integrated study of the social sciences 

and humanities to promote civic competence. Within the 

school program, social studies provides coordinated, 

systematic study drawing upon such disciplines as 

antropology, archaeology, economics, geography, history, 

law, philosophy, political sciences, psychology, religion. and 

sociology, as well as appropriate content from the 

humanities, mathematics, and natural sciences. The primary 

purpose of social studies is to help young people develop the 

abality to make informed and reasoned decisions for the 

public good as citizens of a culturally diverse, democratic 

sociaty in an interdependent woeld”. 

 

Pendapat di atas maksudnya bahwa pendidikan ilmu sosial 

dalam hal ini IPS merupakan integrasi antara beberapa pendidikan 

yang berhubungan dengan kemanusiaan. IPS menggambarkan 

beberapa disiplin ilmu yaitu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, 

geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu polotik, psikologi, agama 

dan sosiologi. Tujuan utama dari pendidikan sosial yaitu untuk 

membantu generasi muda dalam membangun kemampuan untuk 

berpendapat dan memberikan keputusan untuk kepentingan umum 

dalam perannya sebagai warga negara. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian IPS adalah perpaduan dari ilmu-ilmu sosial yang 

mengkaji manusia, sikap, serta keterampilan siswa dalam kehidupan 

sehari-hari baik sebagi makhluk individu maupun makhluk sosial. 

Pembelajaran IPS di SD materi pelajaran disampaikan secara terpadu 

antara lain geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi materi 

pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan 

siswa SD. 

b. Tujuan Pendidikan IPS 

Tujuan IPS yaitu melatih siswa dalam memahami dan 

tanggap terhadap lingkungannya dan mengembangkan kemampun 

yang dimiliki agar dapat menerapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Senda dengan pendapat Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tahun 2006 (Permendiknas No. 20 Tahun 2006) 

mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuri, memecakan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkomunikasi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat 

lokal, nasional, dan global. 

c. Ruang Lingkup Pelajaran IPS 

Ruang lingung pelajaran IPS berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 (Permendiknas No. 20 Tahun 2006) 

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. 

6. Materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD 

Berdasarkan KTSP materi yang akan diajarkan dilaksanakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu : 

Standar Kompetensi : 2 Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

Indikator Pembelajaran 

a. Siklus I pertemuan 1 

1) Materi : Perkembangan teknologi produksi masa lalu dan 

masa sekarang. 

2) Indikator 

2.3.1 Membandingkan atau membedakan jenis teknologi 

produksi pada masa lalu dan masa sekarang. 

2.3.2 Menunjukkan peralatan teknologi produksi masa lalu dan 

masa sekarang. 

2.3.3 Menyebutkan macam-macam alat produksi masa lalu 

dan masa sekarang. 
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2.3.4 Menceritakan pengalaman menggunakan alat produksi 

lalu dan sekarang. 

2.3.5 Cara menggunakan secara sederhana teknologi produksi 

masa lalu dan masa sekarang. 

b. Siklus I pertemuan 2 

1) Materi : Perkembangan teknologi komunikasi masa lalu 

dan masa sekarang. 

2) Indikator 

2.3.6 Membandingkan atau membedakan jenis teknologi 

komunikasi. 

2.3.7 Menunjukkan peralatan teknologi komunikasi masa lalu 

dan sekarang. 

2.3.8 Menyebutkan macam-macam alat komunikasi masa lalu 

dan masa sekarang. 

2.3.9 Menceritakan pengalaman menggunakan alat 

komunikasi lalu dan sekarang. 

2.3.10 Cara menggunakan secara sederhana teknologi 

komunikasi masa  lalu dan masa sekarang. 

c. Siklus II pertemuan 1 

1) Materi : Perkembangan teknologi transportasi masa lalu 

dan masa sekarang. 

2) Indikator 

2.3.11 Membandingkan atau membedakan jenis teknologi 

transportasi. 
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2.3.12 Menunjukkan peralatan teknologi transportasi masa lalu 

dan masa   sekarang. 

2.3.13 Menyebutkan macam-macam alat transportasi masa lalu 

dan masa  sekarang. 

2.3.14 Menceritakan pengalaman menggunakan alat 

transportasi lalu dan sekarang. 

2.3.15 Cara menggunakan secara sederhana teknologi 

transportasi masa lalu dan masa sekarang. 

d. Siklus II pertemuan 2 

1) Materi : Pekembang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), keunggulan dan kelemahan teknologi produksi, 

komunikasi, dan trasnportasi masa lalu dan masa sekarang. 

2) Indikator 

2.3.16 Mengenal perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). 

2.3.17 Menjelaskan kelemahan dan keunggulan teknologi 

produksi, komunikasi, dan trasnpotasi masa lalu dan 

masa kini (sekarang). 

2.3.18  

B. Penelitian yang Relevan 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Wintari, W.Y dkk (2014:1) vol. 2 dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT Terhadap 

Hasil Belajar IPS” Diketahui bahwa hasil belajar IPS uji-t perbedaan dua 

data rata-rata pada data diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,64 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,980 dan 
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hasil perolehan nilai rata-rata hasil belajr IPS kelas eksperimen 64,97 > 

kelas kontrol 58,82. Sehingga dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar IPS. (Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha 

Online Vol. 2 N0. 1 tahun 2014). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, K.M dkk (2014:1) vol. 2 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Games Tournament (TGT) Melalui Variabel Reinforcement Terhadap 

Hasil Belajar IPS Siswa kelas V SD Gugus III Batuan Sukawati Tahun 

Pelajaran 2031/2015” Diketahui bahwa hasil uji-t perbedaan dua rata-rata 

pada data diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 7,81 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,000 dan hasil perolehan nilai 

rata-rata hasil belajar IPS kelas eksperimen 76,85 > kelas kontrol 66,70. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT melalu variasi reinforcement menglaimi peningkatan signifikan 

pada hasil belajar IPS. (Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan 

Ganesha Online Vol. 2 N0. 1 tahun 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijadikan sebuah refrensi 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe taem Team Games Tournament 

(TGT) ini untuk meneliti peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajar 

IPS, peningkatan hasil belajar siswa berhasil dalam penelitian. Sedangkan 

peneliti menggunakan model pembelajaran kooperetif tipe TGT untuk 

meningkatkan sikap tanggung jawab siswa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) meteri teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi. 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS masih rendah yang 

mengakibatkan hasil prestasi belajar siswa rendah. Terlihat juga siswa kurang 

mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam terhadap materi yang diberikan, 

kurangnya keterlibatan siswa secara langsung dalam pembelajaran, serta dari 

ulangan harian hasil yang diperoleh siswa masih kurang memuaskan. Oleh 

karena itu, guru dalam pembelajaran IPS perlu melakukan inovasi dalam 

pembelajaran agar prestasi yang diraih siswa memuaskan dan lebih baik.  

Penelitian tindakan kelas ini mengemukaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan. Pembelajaran yang menarik dapat dapat membuat siswa lebih 

bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi 

belajar. Pada pembelajaran ini juga diperlukan adanya media pembelajaran 

sehingga siswa akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Adapun 

bagan kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat 

pada gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai beriku : 

1. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT) dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa kelas IV A SD 

Negeri Pangebatan. 

Kondisi 

Awal 

Tindakan 

Kondisi 

awal 

 Belum menggunakan model 

pembelajaran 

 Guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dalam pembelajaran 

Melalui model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan sikap 

toleransi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajarab IPS di 

kelas IV A SD Negeri Pangebatan 

Rendahnya 

sikap tamggug 

jawab dan 

prestasi belajar 

Siklus I: guru 

menggunakan model 

kooperatif tipe TGT 

Siklus II: guru 

menggunakan model 

kooperatif tipe TGT 
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2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV A SD Negeri 

Pangebatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Tanggung Jawab..., Seniatun, FKIP UMP 2016




