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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar PKn siswa 

kelas V SDN 06 Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada pelajaran 

PKn di kelas V SDN 06 Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Jenis 

penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

yang terdiri dari dua siklus. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V 

SDN 06 Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang berjumlah 30 

orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan observasi dan tes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) 

pada mata pelajaran PKn di kelas V SDN 06 Panyakalan Kecamatan Kubung 

Kabupaten Solok dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

 

kata kunci: hasil belajar, PKn, model kooperatif tipe Team Games Tournament 

PENDAHULUAN 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 juga meyebutkan tujuan PKn yaitu 

agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. PKn di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga yang 

demokratis, cerdas dan memanfaatkan kecerdasanya untuk kemajuan diri dan 

lingkungan (Wahab dan Sapriya, 2011). 
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Tujuan mata pelajaran PKn di atas menjadi pedoman para pendidik 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. 

Semua komponen pembelajaran: peserta didik, isi, media, dan metode diarahkan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Berbagai karakter peserta didik tentu 

memerlukan metode dan media tertentu dari pendidik untuk membelajarkan 

peserta didik sesuai mata pelajaran PKn yang juga memiliki karakter berbeda. 

Sebagaimana kita ketahui, tidak ada satu media dan metode yang paling baik 

dalam sebuah proses pembelajaran. Penggunaan media dan metode bergantung 

pada karakter peserta didik dan ruang lingkup materi. Karena itu kemampuan 

pendidik dalam mengenali berbagai karakter peserta didik, penguasaan materi, 

penggunaan media, dan metode mutlak diperlukan. 

Fokus perhatian para pendidik dalam mempersiapkan pembelajaran PKn 

di kelas adalah pengetahuan materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Hal 

terakhir ini, merupakan titik implementasi yang masih lemah untuk 

mengantarkan para peserta didik mencapai tujuan mata pelajaran PKn: menjadi 

warga negara yang demokratis. Sementara, Sanjaya (2010) menyatakan bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau 

kemampuan pendidik. 

Proses pembelajaran pada saat ini, kebanyakan guru mendominasi 

kegiatan pembelajaran didalam kelas, guru lebih banyak melakukan ceramah di 

depan kelas, siswa hanya sebagai pendengar saja, hal ini membuat siswa kurang 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi dengan gurunya. Pada 

kegiatan pembelajaran untuk memotivasi minat belajar siswa, guru jangan lagi 

mendominasi kegiatan belajar tetapi guru menjadi mediator, fasilitator dari 

proses kegiatan pembelajaran, sehingga siswa akan lebih aktif untuk melakukan 

diskusi dengan guru dan sesama siswa didalam kelasnya, sebagai solusinya guru 

perlu mencarikan cara melakukan kegiatan pembelajaran kearah yang lebih baik, 

salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 
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Fakta yang penulis alami di kelas V SDN 06 Panyakalan Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok didalam proses pembelajaran, pada pembelajaran PKn 

guru belum bisa menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi yang diajarkan dan karakteristik siswa. Pembelajaran masih 

di dominasi oleh guru dengan menggunakan metode ceramah, siswa menjadi 

pasif, tidak bersemangat, dan pembelajaran PKn menjadi terasa kurang 

menyenangkan sehingga berdampak pada hasil belajar dibawah KKM. 

Untuk mengatasi kelemahan implementasi metode pembelajaran dan 

peningkatan kualitas atau kemampuan pendidik di atas, pengenalan, pemilihan, 

dan penerapan berbagai model pembelajaran mutlak dikuasai oleh para 

pendidik. Karena, sebuah model pembelajaran tersusun dari berbagai metode 

pembelajaran. Sehingga, dengan menguasai sebuah model pembelajaran, para 

didik diharapkan mampu pula menguasai berbagai metode pembelajaran. 

Tetapi, sebagaimana media dan metode pembelajaran, tak ada satu model 

pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran yang lain. Untuk itu, 

pendidik dituntut pula menguasai berbagai model pembelajaran. Kemampuan 

pendidik menggunakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi, media, lingkungan, dan karakter peserta didik sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran PKn. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif merupakan satu bentuk 

perubahan pola pikir dalam kegiatan pembelajaran disekolah. Guru tidak lagi 

mendominasi kegiatan pembelajaran, guru lebih banyak menjadi fasilitator, dan 

mediator dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dirancang 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa secara bersama-sama untuk 

membangunnya sendiri. Pada pembelajaran kooperatif kelompok belajar yang 

mencapai hasil belajar maksimal diberikan penghargaan. Pemberian 

penghargaan ini adalah untuk merangsang munculnya dan meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. Slavin (1994) menyatakan “bahwa pandangan teori 

motivasi pada belajar kooperatif terutama difokuskan pada penghargaan atau 
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struktur-struktur, dimana siswa beraktivitas”. Tanggung jawab utama guru 

adalah memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif dan memikirkan 

masalah sosial yang beerlangsung dalam pembelajaran. 

Cooper dan Heinich (dalam Nur, 2008:2) menjelaskan bahwa“ 

Pembelajaran kooperatif sebagai model pembelajaran yang melibatkan kelompok 

kecil yang heterogen dan siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan dan 

tugas-tugas akademik bersama, sambil bekerjasama belajar keterampilan 

kolaboratif dan sosial”. Anggota-anggota kelompok memiliki tanggung jawab 

dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran dengan cara ini siswa mengikuti pembelajaran 

dengan menyimak presentasi guru, siswa juga dapat belajar dalam kelompok 

dan melaksanakan permainan dalam tournament. Untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa, guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif TGT ini, siswa 

dapat belajar lebih rileks, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Menurut Asma (2006:6) “dengan menggunakan tipe TGT dalam 

pembelajaran dapat menyebabkan unsur-unsur psikologi siswa menjadi 

terangsang dan menjadi lebih aktif”. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa 

kebersamaan dalam kelompok, sehingga mereka dengan mudah dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. Pada saat berdiskusi fungsi 

ingatan dari siswa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan berani 

mengemukakan pendapat. Selain itu siswa juga mendapatkan penghargaan 

terhadap kelompok sehingga mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan 

kemampuan pribadi dan kelompok. 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

penelitian ini subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 06 Panyakalan 
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Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini 

dilakukan dengan dua siklus, meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen utama dalam penelitian ini 

adalah peneliti sebagai guru peneliti, sedangkan instrumen pendukung 

penelitian lainnya antara lain lembar observasi dan tes. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data diantaranya: data 

reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Perencanaan 
 

Perencanaan dilakukan dengan menyusun langkah-langkah 

pembelajaran, media dan sumber belajar, dan instrumen pengamatan yang 

digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RPP, menyiapkan media 

dan sumber belajar, membuat Lembar Kerja Siswa, menyusun instrumen 

penelitian, dan membuat alat evaluasi. 

b. Pelaksanaan 

Hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I dari 30 orang siswa, yang 

tuntas pada siklus I hanya 19 orang siswa dengan persentase 63% dan belum 

tuntas ada 11 orang siswa dengan persentase 37% yang nilainya belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan. Hasil belajar siswa pada 

siklus 1 untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel di bawah ini: 

No Hasil Belajar Jumlah Keterangan 
    

1. Nilai rata-rata 72,33  

2. Nilai tertinggi 100  

3. Nilai terendah 40  

4. Persentase Tuntas 63  

5. Persentase Tidak Tuntas 37  

 

Hasil belajar yang diperoleh dari 30 orang siswa, yang tuntas pada siklus 

II  28 orang siswa dengan persentase 93% dan belum tuntas ada 2 orang siswa 
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dengan persentase 7% yang nilainya belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Hasil belajar siswa pada siklus II untuk lebih jelasnya diuraikan 

pada tabel di bawah ini: 

No Hasil Belajar Jumlah  Keterangan 
     

1. Nilai rata-rata 83,67   

2. Nilai tertinggi 100   

3. Nilai terendah 60   

4. Persentase Tuntas 93   

5. Persentase Tidak Tuntas 7   

 

 

c. Observasi 
  

Observasi digunakan sebagai data penunjang untuk melihat aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data observasi yang diperoleh 

per individu siswa kemudian dipersentasekan. Pada lembar observasi siklus I 

dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang merespon informasi dan instruksi dari 

guru atau sesama siswa sebanyak 23 orang dengan persentase 77%, siswa yang 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada proses pembelajaran sebanyak 19 

orang dengan persentase 63%, siswa aktif bekerjasama dalam kelompok 

sebanyak 21 orang dengan persentase 70%, siswa berani mengeluarkan ide atau 

pendapat sebanyak 18 orang dengan persentase 60%, dan siswa menerima dan 

menghargai pendapat orang lain sebanyak 25 orang dengan persentase 83%. 

Pada lembar observasi siklus II dapat terlihat bahwa jumlah bahwa 

jumlah siswa yang merespon informasi dan instruksi dari guru atau sesama 

siswa sebanyak 28 orang dengan persentase 93%, siswa yang aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan pada proses pembelajaran sebanyak 26 orang dengan 

persentase 86%, siswa aktif bekerjasama dalam kelompok sebanyak 27 orang 

dengan persentase 90%, siswa berani mengeluarkan ide atau pendapat sebanyak 

26 orang dengan persentase 86%, dan siswa menerima dan menghargai pendapat 

orang lain sebanyak 29 orang dengan persentase 97%. 
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d. Refleksi 

Dilihat dari pelaksanaan siklus I telah diperoleh data dari hasil 

pembelajaran PKn siswa tentang organisasi. Secara klasikal hanya 63% siswa 

yang tuntas dan yang belum tuntas 37%. Mengacu pada indikator keberhasilan 

penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini, apabila hasil belajar siswa tuntas 

secara klasikal minimal 80% dari seluruh siswa, maka penelitian ini akan 

dihentikan jika telah mencapai kriteria keberharhasilan yang ditetapkan pada 

penelitian ini. Ketuntasan hasil belajar siswa siklus I secara klasikal hanya 63%, 

maka proses pembelajaran perlu diperbaiki karena indikator keberhasilan 

penelitian belum tercapai. Dengan demikian penelitian ini dilanjutkan dan 

diperbaiki pada siklus II. 

Secara keseluruhan hasil penelitian yang dilaksanakan pada siklus II 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian ini. 

Hasil belajar pada siklus II, siswa yang tuntas sebanyak 28 orang atau 93% dan 

yang belum tuntas sebanyak 2 orang atau 7%. Dengan demikian upaya 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn tentang kebebasan 

berorganisasi melalui penerapan Model Team Games Tournament (TGT) pada 

siswa kelas V SDN 06 Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok berhasil 

dan penelitian dihentikan pada siklus II.  

2. Pembahasan 

Setelah dilaksanakan penelitian pada siklus I dan II, hasil belajar PKn 

siswa tentang kebebasan berorganisasi sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan klasikal di 

siklus I sebesar 63% siswa yang tuntas meningkat menjadi 93% siswa tuntas di 

siklus II. Selama pelaksanaan siklus I dan siklus II penelitian ini telah terjadi 

peningkatan hasil belajar 30%, khususnya dalam ketuntasan klasikal siswa. 

Berdasarkan analisis data, tergambar peningkatan hasil belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II. Penggunaan model Teams Games Tournamen (TGT) pada mata 

pelajaran PKn pada materi kebebasan berorganisasi pada siswa kelas V SDN 06 



Vol. 1, No. 2, Desember 2018                                               ISSN: 2621-8852  

 

Jurnal Aufklarung   108 

 

Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran juga telah terjadi peningkatan 

aktivitas siswa dalam pelaksanaan belajar sesuai dengan kegiatan yang 

dikemukakan dalam lembar observasi siswa. Jumlah siswa yang merespon 

informasi dan instruksi dari guru atau sesama siswa sebanyak 23 orang dengan 

persentase 77% meningkat menjadi 28 orang dengan persentase 93%, siswa yang 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada proses pembelajaran sebanyak 19 

orang dengan persentase 63% meningkat menjadi 26 orang dengan persentase 

86%, siswa aktif bekerjasama dalam kelompok sebanyak 21 orang dengan 

persentase 70% meningkat menjadi 27 orang dengan persentase 90%, siswa 

berani mengeluarkan ide atau pendapat sebanyak 18 orang dengan persentase 

60% meningkat menjadi 26 orang dengan persentase 86%, dan siswa menerima 

dan menghargai pendapat orang lain sebanyak 25 orang dengan persentase 83% 

meningkat menjadi 29 orang dengan persentase 97%. Dari pelaksanaan 

pembelajaran siklus I dan siklus II telah terjadi peningkatan aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN 06 Panyakalan Kecamatan Kubung 

Kabupaten Solok pada materi kebebasan berorganisasi dan telah mencapai 

kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan banyaknya aspek kegiatan siswa yang dapat ditingkatkan 

dikelas V SDN 01 Saok Laweh Kec. Kubung, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games tournamen (TGT) untuk kebebasan 

berorganisasi membawa dampak yang baik terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyaran kepada guru agar: (1) 

sebaiknya sebagai seorang guru yang profesional hendaknya terus menggali dan 

menerapkan model pembelajaran tepat dan sesuai dengan materi pelajaran, (2) 

sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk 
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meningkatkan keterampilan sosial siswa, dan (3) dalam pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT melatih keterampilan siswa mengajukan dan 

menjawab pertanyaan. 
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