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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Sikap Kerja Keras 

a. Pengertian Sikap 

Pengertian sikap menurut Arifin (2013: 159) merupakan suatu 

kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, 

metode, teknik dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa 

orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap seseorang 

menurut Mu’in (2011: 168-169) merupakan cerminan karakter dari 

seseorang tersebut. Sikap merupakan prediposisi untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku tertentu, sehingga sikap bukan hanya 

gambaran kondisi internal psikologis dari individu, melainkan sebuah 

proses kesadaran yang sifatnya individual. Artinya, proses ini terjadi 

secara subjektif dan unik pada setiap diri individu. 

Harrel mendefinisikan sikap dengan mengutip American 

Heritage Dictionary dalam Mu’in (2011: 168) mengatakan bahwa sikap 

adalah cara berpikir atau merasakan dalam kaitannya dengan sejumlah 

persoalan. Sikap dapat dikatakan sebagai cerminan hidup kita. 

Sedangkan Trow dalam Adisusilo (2014: 67) mendefinisikan sikap 

sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis 

tindakan pada situasi yang tepat. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sikap adalah sebuah kesadaran pola pikir yang ada 

pada diri setiap individu dan menjadi cerminan hidup bagi seseorang. 

Sikap juga menjadi dasar untuk melakukan tingkah laku atau tindakan 

yang akan kita lakukan. 

b. Pengertian Kerja Keras 

Kerja keras menurut Kesuma, dkk (2011: 17) adalah suatu istilah 

yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah 

menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan atau yang menjadi tugasnya 

sampai tuntas. Wijaya (2014: 125) mengartikan bahwa kerja keras 

adalah sifat baik yang dimiliki setiap orang yang ingin berhasil. Kerja 

keras juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai 

kesuksesan. Orang yang berkerja keras merupakan salah satu ciri orang 

yang gigih. Pribadi pekerja keras itu muncul dari sosok yang 

mempunyai motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah 

dalam segala keadaan. 

Naim (2012: 148-149) melambangkan kerja keras dengan 

kegigihan dan keseriusan mewujudkan cita-cita. Dalam dunia 

pendidikan, sukses adalah yang menjalani proses pembelajaran secara 

serius dan penuh kerja keras. Kerja keras dalam 18 nilai karakter bangsa 

memiliki pengertian sebagai perilaku yang menunjukan upaya secara 

bersungguh-sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam 
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menyelesaikan tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan 

sebaik-baiknya (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010: 9). 

Berdasarkan pengertian kerja keras menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa kerja keras merupakan segala sesuatu yang 

dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, penuh perjuangan 

serta pantang menyerah dalam menyelesaikan berbagai kegiatan dan 

persoalan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kerja keras 

perlu dilakukan oleh setiap siswa agar mereka bisa mendapatkan 

prestasi belajar yang baik dan maksimal.   

c. Indikator Kerja Keras 

Menurut Kemendiknas (2010: 26) karakter kerja keras 

memiliki dua indikator yaitu indikator kelas dan indikator sekolah. 

Yang merupakan indikator kelas dari kerja keras diantaranya : 

1) Menciptakan suasana kompetisi yang sehat. 
2)  Menciptakan kondisi etos kerja, pantang menyerah, dan daya tahan 

belajar. 

3) Menciptakan suasana belajar yang memacu daya tahan kerja. 
4) Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang giat bekerja 

dan belajar. 
 

Sedangkan indikator sekolah dari karakter kerja keras yaitu: 

1) Menciptakan suasana kompetisi yang sehat. 

2) Menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk 
bekerja keras. 

3) Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang kerja. 

Indikator kelas dan indikator sekolah dari kerja keras berfungsi 

untuk mengukur pencapaian karakter kerja keras siswa. Kedua 

indikator diatas juga dapat menjadi acuan untuk menilai peningkatan 
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sikap kerja keras yang dimiliki setiap siswa, diantaranya agar siswa 

memiliki kompetensi untuk bersaing dengan teman-temannya secara 

sehat, selain itu agar siswa memiliki etos kerja yang baik, giat dan 

tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Menurut Arifin (2013: 12), 

kata “prestasi” berasal dari Bahasa Belanda yaitu “Prestatie”. 

Kemudian dalam bahasa Indonesia prestasi berarti hasil usaha. Prestasi 

belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. Prestasi 

belajar merupakan suatu masalah yang bersifat parental dalam sejarah 

kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia 

selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-

masing. 

Menurut Ahmadi, (2013: 138), prestasi belajar yang dicapai 

seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam 
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rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-

baiknya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang pengertian prestasi 

belajar dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari 

usaha belajar yang dicapai seorang siswa sebagai jawaban dari proses 

pembelajaran yang telah dia lakukan. Prestasi belajar identik dengan 

kegiatan belajar di bidang akademik yang menunjukan kemampuan 

seseorang dalam penguasaan materi, pengetahuan maupun 

keterampilan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan 

dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan sebuah proses 

sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses tersebut. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013: 12-13), prestasi belajar (achievement) 

memiliki beberapa fungsi utama yaitu: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai oleh peserta didik. 
2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tundensi keingintahuan” 
(Couriosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 
peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan 
mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa pretasi belajar dapat 
dijadikan indikator tingkat produktivitasnya suatu institusi pendidikan. 

Indikator  ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar 
dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik di 
masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 
peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi fokus 
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utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang 

diharapkan dapat menyerap seluruh mata pelajaran. 
 

Fungsi utama prestasi belajar dari penjelasan diatas diantaranya 

dapat dijadikan sebagai sebagai indikator atau acuan terhadap 

beberapa hal yaitu terhadap peserta didik dan pada pendidikan itu 

sendiri. Fungsi prestasi belajar yang lain yaitu sebagai indikator 

pencapaian pengetahuan yang telah diraih siswa terhadap mata 

pelajaran yang dipelajarinya. 

Teori belajar yang erat kaitannya dengan kerja keras siswa adalah 

teori belajar konstrutivisme. Teori kontruktivis dalam Trianto (2010: 

28) ini menyatakan bahwa siswa hanya menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu 

tidak sesuai lagi. Guru dapat menuntun memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide siswa 

sendiri. Pada aliran konstruktivisme, pengetahuan dibentuk sendiri 

oleh individu dan pengalaman belajar, tugas guru yaitu mengarahkan 

dan mendorong siswa untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 

3. Pembelajaran Matematika di SD 

a. Matematika di Sekolah Dasar 

Siswa sekolah dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 sampai 7 

tahun, sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget (Heruman, 2010: 1) 

mereka berada di fase operasional kongkrit. Kemampuan yang tampak 
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pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat kongkrit. Dari usia perkembangan kognitif, siswa 

SD masih terikat dengan objek kongkrit yang ditangkap oleh panca 

indera. Dalam pembelajaran matematika abstrak, siswa memerlukan 

alat bantu berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa 

yang disampaikan oleh guru sehingga siswa lebih mudah untuk 

memahami terutama pada penanaman konsep materi. proses 

pembelajaran pada fase konkret itu sendiri melalui tiga tahap yaitu : 

tahap kongkrit, semi kongkrit dan abstrak.  

Pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hafalan saja, 

melainkan melalui pemahaman dan mengerjakan atau melalui proses 

yang runtut. Proses pemahaman ini harus benar-benar tercapai agar 

siswa mampu mengerjakan berbagai latihan soal-soal. Tujuan akhir 

pembelajaran matematika di SD ini yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari.  

Dalam Pedoman Pembelajaran Matematika SD (Depdiknas Tahun 

2009: 1), secara umum terdapat 4 tahapan aktivitas dalam rangka 

penguasaan materi pelajaran matematika di dalam pembelajaran, yaitu:  

1) Tahap penanaman konsep, tahap ini merupakan tahap pengenalan 

awal tentang konsep yang akan dipelajari siswa. Pada tahap ini 
pengajaran memerlukan penggunaan benda konkrit sebagai alat 
peraga.  

2) Tahap pemahaman konsep, tahap ini merupakan tahap lanjutan 
setelah konsep ditanamkan. Pada tahap ini penggunaan alat peraga 
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mulai dikurangi dan bentuknya semi konkrit sampai pada akhirnya 

tidak diperlukan lagi.  
3) Tahap pembinaan keterampilan, merupakan tahap yang tidak boleh 

dilupakan dalam rangka membina pengetahuan siap bagi siswa. 

Tahap ini diwarnai dengan latihan-latihan seperti mencongak dan 
berlomba. Pada tahap pengajaran ini alat peraga sudah tidak boleh 

digunakan lagi.  
4) Tahap penerapan konsep, yaitu penerapan konsep yang sudah 

dipelajari ke dalam bentuk soal-soal terapan (cerita) yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Tahap ini disebut juga sebagai 
pembinaan kemampuan memecahkan masalah. 

Dari uraian diatas terdapat empat tahapan yang harus dikuasai 

dalam pembelajaran matematika. Keempat tahapan tersebut diantaranya 

tahap penanaman konsep, pemahaman konsep, pembinaan keterampilan 

dan penerapan konsep. Keempat tahap tersebut harus berjalan berurutan 

dan disesuaikan dengan tahap perkembangan belajar anak. 

b. Tujuan Pelajaran matematika 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata 

pelajaran matematika yang dikutip blog dari Muhammad 

(http://aaps10.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-matematika.html#) di 

sebutkan bahwa tujuan mata pelajaran matematika pada jenjang 

pendidikan dasar agar peserta didik memiliki kemampuan, yaitu :  

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 
akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah.  

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.  

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh  
4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  
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5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 
dalam pemecahan masalah. 

 Berdasarkan pemaparan diatas terdapat lima tujuan pelajaran 

matematika yang harus dicapai oleh siswa. Kelima tujuan diatas 

bermanfaat agar siswa memiliki kemampuan yang lebih terhadap 

pembelajaran matematika. Tidak hanya sekedar memahami konsep 

matematika, tetapi juga menerapkan dan menghargai kegunaan dari 

matematika itu di dalam kehidupan sehari-harinya. 

4. Materi Pecahan di Kelas IV SD 

Pecahan merupakan bagian dari materi pembelajaran matematika 

di SD yang masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Pecahan pertama kali diajarkan di kelas III SD dengan materi 

yang masih sederhana dan sebatas pengenalan saja. Materi pecahan di 

ajarkan lebih mendalam pada kelas IV semester 2. Materi pecahan pada 

KTSP di kelas IV dapat dijumpai di semester 2 dengan ketentuan SK 

(Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) sebagai berikut :  

Tabel 2.1 SK dan KD Materi Pecahan di Kelas IV SD Semester 2    

yang akan dijadikan objek penelitian 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah 

6.3   Menjumlahkan pecahan 

6.4   Mengurangkan pecahan 

 

Materi pecahan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

misalkan disaat ia berbagi makanan dengan jumlah yang sama besar, tidak 
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sadar bahwa dirinya telah menggunakan konsep pecahan. Heruman (2010: 

43) mengartikan pecahan sebagai dari sesuatu yang utuh. Maksudnya, 

sesuatu dapat dikatakan pecahan manakala terdapat beberapa bagian yang 

jika dirangkai akan menjadi satu bagian atau utuh. Dalam pecahan terdapat 

bagian-bagian yang disebut pembilang dan penyebut dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang 
diperlihatkan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah 

yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian 
yang dianggap sebagai satuan, dan dinamankan penyebut. 

 
 

Adjie dan Maulana (2006: 220) menyatakan bahwa : 

 bentuk bilangan 
 

 
, dengan b tidak sama dengan nol, a kita namakan 

pembilang dan b  kita namakan penyebut, maka bilangan tersebut 
dinamakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah nilai bilangan 

diantara dua bilangan bulat yang ditulis 
 

 
, b   , a disebut pembilang dan 

b disebut penyebut. 

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa pecahan merupakan dua buah bilangan bulat yang dibagi menjadi 
 

 
, 

dimana a disebut pembilang dan b disebut penyebut. Pecahan yang 

diajarkan dikelas 4 Sekolah Dasar masih dalam tahapan pengenalan 

pecahan, serta hitung campur penjumlahan dan pengurangan pecahan saja. 

5. Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Cooperative Learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu 

satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin 
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mengemukakan “in cooperative learning methods, students work 

together in four member teams to master material initially presented by 

teacher”. Dari uraian tersebut dikemukakan bahwa cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang 

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar (Isjoni, 2010: 15).  

Menurut Suprijono (2014: 54) pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru. Secara umum 

pembelajaran koopertif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana 

guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta 

didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Rusman (2014: 211) terdapat enam langkah utama atau 

tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif 

yaitu: 

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 
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2) Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi 

atau lewat bahan bacaan. 

3) Mengorganisir siswa ke dalam kelompok kooperatif  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membenruka 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

5) Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

6) Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

c. Komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournaments (TGT) 

Menurut Slavin, (2009: 166), didalam pembelajaran kooperatif 

tipe TGT ada beberapa komponen utama, diantaranya : 

1) Presentasi Kelas 

Materi dalam model kooperatif tipe TGT diajarkan oleh 

guru memulai presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran 
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langsung seperti yang sering kali dilakukan oleh guru. Bedanya 

presentasi kelas dengan pengajaran biasa yaitu presentasi ini harus 

benar-benar fokus pada pada unit TGT. Dalam pembelajaran guru 

memfokuskan terhadap materi yang diajarkan saja, yaitu pecahan. 

Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus 

benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi, karena itu 

akan sangat membantu disaat mereka mengerjakan kuis maupun 

turnamen. 

2) Tim 

Tim terdiri dari tiga sampai lima siswa yang mewakili 

seluruh bagian 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 mempersiapkan untuk 

dapat mengerjakan game dan turnamen 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. 

3) Permainan (Game) 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya 

relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang 

diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. 

Game tersebut dimainkan di atas meja dengan tiga orang siswa, 
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yang masing-masing mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan 

game 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 penantang 

memperbolehkan para pemain saling menantang jawaban masing-

masing. 

4) Turnamen 

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game 

berlangsung, biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir 

unit, setelah guru memberikan presentasi di kelas dan tim telah 

melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kegiatan. 

              

Gambar 2.1 Penempatan Siswa dalam Meja Turnamen (Slavin,  

2009 : 168) 
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5) Penghargaan Kelompok (Team Recognize) 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. 

Masing-masing mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata 

skor memenuhi kriteria yang ditentukan. 

Tabel 2.2 : Penghargaan berdasarkan skor rata-rata tim (Slavin, 

2009: 175) 

Skor rata-rata tim Penghargaan 

40 Good Team 

45 Great Team 

>50 Super Team 

 

d. Langkah-langkah dan Aktivitas Pembelajaran TGT 

Menurut Slavin (2009: 170-173), langkah-langkah atau 

tahapan dalam pembelajaran TGT yaitu: 

1) Pengaturan Klasikal dan Belajar Kelompok 

Pembelajaran diawali dengan memberikan pelajaran 

seperti biasa, selanjutnya diumumkan kepada siswa penugasan 

tim dan siswa diminta memindahkan bangku untuk 

membentuk meja tim. Guru menyampaikan kepada siswa 

bahwa mereka akan bekerja sama dalam tim selama beberapa 

minggu ke depan, dan mengikuti turnamen akademik untuk 

memperoleh dan menambah poin bagi tim mereka. Tim yang 

mendapatkan poin tertinggi akan mendapat penghargaan. 

2) Turnamen Akademik dan Penskoran 

Kegiatan dalam langkah turnamen pada meja turnamen 

2 - 4 siswa berasal dari tim yang berbeda dengan kemampuan 
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setara. Pada permulaan, diumumkan penempatan meja bagi 

setiap siswa. Siswa diminta mengatur meja turnamen dan 

menyuruh siswa menuju ke meja turnamen yang telah 

ditetapkan. Nomor meja turnamen dapat diajak. Setelah 

kelengkapan dibagikan turnamen dapat dimulai. Bagan dari 

putaran permainan dengan 3 sampai 4 orang di dalam satu 

meja.  

 

         Gambar 2.2 Bagan peraturan permainan dengan 3 pemain 

  Untuk memulai game, siswa mengadakan undian yang 

menentukan pembaca pertama, penantang I, penantang II dan 

seterusnya. Urutan permainan searah jarum jam dari pembaca 

pertama. Pembaca membacakan pertanyaan dalam kartu 

dengan keras. Misal seorang siswa mengambil kartu nomor 21, 

kemudian siswa membaca dan menjawab pertanyaan tersebut. 
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Pembaca  kartu yang tidak yakin akan jawabannya diijinkan 

menebak tanpa hukuman. Setelah pembaca memberikan 

jawaban, siswa di sebelah kirinya (penantang I) yang memiliki 

jawaban yang tidak sama boleh menantang dan memberikan 

jawabannya. Ketika semua pemain telah menjawab, menantang 

atau lolos, penantang kedua mengecek lembar kartu jawaban 

dan membacakan jawaban yang benar. Pemain yang benar 

boleh menyimpan kartunya. 

Untuk putaran berikutnya, penantang I menjadi 

pembaca, penantang II menjadi penantang I dan pembaca 

menjadi penantang II, demikian seterusnya sampai guru 

memutuskan habisnya waktu atau habisnya tumpukan kartu. 

Ketika mereka selesai bermain, pemain mencatat jumlah kartu 

yang mereka menangkan pada lembar skor game pada kolom 

game 1 (tabel 2.2). Jika masih ada waktu maka diperbolehkan 

untuk kembali mengocok kartu dan melanjutkan permainan, 

selanjutnya catat di kolom game 2. 

Tabel 2.3 

Lembar Skor Game TGT 

Meja  : ...............  

Putaran : ............... 

Pemain Tim Game 

1 

Game 

2 

Game 

3 

Total 

Harian 

Poin 

Putaran 

Jurnot  5 6  11 20 

Nia  13 9  22 60 

Andi  10 11  21 40 
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Semua siswa harus bermain pada waktu yang sama. 

Sembari mereka bermain, guru berpindah dari grup ke grup 

untuk menjawab pertanyaan dan yakinkan bahwa setiap orang 

memahami prosedur permainan. Sepuluh menit sebelum 

permainan berakhir perintahkan siswa untuk berhenti 

menghitung kartunya, kemudian mereka harus mengisi nama, 

tim dan skor pada lembar skor diatas. 

Tabel 2.4  

Menghitung Poin Turnamen Untuk Permainan 4 Pemain 

Tingkatan Skor 

Pemain 

Tinggi Tinggi 

Sedang 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Tidak Seri 60 40 30 20 

Seri pada Tingkat 

Tinggi 

50 50 30 20 

Seri pada Tingkat 

Sedang 

60 40 40 20 

Seri pada Tingkat 

Rendah 

50 40 30 30 

Seri pada 3 

Tertinggi 

50 50 50 20 

Seri pada 3 

Terendah 

60 30 30 30 

Semua Seri 40 40 40 40 

Seri untuk Rendah 

dan Tinggi 

50 50 30 30 

 

3) Pengakuan Tim 

Untuk menghitung skor tim dan mempersiapkan 

sertifikat atau penghargaan lain, dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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a) Menghitung skor tim 

Setelah selesai turnamen, hitunglah skor tim dan 

persiapkan sertifikat penghargaan kepada tim terbaik. 

Berikut ini tabel yang digunakan untuk merangkum skor 

tim: 

Tabel 2.5 

Contoh  : Tabel Ringkasan Skor TIM 

Anggota Tim 1 2 3 4 5 6 7 

Mark 60 20 20 40    

Kevin 40 40 20 60    

Lisa A 50 20 40 60    

John F 60 60 20 40    

Dewanda 40 40 60 20    

Total skor tim 250 180 160 220    

Rata-rata tim 50 36 32 44    

Penghargaan Super 

tim 

  Good 

tim 

   

 

b) Kriteria Penilaian Tim 

Untuk menilai peringkat tim dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai rata-rata dari setiap tim, lalu 

memberikan penghargaan yang terdiri dari Good Team, 

Great Team, dan Super Team. 

      Tabel 2.6 

Kriteria penghargaan berdasarkan skor rata-rata tim 

Skor rata-rata tim Penghargaan 

40 Good Team 

45 Great Team 

>50 Super Team 
 

4) Bumping (Penempatan Kembali) 

Bumping atau penempatan kembali siswa pada meja 

turnamen baru harus dilakukan untuk mempersiapan turnamen 
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berikutnya. Setelah turnamen minggu pertama, para siswa akan 

bertukar meja tergantung tingkat 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. 

Teori belajar yang sesuai dengan model pembelajaran TGT 

ini adalah teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme 

menjelaskan bahwa siswa yang menemukan sendiri dan 

mentrasformasikan informasi kompleks, mengecek informasi 

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya, Trianto 

(2010: 28). Pada model pembelajaran TGT siswa akan belajar 

dalam kelompok, siswa akan dibimbing guru untuk mencari 

tahu tentang materi pecahan. Dalam kelompok tentu siswa 

akan berusaha mencari pengetahuannya sendiri, apabila teman 

dalam kelompok mereka mengalami kesulitan, maka temannya 

harus membantu menemukan jawabannya. Jadi teori 

konstruktivisme merupakan teori yang mengutamakan proses 

pembelajaran. 
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6. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin Medius yang secara 

harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Gerlach & Ely  

dalam Arsyad (2007: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Menurut Daryanto (2010: 5) kata media berasal dari bahasa 

latin yang berbentuk jamak dari medium batasan menenai pengertian 

media sangat luas, namun kita membatasi pada media pendidikan saja 

yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pembelajaran. Sanjaya (2012: 57) berpendapat bahwa media adalah 

perantara dari sumber informasi ke penerima informasi, contohnya 

video, televisi, komputer dan lain sebagainya, sedangkan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan dan segala 

bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, 

mengubah sikap atau menanamkan keterampilan pada setiap orang 

yang memanfaatkannya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Media pembelajaran bermanfaat 
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untuk memudahkan guru dalam melakukan penanaman konsep sampai 

pembinaan keterampilan kepada siswa. hal tersebut dapat membuat  

siswa menjadi lebih mudah untuk mencerna penjelasan dan maksud 

dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

b. Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran 

Secara umum, Sadiman dalam Sundayana (2013: 7) menyatakan 

bahwa media mempunyai fungsi, diantaranya : 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera. 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

siswa dengan sumber belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman 

dan menimbulkan persepsi yang sama. 

6) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. 

7) Pembelajaran dapat lebih menarik. 

c. Media Pembelajaran “Papan Pecahan” 

Papan pecahan merupakan sebuah papan yang digunakan 

untuk memenanamkan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan 

pada kelas IV Sekolah Dasar. Peneliti membuat media papan pecahan 

dengan menggunakan bahan triplek yang biasa digunakan untuk 

membuat papan tulis jenis whiteboard. Alasan untuk menggunakan 
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bahan triplek ini adalah untuk efisisensi dalam mengajarkan materi. 

Apabila menggunakan kertas karton atau manila itu hanya dapat 

digunakan untuk satu buah soal saja. Bahan triplek dari papan tulis 

dipilih karena dapat digunakan untuk banyak soal pecahan, apabila 

berganti soal maka dapat dihapus dan ditulis kembali menggunakan 

spidol seperti halnya papan tulis whiteboard.  

 

 Gambar 2.3 Media Papan Pecahan  

Media papan pecahan dibuat menggunakan triplek 

whiteboard dengan ukuran panjang 30 cm x 25 cm. Papan ini 

terdiri dari 2 bagian yaitu  bagian judul dan bagian kotak berpetak. 

Bagian judul berukuran 30 cm x 3 cm, sedangkan bagian kotak 

berpetak berukuran 35 x 22 cm. Papan pecahan ini dibuat untuk 

memudahkan siswa dalam penanaman konsep penjumlahan dan 

pengurangan pecahan. Adapun langkah-langkah menggunakannya 

adalah sebagai berikut : 
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1) Siswa menuliskan soal penjumlahan atau pengurangan pada 

kotak soal. 

2) Untuk menjawab maka siswa harus menggambar petak-petak 

terlebih dahulu sesuai dengan soal yang disajikan. 

3) Untuk soal pada bagian pecahan pertama siswa dapat 

menggunakan spidol warna merah untuk memberi tanda atau 

mengarsir pecahan dalam petak. 

4) Untuk soal bagian pecahan kedua siswa dapat menggunakan 

spidol berwarna biru untuk memberi tanda atau mengarsir 

pecahan dalam petak. 

5) Siswa dapat menghitung hasil dari pecahan yang dicari. Untuk 

pecahan dengan penyebut sama maka tinggal ditambah atau 

dikurangkan saja. Sedangkan untuk pecahan dengan beda 

penyebut, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu. 

 

7. Implementasi Pembelajaran Pecahan menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT dengan media papan pecahan 

Materi pecahan di sekolah dasar diajarkan mulai dari kelas 3 

sampai dengan kelas 6. Pada kelas 4, materi pecahan yang diajarkan 

meliputi mengurutkan pecahan, menjumlahkan dan mengurangkan 

pecahan. Peneliti akan mengambil kompetensi dasar penjumlahan dan 

pengurangan pecahan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT menggunakan media papan pecahan. Peneliti akan 
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melakukan penelitian sebanyak 2 siklus, dimna setiap siklus terdiri dari 2 

kegiatan pembelajaran. 

Pada pembelajaran pertama, peneliti belum akan melakukan 

turnamen. Pembelajaran pertama diisi dengan menjelasan materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penyebut berbeda, serta cara 

penggunaan media papan pecahan kepada siswa. Kemudian guru 

melakukan pembagian kelompok heterogen sesuai dengan aturan TGT. 

Guru membagi siswa ke dalam 9 kelompok, dalam satu kelompok terdiri 

dari 3-4 orang siswa. Guru lalu memberikan LKS kepada setiap kelompok 

untuk dikerjakan bersama-sama. Setelah dikerjakan, guru membahas 

jawaban LKS bersama siswa dengan tujuan untuk mengkoreksi dan 

memastikan siswa dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian soal 

serta jawaban yang benar. Diakhir pembelajaran guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan siswa secara individu. 

Pada pembelajaran kedua diawali dengan mengulas kembali materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penyebut berbeda. Kemudian 

dilanjutkan dengan melaksanakan turnamen TGT. Guru mengawali 

turnamen ini dengan membagi kembali siswa kedalam kelompok homogen 

sesuai dengan kemampuan akademik siswa yang setara. Terdapat 8 meja 

turnamen dengan pembagian 4-5 orang siswa dengan kemampua akademik 

yang sama dalam satu meja. Guru membagi kartu bernomor, kartu soal 

serta kartu jawaban pada setiap meja. Lalu siswa melakukan turnamen 

sesuai dengan aturan TGT yakni mengocok kartu bernomor untuk 
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menentukan pembaca soal pertama. Kemudian pembaca I mengambil 

kartu soal dan menbacakannya dengan keras. Pembaca I berusaha 

menjawab soal, apabila pembaca I tidak dapat menjawab maka penantang 

II, diperbolehkan untuk menjawab soal tersebut, begitupula penantang III 

sampai V diperbolehkan menantang apabila jawaban dari pemain 

sebelumnya salah atau tidak dapat menjawab. Apabila jawaban benar 

maka pemain boleh menyimpan kartu soal sebagai tanda kartu 

kemenangannya. Kartu kemenangan berguna untuk menambah poin skor 

dari pemain.  

Pada akhir pembelajaran guru memberikan soal evaluasi akhir 

siklus kepada siswa. Sebelum pelajaran berakhir, guru memberikan 

penghargaan kepada tim dengan peroleh skor turnamen tertinggi. Kriteria 

penghargaan ada tiga macam, yaitu ”good team”, “great team” dan 

“super team”. Penghargaan ini tentu akan dapat menjadi penyemangat 

siswa untuk berusaha keras agar pada turnamen selanjutnya siswa dapat 

memenangkan penghargaan tersebut. 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

penelitian dilakukan oleh Tzu-Hua Huang, Yuan-Chen Liu, Wan-Ting Yan, 

dan Yu-Chun Chen (2009) berjudul “Using the innovative cooperative 

learning model with the interactive whiteboard to primary school students 

mathematical class: Statistic vs. pie chart and solid”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan model 
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kooperatif dapat meningkatkan pencapaian belajar dan motivasi siswa. Selain 

itu  interaksi pembelajaran baik antar para siswa maupun antara siswa dengan 

guru meningkat. Terjalin komunikasi yang interaktif selama pembelajaran 

berlangsung. 

Penelitian lain dilakukan oleh Annisa Rahmi Yanti Z, Edwin Musdi, 

Atus Amadi Putra, jenis penelitian eksperimen ini berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif tipe Team Game Tournament terhadap Hasil Belajar 

Matematika di Kelas VIII SMPN 2 Bukittinggi Tahun Pelajaran 2013/2014” 

menunjukan hasil belajar matematika akan lebih meningkat dengan 

menggunakan model TGT dibandingkan dengan metode pembelajaran 

konvensional. Hal itu dibuktikan dengan penelitian pada kelas kontrol 

diperoleh presentase ketuntasan belajar hanya sebesar 29,73 %, sedangkan 

pada kelas eksperimen ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 48,72%. 

Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pelajaran matematika. Berbeda dengan kedua penelitian diatas, 

peneliti berencana melakukan penelitian untuk meningkatkan sikap kerja keras 

dan pestasi belajar matematika materi pecahan menggunakan model 

kooperatif tipe TGT dengan kompetensi dasar penjumlahan dan pengurangan 

pecahan menggunakan media papan pecahan di kelas IV SD Negeri 1 

Ciberung. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal saat peneliti melakukan survei pada kelas IV SD Negeri 

1 Ciberung mendapatkan beberapa permasalahan, diantaranya prestasi belajar 

matematika siswa yang tergolong rendah, serta kurangnya sikap kerja keras 

siswa dalam mengerjakan soal. Siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal 

sering menjawab dengan asal-asalan karena malas berusaha. Hal tersebut 

berdampak pada menurunnya prestasi belajar matematika mereka. 

Hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 1 Ciberung Ibu 

Rusmauli Simbolon, S.Pd menjelaskan bahwa memang pelajaran matematika 

kurang disukai oleh siswa. Usaha yang dilakukan siswa dalam menjawab soal 

dengan benar masih kurang. Guru terkadang memberikan metode pelajaran 

yang beragam serta ditambah beberapa penggunaan media dan permainan 

namun, siswa merasa belum puas dan perlu ditambah dengan sesuatu yang 

berbeda saat pelajaran matematika.  

Banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk dapat meningkatakan 

kerja keras dan prestasi belajar siswa. Salah satu cara dengan menerapakan 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT menggunakan media papan pecahan. 

Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kelompok. Terdapat 

permainan dan turnamen didalamnya. Peraturan turnamen tersebut adalah 

setiap siswa harus mencetak skor yang tinggi agar kelompok mereka dapat 

memenangkan pertandingan. Dengan adanya kompetisi maka siswa akan 

berusaha keras untuk mencetak skor tertinggi agar dapat memenangkan 

pertandingan. Media pembelajaran papan pecahan berfungsi untuk 
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menanamkan konsep penjumlahan dan pecahan kepada peserta didik. Dari hal 

tersebut diharapkan sikap kerja keras siswa akan meningkat dan akan 

berdampak positif bagi prestasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis Tindakan 

1. Pembelajaran melalui model kooperatif tipe TGT menggunakan media 

papan pecahan dapat meningkatkan sikap kerja keras  siswa pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan sekurang-kurangnya ≥ 2,51 dengan 

kriteria baik. 

2. Pembelajaran melalui model kooperatif tipe TGT menggunakan media 

papan pecahan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran 

matematika materi pecahan di kelas IV SD Negeri 1 Ciberung. 
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