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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Percaya Diri 

a. Pengertian percaya diri 

Percaya diri (self confidence) adalah keyakinan seseorang akan 

kemampuan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan 

penampilan tertentu (Pudjiastuti, 2010: 40). Mendukung definisi 

tersebut dengan berpendapat bahwa percaya diri adalah yakin akan 

kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah (Lie, 

2003: 4). Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

percaya diri adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk 

melakukan banyak hal yang ia inginkan atau harus dilakukannya.  

Al-Qur’an sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat kekal yang tidak 

akan terpengaruh oleh kemajuan zaman. Al-Qur’an diturunkan sebagai 

pedoman kepada manusia dalam menata kehidupan mereka agar 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat termasuk dalam hal 

percaya diri, seperti yang disebutkan dalam ayat yang menerangkan 

tentang pentingnya konsep percaya diri yang berbunyi: 

 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Ali 

Imran: 139) 
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Ayat di atas dapat dikategorikan dengan ayat yang berbicara tentang 

persoalan percaya diri karena berkaitan dengan sifat dan sikap seorang 

mukmin yang memiliki nilai positif terhadap dirinya dan memiliki 

keyakinan yang kuat.  

Percaya diri adalah modal dasar seseorang dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan sendiri. Seseorang yang percaya diri akan merasa 

dirinya berharga dan mempunyai kemampuan menjalani kehidupan, 

mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusan sendiri 

(Lie, 2003: 4). Pendapat ini didukung oleh Adler (dalam Lauster, 2005: 

14) yang menyatakan bahwa percaya diri merupakan kebutuhan 

manusia yang paling penting selain rasa superioritas. Santrock (2008: 

462) mengatakan bahwa self-efficacy (keyakinan pada diri sendiri) 

adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan 

memproduksi hasil positif. Keyakinan pada diri sendiri termasuk 

bagian dari sikap percaya diri. 

b. Ciri-ciri dan Indikator Percaya Diri 

Seseorang yang rasa percaya dirinya rendah akan memandang 

dirinya rendah dan bersikap pesimistis (Hendra, 2005: 70-71). 

Salirawati (2012: 219) menambahkan ciri lain yang biasanya dimiliki 

oleh orang yang percaya dirinya rendah adalah selalu dihantui dengan 

perasaan takut gagal, mudah putus asa, merasa diri tidak mampu dan 

selalu bimbang atau ragu-ragu dalam memutuskan persoalan.  

Beberapa ciri anak yang percaya dirinya rendah adalah 

meremehkan bakat atau kemampuannya sendiri (Pudjiastuti, 2010: 40). 
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Hal ini membuat seseorang menjadi ragu-ragu, takut dan malu untuk 

melakukan sesuatu. Lauster (2005: 14) menyebutkan ciri-ciri orang 

yang tidak memiliki percaya diri diantaranya: (a) merasa malu, (b) 

kebingungan, (c) rendah hati yang berlebihan, (d) kemasyhuran yang 

besar, (e) kebutuhan yang berlebihan untuk pamer, (f) keinginan yang 

berlebih-lebihan untuk dipuji.  

Berbeda dengan orang yang percaya dirinya rendah, orang yang 

memiliki percaya diri tinggi akan memiliki ciri-ciri perilaku yakin 

kepada diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, tidak ragu-ragu, 

merasa diri berharga, tidak menyombongkan diri, dan memiliki 

keberanian untuk bertindak (Lie, 2003: 4).  

Percaya diri erat sekali kaitannya dengan self-esteem atau 

seberapa tinggi orang menghargai, menilai dan menghormati dirinya 

sendiri. Kepercayaan diri siswa dapat terlihat dari beberapa indikator 

yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:  

1) Keyakinan akan kemampuannya.  

Indikator ini menunjukkan bahwa siswa tidak ragu-ragu atau 

mengalami kebingungan. Sebaliknya, siswa optimis dalam 

melakukan sesuatu.  

2) Kemandirian  

Kemandirian yang dimaksud adalah siswa melakukan sesuatu tanpa 

dibantu atau bergantung pada orang lain.  

3) Memiliki rasa positif terhadap dirinya  

Indikator ini mencakup konsep diri dan harga diri, bahwa siswa 

tidak merasa rendah diri tetapi merasa bahwa dirinya berharga.  

4) Keberanian dalam bertindak  

Indikator ini menunjukkan bahwa siswa tidak merasa malu atau 

takut dalam melakukan sesuatu.  

5) Tidak memiliki keinginan untuk dipuji secara berlebihan  

Indikator ini menunjukkan bahwa siswa tidak sombong dan tidak 

suka pamer.  

Peningkatan Percaya Diri…, Apriliaminingrum Wahyu Astuti, FKIP, UMP, 2017



10 
 

 
 

Setiap orang akan mengekspresikan percaya dirinya dengan ciri-

ciri yang relatif sama karena percaya diri bukan bakat yang dibawa 

sejak lahir melainkan merupakan pencapaian yang dihasilkan dari 

proses pendidikan atau pemberdayaan (Pudjiastuti , 2010: 40).  

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “prestatie”. 

Kemudiandalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang artinya hasil 

usaha. Arifin (2009: 12) menjelaskan prestasi belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat potensial dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi dapat 

disimpulkan sebagai hasil akhir yang akan diterima peserta didik 

setelah dia mengikuti serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

Seseorang akan mendapatkan prestasi atau hasil akhir yang baik 

atau buruk adalah tergantung dari siswa itu sendiri dalam mengikuti 

proses belajar. Jika siswa tersebut mengikuti proses belajar dengan baik 

maka dia akan mendapatkan prestasi yang baik begitu pula sebaliknya 

jika dalam proses belajar siswa tidak mengikuti dengan baik maka 

prestasi yang akan diterimanya pun akan buruk. Jadi yang dimaksud 

dengan prestasi berdasarkan beberapa pengertian diatas adalah hasil 

akhir yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan.  
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Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Belajar mungkin saja 

terjadi tanpa pembelajaran, namun pengaruh suatu pembelajaran dalam 

belajar hasilnya lebih sering menguntungkan dan biasanya mudah 

diamati. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus 

bertitik tolak kepada pengertian prestasi dan belajar itu sendiri. Untuk 

itu para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai 

dengan pandangan yang mereka anut. Namun dari pendapat yang 

berbeda itu dapat kita temukan satu titik persamaan. Sehubungan 

dengan prestasi belaja. Winkel (1996: 162) mengatakan bahwa “prestasi 

belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan 

seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan 

bobot yang dicapainya”. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan prinsip-prinsip prestasi 

belajar 

Prestasi belajar setiap siswa berbeda-beda. Materi yang 

diajarkan sama, guru yang mengajar sama dan strategi yang diterapkan 

sama belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama. Sebagian 

sudah mencapai hasil yang  optimal, rata-rata dan ada juga siswa yang 

mendapatkan prestasi belajar yang masih rendah. Guru diharapkan 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Slameto (2003 : 54-72) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain: 
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1) Faktor – faktor intern ( yang ada dalam diri individu) 

a) Faktor jasmaniah, misalnya kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologis, misalnya inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

c) Faktor kelelahan. 

 

2) Faktor- faktor ekstern ( yang ada di luar individu ) 

1) Faktor keluarga, misalnya cara orang tua mendidik, suasana 

rumah, perhatian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, dan 

latar belakang budaya. 

2) Faktor sekolah, misalnya metode,kurikulum, hubungan guru 

dengan siswa/ sebaliknya, disiplin sekolah, dll. 

3) Faktor masyarakat, misalnya teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat,dan kegiatan siswa dalam masyarakat. 

Bahwa belajar merupakan kegiatan yang berlangsung di dalam 

suatu proses yang terarah pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Tujuan 

belajar bukan sekedar untuk menambah pengetahuan atau mengubah 

kelakuan, akan tetapi agar apa yang dipelajari itu dapat digunakan 

dalam situasi lain, sehingga mantap dan dapat terus digunakan. Untuk 

mengetahui semua itu harus diketahui prinsip-prinsip dari pada belajar. 

Gronlund dalam (Azwar, 1996: 18-22) merumuskan prinsip-prinsip 

dasar dalam prestasi belajar,yaitu: 

1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional, 

2) Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari 

hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program 

instruksional atau pengajaran, 

3) Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan, 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya, 

5) Reabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati, 

6) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar para 

siswa. 
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c. Cara Menentukan Prestasi Belajar 

Cara yang paling sesuai untuk melihat perkembangan siswa atau 

prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar yakni dengan 

mengadakan evaluasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2011: 

28) dalam bukunya bahwa evaluasi pada dasarnya adalah proses nilai 

sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam proses tersebut tercakup 

usaha mencari dan mengumpulkan data/informasi.  

Lingkup evaluasi program pendidikan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan program. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah suatu 

proses penentuan kecakapan, penentuan penguasaan seseorang dengan 

membandingkan dengan norma-norma tertentu sehingga muatan belajar 

dapat diketahui. 

Teknik evaluasi dilakukan untuk mengetahui prestasi hasil 

belajar siswa, yang berupa teknik tes. Arikunto (2013: 145) 

menjelaskan dalam bukunya “Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan” bahwa 

tes itu mengukur apa yang harus dan dapat diajarkan pada suatu tingkat 

tertentu atau bahwa tes itu menyimpan suatu standar prestasi dimana 

siswa harus dan dapat mencapai suatu tingkat tertentu. 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Tes pada umumnya digunakan untuk mengadakan penilaian 

terhadap intelegensi, kemampuan dan kecakapan siswa di sekolah.  

Peningkatan Percaya Diri…, Apriliaminingrum Wahyu Astuti, FKIP, UMP, 2017



14 
 

 
 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Model pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran Teams-Games-

Tournament (TGT)  merupakan model pembelajaran koperatif. 

Cooperative learning, as an instructional methodology provides 

opportunities for students to develop skills in group interactions and in 

working with others that are needed in today’s world. (Micheal, 2011: 

1). For many decades, cooperative learning (CL) has been widley 

implemented to teach different school subjects, from science to music, 

because both theoretical arguments and research evidence support the 

contention that CL is an effective instructional approach (Hsiu, 2010: 

67). 

Model pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran Teams-

Games-Tournament (TGT) menggunakan permainan akademik. This 

learning model is accessible and applicable for all grades and all 

subjects at school. (Micheal, 2011: 1). According to De Vries et al. 

(1980), this cooperative technique can be described as follows: 

“…TGT is the most appropriate for teaching well-defined objectives 

with single right answers, such as mathematical computations and 

applications, language usage and mechanics, geography and map 

skills, and science concepts”. Examples of TGT techniques that can be 

used are quiz competitions and tests for individual learners. 
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b. Komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Komponen-komponen dalam Teams-Games-Tournament 

(TGT) yang diuangkapkan Slavin (2005: 163) meliputi presentasi kelas 

(class precentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan 

(games), pertandingan (tournamen) dan penghargaan kelompok (team 

recognition). 

1) Prestasi kelas (Class precentantation) 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi secara 

garis besarnya saja, biasanya dilakukan dengan cara pengajaran 

secara langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin oleh 

guru. Siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami 

materi yang disampaikan oleh guru pada waktu presentasi kelas, 

karena akan membantu siswa dalam kerja kelompok dan pada saat 

permainan karena skor permainan akan menentukan skor 

kelompok. 

2) Belajar dalam kelompok (teams) 

Kelompok biasanya terdiri dari empat atau lima orang siswa 

yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang 

berbeda. Fungsi utama dari kelompok adalah untuk lebih 

mendalami materi bersama teman satu kelompoknya, dan lebih 

khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggota kelompok 

agar dapat bekerja dengan baik dan optimal pada saat permainan. 

Dan yang paling penting pada tahap ini, siswa saling berdiskusi, 

bertukar pikiran dalam hal pemahaman/beda pendapat. 
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3) Permainan (games)  

Game atau permainan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh 

saat presentasi kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan games 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diberi nomor. 

Pertanyaanpertanyaan yang akan digunakan dalam permainan ini 

akan dikemas dalam bentuk kartu bernomor. Permainan ini akan 

dimainkan pada meja-meja yang terdiri dari 4 sampai 5 anak 

dengan kemampuan akademik yang sama, tiap siswa mewakili tim 

yang berbeda.  

Peraturan dalam permainan ini adalah masing-masing siswa 

sudah berada dalam meja turnamen. Masing-masing siswa 

mengambil nomor undian yang telah disediakan. Nomor undian ini  

berfungsi untuk menentukan pembaca pertama dan penantang. 

Siswa yang mendapat nomor undian terbesar/tertinggi akan 

mendapat kesempatan sebagai pembaca pertama, terbesar kedua 

sebagai penantang 1, terbesar ketiga sebagai penantang 2, terbesar 

keempat sebagai penantang 3, dan yang terkecil sebagai               

pembaca 2. Permainan berlangsung searah jarum jam dan dimulai 

dari pembaca pertama. Pada saat permainan berlangsung, pembaca 

pertama mengacak kartu dan mengambil kartu yang paling atas, 

setelah itu membacakan soal dengan keras sesuai nomor yang 

diambil, termasuk pilihan jawabannya jika bentuk soal pilihan 
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ganda. Pembaca menjawab pertanyaan berdasar kartu yang ia 

ambil, dan apabila pembaca ragu akan jawabannya boleh menebak 

jawaban karena apabila jawabannya salah tidak dikenai hukuman. 

4) Pertandingan (tournamen)  

Turnamen biasanya berlangsung setelah guru memberikan 

dan menyelesaikan presentasi kelas serta tim telah menyelesaikan 

tugastugas dalam LKS. Pada turnamen pertama, guru membagi 

siswa dalam meja turnamen, 5 siswa yang berperingkat tertinggi 

berdasar kinerja sebelumnya berada di meja turnamen 1, 5 siswa 

berikutnya berada di meja turnamen 2 dan seterusnya. Penempatan 

meja turnamen dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 Penempatan pada meja turnamen 

Siswa bertukar meja tergantung pada kinerja mereka selama 

melaksanakan turnamen pertama. Pemenang pada tiap meja 

turnamen akan “naik tingkat” atau berpindah ke meja selanjutnya 
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yang lebih tinggi (misalnya, dari meja turnamen 2 ke meja 

turnamen 1). Siswa yang mendapat skor tertinggi kedua tetap 

berada pada meja yang sama sedangkan siswa yang mendapat skor 

paling rendah akan “diturunkan” atau berpindah ke meja yang 

ditempati oleh siswa yang kemampuan akademiknya rendah. 

5) Penghargaan kelompok (team recognition) 

Pemberian penghargaan kelompok berdasarkan hasil 

perhitungan rata-rata skor oleh guru. Kelompok akan mendapatkan 

penghargaan apabila skor rata-rata mencapai rata-rata tertentu. 

Keberhasilan suatu kelompok ditentukan oleh kinerja 

masingmasing anggota kelompok. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament ada tiga tingkatan penghargaan 

yang didasarkan pada skor rata-rata tim. 

Tabel 2.1 Kriteria penghargaan kelompok 

Kriteria (Rata-rata tim) Penghargaan 

40-44 Tim baik 

45-49 Tim sangat baik 

> 50 Tim super 

Sumber: Slavin, 2005: 175 

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

merupakan model pembelajaran yang mengakulturasikan antara belajar 

kelompok dengan kompetisi kelompok. Selain itu, dalam tipe ini 

memasukkan unsur permainan (game) yang diharapkan dapat 

menambah semangat serta motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang 
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dalam model pembelajaran ini memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, 

kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. 

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament 

 

Ada beberapa langkah dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament yang perlu diperhatikan. 

Langkah-langkah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament menurut Slavin (2005: 170) sebagai 

berikut:  

1) Presentasi di kelas.  

2) Belajar tim. Para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim 

mereka untuk menguasai materi.  

3) Turnamen. Para siswa memainkan game akademik dalam 

kemampuan yang homogen.  

4) Rekognisi tim. Skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen 

anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka 

berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Langkah-langkah pembelajaran TGT menurut Trianto (2010: 

84)  adalah sebagai berikut:  

1) Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat orang 

yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, 

dan suku. 

2) Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam 

tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasi pelajaran tersebut.  

3) Seluruh siswa dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka tidak dapat 

saling membantu.  

Berlandaskan pada kedua teori di atas, penulis menyimpulkan 

ada lima langkah pembelajaran TGT, yaitu:  
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1) Membentuk kelompok yang heterogen beranggotakan 3 – 5 siswa.  

2) Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian kelompok belajar 

dalam tim mengerjakan lembar kegiatan untuk menguasai materi.  

3) Para siswa memainkan game turnamen dalam kemampuan yang 

homogen.  

4) Memberi penghargaan kepada kelompok yang mencapai skor 

dengan kriteria tertentu.  

5) Siswa mengerjakan kuis individual untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa 

 

d. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament 

 

Guru harus mengetahui kekurangan dan kelebihan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament agar 

setidaknya dapat diminimalisir sebelum pembelajaran menggunakan 

model TGT dilakukan. Beberapa kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Teams Games Tournament menurut 

Taniredja (2012: 72 – 73). 

Kelebihan:  
1) Dalam kelas kooperatif siswa memiliki kebebasan untuk 

berinteraksi dan menggunakan pendapatnya.  

2) Rasa percaya diri siswa menjadi tinggi.  

3) Perilaku mengganggu terhadap siswa lain menjadi lebih kecil.  

4) Motivasi belajar siswa bertambah.  

5) Pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pelajaran.  

6) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa 

dengan siswa dan antara siswa dengan guru.  

7) Kerjasama antar siswa akan membuat interaksi belajar dalam kelas 

menjadi hidup dan tidak membosankan.  
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Kekurangan:  
1) Sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa ikut 

serta menyumbangkan pendapatnya.  

2) Kekurangan waktu untuk proses pembelajaran.  

3) Kemungkinan terjadinya kegaduhan kalau guru tidak dapat 

mengelola kelas.  

Kajian teori model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament yang diungkapkan di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament adalah pembelajaran 

kooperatif secara berkelompok dan menyenangkan yang 

beranggotakan 3 – 5 orang per kelompok untuk saling mendukung satu 

dengan lainnya sehingga berhasil dalam pembelajaran yang dilakukan 

secara turnamen atau permainan dalam pembelajaran dengan langkah-

langkah pembelajaran:  

1) Melibatkan siswa mencari informasi mengenai materi belajar;  

2) Memfasilitasi siswa belajar dalam kelompok dengan pemberian 

tugas lks dan membimbing kelompok bekerja dan belajar;  

3) Memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja kelompok;  

4) Memfasilitasi siswa melakukan game turnamen; dan  

5) Memberi penghargaan kepada kelompok yang mencapai skor 

dengan kriteria tertentu. 

 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang diajarkan di SD terdiri atas dua 

bahan kajian pokok antara lain : pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan 
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kajian pengetahuan sosial mencakup mengenai lingkungan sosial, ilmu 

bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Bahan kajian sejarah mengenai 

tentang perkembangan masyarakat Indonesia semenjak masa lampau 

hingga masa sekarang. Trianto (2010:171) menyatakan bahwa IPS 

adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, polotik, hukum, dan budaya. Dengan 

demikian peneliti menyimpulkan bahwa IPS ialah sebuah mata 

pelajaran yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan sosial 

yang meliputi ilmu pengetahuan sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum dan budaya. 

IPS merupakan pelajaran yang mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat kemampuan dan lingkungannya serta berbagai 

bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Solihatin dan Raharjo (2009:15) menyebutkan bahwa tujuan dari 

pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan 

dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, 

minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan penjelasan tersebu pengertian dan tujuan IPS, dibutuhkan 

suatu pola pembelajaran yang mampu menjebatani tercapainya tujuan 

tersebut. 

b. Ruang Lingkup IPS SD 

Ruang lingkup IPS tidak lain menyangkut kehidupan manusia 

sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. 
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Selanjutnya IPS sebagai program pendidikan, ruang lingkupnya sama 

yakni berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat dan 

dilengkapi dengan nilai-nilai yang menjadi karakteristik program 

pendidikannya. Untuk itu IPS sebagai program pendidikan tidak 

hanya terkait dengan nilai tapi wajib mengembangkan nilai tersebut. 

Puspitasari (2012:174) menjelaskan bahwa ruang lingkup pelajaran IPS 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Manusia, tempat, dan lingkungan 

2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3) Sistem sosial dan Budaya 

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

c. Tujuan Pelajaran IPS SD 

Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik 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. Tujuan tersebut 

dapat dicapai manakala program-program pelajaran ips di sekolah di 

organisasikan secara baik. Hardini dan Puspitasari (2012:173) 

mengemukakan mengenai tujuan pelajaran IPS yakni agar siswa 

memiliki kemampuan sebagi berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

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

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.  

Peningkatan Percaya Diri…, Apriliaminingrum Wahyu Astuti, FKIP, UMP, 2017



24 
 

 
 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional dan global. 

Pendidikan IPS merupakan padanan dari Social Studies. Tujuan 

dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai 

bekal bagi siswa untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Materi 

pelajaran IPS kebanyakan berhubungan dengan lingkungan sekitar 

Solihatin dan Raharjo (2009:15). 

 Penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang menjelaskan tentang keadaan 

sosial yang ada di muka bumi yang mencakup georafi, sejarah, 

sosiologi, dan ekonomi. Pelajaran IPS sangatlah luas karena 

berhubungan dengan makhluk hidup, benda mati, dan alam semesta. 

Pelajaran IPS dapat mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan 

keinginannya. 

d. Materi Meneladani Kepahlawanan dan Patriotisme tokoh 

1) Standar Kompetensi : 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

2) Kompetensi dasar : 

2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah. 

3) Indikator : 

2.3.1 Mengidentifkasi kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

2.3.2 Mengidentifikasi kegiatan jual beli di lingkungan sekolah 

2.3.3 Menjelaskan proses transaksi  kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah. 

2.3.4 Menjelaskan cara  bersaing yang sehat dalam jual beli. 
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B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Hendrik Eko Prasetiyo (2015) 

dengan judul “Hubungan Persepsi Penerapan Metode TGT, Teknik 

Reward And Punishment dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas V SDN I Ngrejo Tulungagung”. Hasil penelitian 

menunjukkan:  (1) Terdapat hubungan positif penerapan metode TGT, 

Reward and punishment dengan peningkatan hasil belajar siswa pada 

0,946; 

(2) Terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa dengan koefisien korelasi 0,965; (3) Terdapat 

hubungan positif secara bersama-sama antara metode TGT, reward 

and punishment dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, 

dengan koefisien korelasi berganda sebesar 0,844. 

2. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Md. Agustini (2014) dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran TGT Berbantuan Media 

Flip Chart terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang 

signifikan antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT berbantuan media flip chart dan yang belajar dengan 

model pembelajaran konvensional dengan thitung > ttabel (thitung = 4,181 > 

ttabel = 2,021). Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran TGT 

berbantuan media flip chart berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional. 
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3. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Abdus Salam (2015) dengan 

judul “Effects of using Teams Games Tournaments (TGT) Cooperative 

Technique for Learning Mathematics in Secondary Schools of 

Bangladesh”. Hasil penelitian menunjukkan the TGT experimental group 

students had achieved a significant learning outcome than the lecture 

based control group students. Attitude toward mathematics differed to a 

certain positive extent in the TGT experimental group. Based on these 

findings, some recommendations were made to overcome barriers to 

integrating web-based game playing into the classroom. 

4. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Ardian Anjar Pangestuti 

(2015) dengan judul “Using Reading-Concept Map-Teams Games 

Tournament (Remap-TGT) to Improve Reading Interest of Tenth Grade 

Student of Laboratory Senior High School State University of Malang”. 

Hasil penelitian menunjukkan the implementation of cooperative learning 

models Team Game Tournament and Fan Pick n run very well. The models 

can enhance students’motivation and learning outcomes. 

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan sumber bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan stretegi 

pembelajaran Team Game Tournament. Model pembelajaran kooperatif tipe  

pembelajaran kooperatif Team Game Tournament yang digunakan untuk 

penelitian pada pembelajaran IPS dan diharapkan dapat meningkatkan 

percaya diri serta prestasi belajar IPS siswa. 
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C. Kerangka Berpikir 

Ilmu Pengetahuan Sosial sering kali dianggap sebagai mata pelajaran 

yang membosan bagi para siswa, karena berisi materi yang luas mengharuskan 

siswa banyak membaca dan merasa harus menghafalkan banyak materi 

pelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik 

diharapkan siswa lebih mudah memahami dan tertarik pada mata pelajaran 

IPS. Penggunan model pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran yang 

menarik dan baru dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar 

karena merasa menemukan susuatu yang baru. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran disini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament yang diharapkan akan 

meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar siswa. Pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament, 

banyak melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran, sehingga percaya 

diri dan prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan.  
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Secara skema dapat disusun dalam gambar beikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotensi tindakan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament di kelas III SD Negeri 

Karangkemiri. 

Guru masih 
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pembelajaran 

ceramah 

bervariasi, 

sehingga siswa 
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diri dan prestasi 

belajar yang 

rendah  

 

Kondisi Awal 
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tipe  TGT pada 

pembelajaran 

IPS 

 

Siklus I 
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Siklus II 
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Output 

Tujuan pendidikan  seperti  

yang  tercantum  dalam  

Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006 adalah  

terwujudnya  masyarakat 

Indonesia  yang  damai,  

demokratis,  berakhlak,  

berkeahlian,  berdaya  

saing,  maju dan  sejahtera  

dalam  wadah  kesatuan  

Negara  Kesatuan  

Republik  Indonesia  yang 

didukung  oleh  manusia  

Indonesia  yang  sehat,  

mandiri,  beriman,  

bertakwa, berakhlak mulia, 

cinta tanah air, 

berdasarkan hukum dan 

lingkungan, menguasai 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etos 

kerja serta disiplin. 

 

Outcame 
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