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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini peneliti  membahas mengenai (1) pengertian 

belajar ,(2) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ,(3) hasil belajar, (4) 

ruang lingkup hasil belajar, (5) keterampilan guru, (6) model teams games 

tournament, (7) langkah-langkah teams games tournament, (8) kelebihan teams 

games tournament (9) kekurangan teams games tournament (10) pendidikan 

Kewarganegaraan (11) tujuan pendidikan Kewarganegaraan (12) ruang lingkup 

pendidikan Kewarganegaraan (13) pengertian Globalisasi, (14) ciri-ciri 

Globalisasi, (15) dampak dan pengaruh Globalisasi (16) Dampak positif, (17) 

dampak negatif (18) pengertian pendidikan Karakter (19) nilai-nilai Karakter 

bangsa 

2.1.8 Pengertian Belajar 

Menurut Majid, (2013:33) mengatakan bahwa belajar adalah kegiatan 

seseorang yang dilakukan dengan sengaja melalui penyesuaian tingkah laku 

dirinya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Sudjana dalam 

Majid (2013:33) belajar adalah penyesuaian tingkah laku dapat terwujud melalui 

kegiatan belajar, bukan karena akibat langsung dari pertumbuhan  seseorang yang 

melakukan belajar. 

Menurut pengertian secara psikologi belajar adalah suatu proses 

perubahan yaitu perubahan di dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Supriyono (2008) 
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 Menurut Djamarah (2011:2) belajar adalah suatu kata yang sudah 

akrab dengan semua lapisan masyarakat. Bagi pelajar atau mahasiswa kata 

“belajar” merupakan kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga 

formal. Hamalik (2004:27) belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman. 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa belajar merupakan proses 

membangun makna melalui pengalaman interaksi. Sehingga menimbulkan 

perubahan tingkah laku. Dengan belajar manusia menjadi tahu, memahami, 

mengrti, dan dapat melaksanakan sesuatu yang telah ia pelajari, sehingga 

bermanfaat bagi lingkungannya. 

2.1.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ahmadi (2013:138) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar banyak jenisnya, tetapi digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa. Terdapat 

beberapa faktor internal, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis,  

a. Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan tubuh dan cacat 

tubuh bawaan maupun yang diperoleh 

b. Faktor psikologis, ada sembilan faktor yang mempengaruhi 

faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar meliputi 

Intelegensi, bakat, minat, sikap, kebiasaan, kebutuhan, 

motivasi, emosi,  dan penyesuaian diri 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor 

eksternal yang berpengaruh yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor 

masyarakat, faktor lingkungan kelompok, faktor lingkungan fisik 
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a. Faktor keluarga, siswa akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa cara mendidik orang tua, suasana rumah tangga dan 

kondisi ekonomi keluarga 

b. Faktor sekolah, faktor yang akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa yaitu cara mengajar guru, hubungan antara guru dengan 

siswa, hubungan atara siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

metode mengajar 

c. Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

kegiatan siswa dengan masyarakat, cara bergaul, teman bergaul, 

media masa. 

d. Lingkungan spiritual atau keamanan\ 

e. Faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu fasilitas rumah, fasilitas belajar siswa serta iklim. 

 

Menurut Solihatin (2012:11) faktor yang mempengaruhi belajar meliputi: 

1. Faktor Guru, pada faktor ini yang perlu diperhatikan adalah 

keterampilan mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, dan 

memanfaatkan metode 

2. Faktor Siswa, pada faktor siswa yang harus diperhatikan adalah 

karakteristik siswa, baik karakteristik umum maupun karakteristik 

khusus. 

3. Faktor Kurikulum, pada faktor ini yang perlu dirumuskan adalah 

bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan mengorganisasikan 

isi pelajaran 

4. Faktor Lingkungan, pada faktor ini yang perlu diperhatikan adalah 

lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik yang menunjang interaksi 

belajar mengajar optimal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto 

(2010:54) terdapat dua golongan yaitu faktor Intern dan faktor Ekstern. 
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A. Faktor Intern meliputi: 1) Faktor Jasmaniah; a. Faktor Kesehatan, b. 

Cacat tubuh, 2)Faktor Psikologis; a) Intelegensi, b) Perhatian, c) 

Minat, d) Bakat, e) Motif, f) Kematangan,g) Kesiapan. 3) Faktor 

Kelelahan 

B. Faktor Eksternal meliputi:1. Faktor Keluarga, 2. Faktor Sekolah, 3. 

Faktor Masyarakat 

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 

dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor 

jasmaniah dan faktor psikologis sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

terdapat di luar diri siswa meliputi faktor keluarga, faktor sekolah,faktor 

masyarakat, faktor lingkungan spiritual atau keamanan, faktor lingkngan fisik. 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Bloom dalam Daryanto (2012:27) mengemukakan bahwa tiga 

ranah hasil belajar yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Untuk aspek kognitif 

Bloom menyebutkan enam tingkatan yaitu: pengetahuan, pemahaman, 

pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. 

Menurut Rusmono (2012:7) Hasil belajar adalah semua akibat yang terjadi 

dan dapat dijadikan sebagai indicator tentang nilai dari penggunaan suatu 

metode di bawah kondisi yang berbeda.  

Menurut Reigeluth dikutip Keller (dalam Rusmono 2012:7) hasil belajar 

adalah akibat yang dirancang yang diinginkan dan juga bisa berupa akibat nyata 

sebagai hasil penggunaan metode pengajaran tertentu. 
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Menurut Bloom (dalam Rusmono 2012:8) hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah , yaitu ranah kognitif, afektif, 

psikomotorik. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan 

dengan memanggil kembali pengetahuan dan pengembangan kemampuan 

intelektual dan keterampilan. Ranah afektif  menjelaskan perubahan sikap, 

minat, nilai-nilai, dan pengembangan apresiasi penyesuaian.  Sedangkan ranah 

psikomotorik mencakup perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa 

telah mempelajari keterampilan manipulative fisik tertentu. 

Sedangkan menurut Gagne (dalam Rusmono, 2012:9) membagi hasil 

belajar dalam 5 kategori, yaitu: 

a. Keterampilan intelektual 

b. Strategi kognitif 

c. Informasi verba 

d. Sikap 

e. Kemampuan motorik    

Hasil belajar menurut Solihatin (2012:7) yaitu hasil belajar diperoleh dari 

interaksi siswa dengan lingkungannya yang sengaja direncanakan guru dalam 

perbutan mengajarnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli peneliti mengambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar 

yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Untuk melihat aspek 

kognitif dapat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data 
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sedangkan aspek afektif serta psikomotorik dapat dilihat dari sikap dan 

keterampilan siswa saat berkelompok. 

2.1.4 Ruang Lingkup Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan 

menggunakan klasifikasi hasil belajar. Menurut Bloom dalam Suyono (2014:167) 

ruang lingkup hasil belajar meliputi ranah kognitif, ranah afektif, ranah 

psikomotorik. 

1.  Ranah kognitif diantaranya: 

a. Pengetahuan (Knowledge) :berkenaan dengan mengetahui istilah dan hal-

hal yang spesifik 

b. Pemahaman (Comprehension): menerjemahkan makna pengetahuan serta 

mengeksplorasi  

c. Penerapan (Application): mengubah teori menjadi efek praktis 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

d. Analisis (Analysis) : analisis unsur-unsur pengetahuan  

e. Sintesis (Synthesis) : produksi suatu rancangan atau tujuan dan makna dari 

suatu oprasi ilmiah tertentu 

f. Evaluasi (Evaluation) : perkembangan terkait bukti internal maupun 

kriteria eksternal. 

2. Ranah Afektif  diantaranya 

a. Penerimaan (Receiving) : meliputi aktifitas bertanya, mendengarkan, 

mendiskusikan, berkonsentrasi 

b. Jawaban (Responding): meliputi menanggapi, mencari kejelasan, 

menafsirkan, membantu tim 

c. Penilaian (Valuing): meliputi bereaksi, membuktikan kebenaran, 

mempertimbangkan 

d. Organisasi (Organization) : membangun, mengembangkan, 

memprioritaskan 

e. Internalisasi dan menentukan ciri-ciri nilai (Characteristization by a value 

or value complex) :bertindak menunjukkan dan menyelesaikan masalah. 

3. Ranah Psikomotorik diantaranya adalah: 

a. Peniruan : mengulangi kegiatan apa yang dilakukan oleh gurunya 

b. Manipulasi : melaksanakan tugas dari instruksi yang tertulis 

c. Ketepatan : menjalankan tugas aktivitas tanpa bantuan ahli dan berkualitas 

tinggi 

d. Penekanan : menghubungkan dan menggabungkan kegiatan yang 

berkaitan untuk menggembangkan metoe bermacam-macam yang baru 
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e. Natuslisasi : secara otomatis dibawah sadar telah menguasai aktivitas dan 

keterampilan terkait. 

 

Menurut Bloom (dalam Aunurrahman 2009:49) ruang lingkup hasil belajar 

kognitif, afektif, psikomotorik yaitu: 

1. Ranah Kognitif terdiri dari enam jenis yaitu: 

a. Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan. Pengetahuan tersebut 

berkenaan dengan fakta, kaidah, teori, prinsip, atau metode. 

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-

hal yang dipelajari 

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode, kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku ini misalnya 

tampak dalam menggunakan prinsip. 

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami 

e. Sintesis, mencakup kemmpuan membentuk suatu pola ukuran baru, 

misalnya tampak di dalam kemampuan menyusun suatu program kerja 

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. 

2. Ranah Afektif terdiri dari 5 jenis perilaku yaitu: 

a. Penerimaan, yang mencakup tentang hal tertentu dan kesediaan 

memperhatikkan hal 

b. Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan 

c. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup penerimaan terhadap 

suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap 

d. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu system 

nilai sebagai pedoman dan pengalaman hidup 

e. Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati 

nilai, dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 

3. Ranah Psikomotorik terdiri dari tujuh perilaku yaitu: 

a. Persepi, yang mencakup kemampuan memilah-milahkan 

(mendeskripsikan) sesuatu secara khusus dan menyadari adanya 

perbedaan antara sesuatu tersebut 

b. Kesiapan, yang mencakup kemampuan menempatkan diri dalam suatu 

keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan 

c. Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai 

dengan contoh yang diberikan 

d. Gerakan terbiasa, mencakup kemampuan melakukan gerakan tanpa 

contoh 
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e. Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan 

atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien, 

dan tepat 

f. Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak gerik dengan persyaratan 

khusus yang berlaku. 

g. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola-pola gerak-gerik 

yang baru atas dasar prakarsa sendiri. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ranah belajar kognitif 

yang terdiri dari 6 aspek meliputi pengetahuan, penerapan, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Hasil belajar ranah kognitif siswa mata pelajaran PKn menggunakan tes 

tertulis yang terdiri dari 20 butir soal. Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

peneliaian hasil belajar, ketiga ranah tersebut diantaranya ranah kognitif yang 

paling banyak dinilai oleh guru sekolah karena berkaitan dengan kemampuan 

siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam kaitannya dengan ini hasil 

belajar yang diharapkan oleh peneliti meliputi ketiganya. Kognitif siswa dalam 

mata pelajaran PKn meningkat dengan ditunjukkan pada nilai evaluasi melebihi 

nilai KKM PKn yaitu 75. 

Berdasarkan pendapat para ahli ranah afektif meliputi penerimaan, 

partisipasi, organisasi, pembentukan pola hidup.Afektif siswa ditunjukkan dengan 

sikap positif siswa terhadap pembelajaran PKn, serta menghilangkan anggapan 

bahwa PKn adalah pelajaran yang sulit karena terlalu banyak materi. Hasil belajar 

ranah afektif siswa diukur menggunakan lembar observasi hasil belajar ranah 

afektif siswa. Kegiatan observasi dilakukan oleh teman sejawat peneliti. 

Sedangkan ranah psikomotorik dari pendapat diatas peneliti 

menyimpulkan ranah psikomotorik meliputi yaitu 1)persepsi,  2)kesiapan, 

3)gerakan terbimbing, 4)gerakan biasa, 5)gerakan kompleks, 6)penyesuaian pola 
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gerak, 7)kreativitas. Hasil belajar siswa yang berkenaan dengan aspek 

psikomotorik (keterampilan) dapat diukur menggunakan lembar pengamatan 

ranah psikomotorik siswa. Ranah psikomotorik dapat meningkat yaitu 

ditunjukkan dengan siswa terampil berbicara mengungkapkan pendapatnya pada 

saat proses diskusi berlangsung. 

Klasifikasi ke tiga ranah tersebut kognitif, afektif, psikomotorik, ranah 

yang paling banyak dinilai adalah ranah kognitif yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan 

dan pada penelitian ini peneliti meneliti mengenai hasil belajar dalam ranah 

kognitif. Sedangkan ranah afektif dan psikomotorik ketika dalam proses 

belajarnya.  

2.1.5 Keterampilan Guru 

Menurut Aqib (2015:83) keterampilan guru adalah keterampilan standar 

yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru, dan 

keterampilan yang melekat pada profesinya ialah sebagai hasil dari proses 

pendidikan yang telah ditempuh dan  yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan tertentu. Guru yang professional adalah guru yang dapat melakukan 

tugasnya dengan baik.  

Aqib (2015:84) membagi 9 keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk 

kelancaran proses belajar yang efektif dan efisien antara lain : 

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran  

2. Keterampilan Menjelaskan  

3. Keterampilan Bertanya 

4. Keterampilan Memberi Penguatan 
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5. Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kecil 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

8. Keterampilan Mengadakan Variasi Baik dalam Variasi Mengajar 

Ataupun Pola Interaksi dan Kegiatan 

9. Keterampilan Mengajar Perorangan dan Kelompok Kecil  

 

Hamalik (2006:42-43) Guru selaku ilmuan harus bertanggung jawab untuk 

terus memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisnya. Guru 

sebagai pendidik harus menguasai ilmu, antara lain mempunyai pengetahuan yang 

luas, menguasai bahan pelajaran serta ilmu-ilmu yang bertalian dengan mata 

pelajaran/ bidang studi yang diajarkannya, menguasai teori dan praktek mendidik, 

teori kurikulum metode pengajaran, teknologi pendidikan, teori evaluasi dan 

psikologi belajar,  

Berikut merupakan keterampilan yang harus disiapkan oleh guru menurut 

Hamalik (2006:43) : 

a. Terampil dalam menyiapkan bahan pelajaran 

b. Terampil menyusun satuan pelajaran 

c. Terampil menyampaikan ilmu kepada murid 

d. Terampil menggairahkan semangat belajar murid 

e. Terampil memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan 

f. Terampil melakukan penilaian hasil belajar murid  

g. Terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar 

h. Terampil mengatur disiplin kelas, dan berbagai keterampilan 

lainnya.   

Solihatin (2012:13) Keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi 

guru yang menampilkan kinerjanya secara professional. Keterampilan ini 

menunjukkan bagaimana guru memperlihatkan perilakunya selama interaksi 

belajar mengajar berlangsung, terdiri dari: 
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a).Keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan guru 

menciptakan suasana yang menjadikan siswa siap mental dan sekaligus 

perhatian terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari 

b).Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan mengakhiri proses 

belajar mengajar 

c) Keterampilan menjelaskan adalah usaha guru dalam menyajikan materi 

d) Keterampilan mengelola kelas yaitu kegiatan guru untuk menciptakan 

suasana belajar yang kondusif 

e) Keterampilan bertanya adalah usaha guru untuk mengoptimalkan 

kemampuan menjelaskan melalui pemberian pertanyaan kepada siswa 

f)  Keterampilan memberikan penguatan respon positif 

g) Keterampilan memberikan variasi, adalah usaha guru untuk 

menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima pelajaran melalui 

variasi gaya mengajar, penggunaan media, pola interaksi kegiatan 

siswa, dan komunikasi nonverbal (suara, mimik, gerak, kontak mata, 

dan semangat). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

keterampilan guru merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh 

guru. Keterampilan guru mempunyai beberapa keterampilan diantaranya yaitu 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

menggunakan media pembelajaran. Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. 

Keterampilan guru dalam penelitian ini difokuskan pada keterampilan 

guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran PKn melalui model pembelajaran 

teams games tournament guru harus mampu mengelola kelas dengan baik agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan efisien, guru juga harus mampu 
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membimbing siswa untuk melakukan diskusi, mengatur semua sarana 

pembelajaran, guru harus mampu mengkondisikan dan mengendalikan suasana 

belajar di kelas sebagai bentuk pengelolaanya di kelas.  

2.1.6 Model Teams Games Tournament (TGT) 

Menurut Trianto, 2012:83 Model Teams Games Tournament ini siswa 

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh 

tambahan skor tim mereka, seluruh siswa dikenakan kuis pada waktu kuis ini 

mereka tidak dapat saling membantu. 

Menurut Ngalimun, (2016:234) Model Teams Games Tournament merupakan 

model permainan akademik setiap kelompok mendapatkan tugas, setiap kelompok 

bekerja sama dalam bentuk individual dan diskusi kelompok. Mengusahakan 

dinamika kelompok kohesif dan kompak dalam kondisi permainan (games) dan 

suasana nyaman pada saaat diskusi. 

Menurut Slavin (dalam Taniredja, 2011:67) Teams Games Tournament 

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor 

kemajuan  individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka 

dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Teams Games Tournament 

merupakan permainan akademik yang terbentuk oleh anggota tim, setiap 

kelompok maupun setiap individu mendapatkan tugas yang sama dimana mereka 

berlomba sebagai wakil tim mereka untuk memperoleh tambahan skor bagi tim 

mereka. 
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2.1.6.1 Langkah-Langkah Model Teams Games Tournament (TGT) 

Berikut merupakan langkah-langkah model teams games tournament 

menurut para ahli,  

Menurut Ngalimun 2016:235 langkah-langkah teams games tournament adalah 

sebagai berikut: 

1. Buat kelompok siswa heterogen yang beranggotakan 4 orang kemudian 

berikan informasi pokok materi dan mekanisme kegiatan 

2. Siapkan meja tournament secukupnya, missal setiap meja ditempati oleh 4 

orang siswa yang berkemampuan setar, meja 1 diisi oleh siswa dengan level 

tertinggi dari setiap kelompok dan seterusnya sampai meja ke-X ditempati 

oleh siswa yang levelnya paling rendah. Penentuan siswa yang duduk pada 

meja tertentu adalah hasil dari kesepakatan kelompok. 

3. Pelaksanaan tournament, setiap siswa mengambil kartu soal yang telah 

disediakan pada tiap meja dan mengerjakannya untuk jangka waktu tertentu 

misalnya guru memberikan kesematan mengerjakan selama 3 menit. Siswa 

bisa mengerjakan soal lebih dari satu dan hasilnya diperiksa dan dinilai, 

sehingga diperoleh skor tournament untuk tiap individu dan sekaligus skor 

kelompok asal. Siswa pada tiap meja turnamen dengan skor yang telah 

diperolehnya diberikan sebtan (gelar) good, very good, medium ,dll. 

4. Pada turnamen kedua dan selanjutnya dilakukan pergeseran tempat duduk 

pada meja turnamen sesuai dengan gelar tadi, siswa yang mendapatkan gelar 

good dalam kelompok yang sama dan seterusnya 

5. Setelah selesai hitunglah skor untuk tiap kelompok asal dan hitung skor untuk 

individu serta berikan reward atau penghargaan kelompok dan individual.  

 

Langkah Teams Games Tournament menurut Trianto, 2012:84 adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru menyiapkan kartu soal, lembar kerja siswa serta alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

b. Siswa dibagi atas beberpa kelompok (tiap kelompoknya anggotanya 5 orang) 

c. Guru mengarahkan aturan mainnya yaitu  dalam satu permainan terdiri dari 

kelompok pembaca, kelompok penantang 1, kelompok  2 dan seterusnya 

sesuai dengan jumlah kelompok yang ditetapkan,kelompok pembaca bertugas 

mengambil kartu bernomir dan cari pertanyaan pada lembar permainan, baca 

pertanyaan pada lembar permainan, dan beri jawaban. Kelompok penantang 

satu bertugas menyetujui pembaca atau memberikan jawaban yang berbeda . 

Sedangkan kelompok penantang kedua bertugas menyetujui pembaca atau 

memberi jawaban yang berbeda dan mengecek jawaban. Kegiatan ini 

dilakukan secara bergantian  
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Langkah-langkah Teams Games Tournament Menurut Taniredja 2011:70 

langkah dalam pelaksanaan Teams Games Tournament (TGT) yaitu: 

1. Pembelajaran diawali dengan memberikan pelajaran, selanjtnya diumumkan 

kepada siswa bahwa akan melaksanakan pembelajaran TGT siswa diminta 

memindahkan bangku untuk membentuk meja tim, dan diumumkan untuk 

yang memperoleh nilai tinggi akan mendapatkan penghargaan. 

2. Kegiatan dalam turnamen adalah persaingan pada meja turnamen 3-4 siswa 

dari tim yang berbeda dengan kemampuan yang setara. Pada permulaan 

turnamen diumumkan penetapan meja. Setelah kelengkapan dibagikan dapat 

dimulai yaitu dapat dilihat seperti bagan di bawah ini 

 

Bagan 2.1 Putaran Permainan TGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas tentang langkah-langkah Teams 

Games Tournament adalah sebagai berikut: 

(1) Menempatkan siswa kedalam kelompok heterogen (tiap kelompok 

beranggotakan 5-6 siswa) (2) Guru menyampaikan materi, (3) Permainan 

Pembaca bertugas: 

1. Ambil satu kartu bernomor dan carilah soal yang 

berhubungan dengan nomor tersebut di lembar 

permainan 

2. Bacalah pertanyaanya dengan keras 

3. Cobalah untuk menjawab 

Penantang 1: 

Menantang jika mau 

(memberikan jawaban yang 

berbeda dari pembaca)atau 

boleh melewatinya. 

Penantang II 

Boleh menantang jika penantang 

1 melewati, dan jika memang 

mau. Apabila semua sudah 

menantang atau melewati 

penantang II memeriksa jawaban. 

Siapapun yang benar maka berhak 

menyimpan kartunya. 
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Akademik (Turnamen) guru mengarahkan aturan mainnya yaitu kelompok 

pembaca bertugas mengambil nomor soal dan mengambil lembar permainan 

serta membacakan dengan suara yang keras dan beri jawaban, kelompok 

penantang 1 bertugas menyetujui pembaca atau memberikan jawaban yang 

berbeda. Sedangkan kelompok penantang II bertugas memberikan jawaban 

yang berbeda dari penantang I maupun dari kelompok pembaca kemudian 

mengecek lembar jawaban, (5) Pencatatan skor yang diperoleh dari setiap 

kelompok, (6) Memberikan Reword 

2.1.6.2 Kelebihan Model Teams Games Tournament (TGT) 

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

menurut Taniredja (2011:72) yaitu: 

1. Siswa dalam kelas kooperatif memiliki kebebasan untuk berinteraksi 

dan menggunakan pendapatnya 

2. Rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi 

3. Perilaku menggangu terhadap temannya menjadi lebih kecil 

4. Motivasi belajar siswa menjadi bertambah 

5. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap pokok bahasan 

6. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi, antar siswa dengan 

siswa lain dan antara siswa dengan guru 

7. Siswa dapat menelaah pokok bahasan dengan mengaktualisasikan diri 

dengan seluruh potensi yang ada dalam diri, selain itu juga 

meningkatkan kerjasama antar siswa juga siswa dengan guru sehingga 

membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak 

membosankan. 

 

2.1.6.3 Kekurangan Model Teams Games Tournament (TGT) 

Menurut Taniredja (2011:73) di dalam teams games tournament terdapat 

kekurangan antara lain: 

1. Sering terjadi dalam pembelajaran tidak semua siswa ikut serta dalam 

menyumbangkan pendapatnya  
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2. Kurangnya waktu dalam pelaksanaan pembelajaran 

3. Kemungkinan terjadi kegaduhan kalau guru tidak dapat mengelola 

kelas. 

Guru yang kurang cerdas dalam mengelola kelas dan siswa akan menjadi 

penyebab kegiatan model teams games tournament sebab dibutuhkan kecerdasan 

emosi untuk memotivasi siswa dalam mengaktualisasikan diri dan mengelola 

waktu dengan sebaik mungkin. Sehingga guru perlu mempersiapkan strategi 

pembelajaran dengan baik.  

2.1.7  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

2.1.7.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi 

pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau 

warga Negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan dinyatakan 

sebagai upaya yang menerapkan civics (ilmu kewarganegaraan) dalam proses 

pendidikan (Winarno,2013:4) 

Somantri (2001 dalam Winarno, 2014:6) mendefinisikan Pendidikan 

Kewarganegaraan yang kiranya cocok dengan Indonesia adalah sebagai program 

pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-

sumber lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang 

tua yang kesemua itu dipross guna melatih para siswa berfikir kritis, analitis, 

bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.  
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Rahayu (2014:2) Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai civic education 

yang berlandaskan Filsafat Pancasila, mengandung muatan identitas nasional 

Indonesia, dan muatan makna pendidikan bela Negara. 

Dari pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mampu 

mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang memiliki kemampuan untuk 

dapat berpartisipasi aktif dalam berbangsa dan bernegara. 

2.1.7.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam standar isi 

(Permendiknas No 22 Tahun 2006) bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan  

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

anti korupsi 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi  

 

Menurut Winarno (2013:37) tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah: 

1. Tujuan Pkn tidak bisa dipisahkan dari fungsi tujuan pendidikan nasional 

yang termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

2. PKn bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-
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nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara 

Kesatuan Indonesia.   

 

Berdasarkan dari pendapat diatas tentang tujuan PKn dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran PKn di SD bertujuan untuk memupuk kesadaran kewajiban 

dalam pembelaan Negara dengan rasa dan perilaku cinta tanah air serta dalam 

usaha pertahanan keamanan bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

2.1.7.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan   

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam standar  

isi (Permendiknas nomor 22 tahun 2006) adalah meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut ini: 

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam 

perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Partisipasi dalam pembelaan Negara, Sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 

2. Norma, hukum dan peraturan meliputi: Tata tertib dalam kehidupan 

keluarga, Tata tertib dalam kehidupan sekolah, Norma yang berlaku di 

masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan 

peradilan Nasional, Hukum dan peradilan internasional. 

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen Nasional dan Internasional 

HAM, Pemajuan, dan penghormatan HAM 

4. Kebutuhan warga Negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, 

Persamaan kedudukan warga Negara 

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, Hubungan dasar Negara dengan konstitusi 

6.  Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintah desa dan kecamatan, 

Pemerintah daerah dan otonomi, Pemerintahan Pusat, Demokrasi dan 

sistem Politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani,  Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 
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7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara, 

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka 

8. Globalisasi, meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan organisasi 

nasional dan organisasi internasional, Mengevaluasi globalisasi. 

 

Menurut Winarno (2003:38) Ruang llingkup PKn adalah: 

a. Pancasila,sebagaai dasar Negara, pandangan hidup dan ideology 

Nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan internasional 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar 

hukum yang menjadi dasar landasan konstitusional kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

c. Bhineka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang utuh dan 

kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa 

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara 

Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tumpah 

darah Indonesia.  

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mata pelajaran PKn kelas IV 

pada materi globalisasi. Materi globalisasi masuk ke dalam ruang lingkup mata 

pelajaran PKn standar isi (Permendiknas Nomer 22 tahun 2006) yaitu tentang 

pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

2.1.7.4 Menunjukkan sikap globalisasi dengan lingkungannya dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn di SD/MI merupakan 

standar minimum yang harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian Standar 

Kompetensi didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan 

berfikir dan bekerja secara ilmiah dengan pengetahuannya sendiri dan guru 

sebagai fasilitator dari kegiatan yang dilakukan siswa. 
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Pokok bahasan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini di kelas 

IV semester II dalam pembelajaran ini adalah menunjukkan sikap terhadap 

globalisasi di lingkungannya, dengan standar kompetensi menunjukkan sikap 

globalisasi terhadap lingkungannya dengan kompetensi dasar 4.3 menentukan 

sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Adapun uraian 

teorinya sebagai berikut. 

2.1.8  Globalisasi 

2.1.8.1  Pengertian Globalisasi 

Globalisasi secara umum yaitu proses menuju satu dunia, Pengertian 

globalisasi menurut Jakni, 2014: 322 yaitu masuknya atau luasnya pengaruh dari 

suatu wilayah/Negara lain dan atau progress, masuknya suatu Negara dalam 

pergaulan dunia. Menurut Ubaedillah (2008:25) menyatakan bahwa globalisasi 

merupakan suatu perubahan social dalam bentuk semakin bertambahnya 

keterkaitan antar masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat 

transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. 

Globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan di bidang komunikasi, 

informasi, transportasi, dan ekonomi sehingga menjadikan dunia menjadi semakin 

terbuka, pada awalnya globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi 

computer yang sangat cepat dilengkapi dengan internet yang mendunia sehingga 

membawa dampak yang besar bagi setiap Negara. 

Menurut peneliti globalisasi penting diajarkan kepada anak SD. Dengan 

diajarkannya globalisasi siswa dapat menjelaskan pengertian-pengertian 

globalisasi, siswa tahu pengaruh dan dampak dari globalisasi. Sehingga dalam 
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kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan mengenai globalisasi dan cara 

mengatasi dampak dan pengaruh globalisasi yang terus berkembang. 

2.1.8.2 Dampak dan Pengaruh Globalisasi 

Tilaar (2006:146-147) telah kita lihat gelombang globalisasi sedang 

melanda seluruh dunia. Gelombang tersebut mempunyai aspek-aspeknya, baik 

yang positif maupun yang negative.Globalisasi telah menghasilkan perubahan-

perubahan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut bisa 

mengandung sisi positif dan sisi negatif. Hampir seluruh sektor kehidupan 

tersentuh dampaknya langsung maupun tidak langsung. 

2.1.8.2.1 Dampak Negatif 

Pengaruh negatif dari globalisasi menurut Tilaar (2006:147) adalah: 

a. Globalisasi dikendalikan oleh modal-modal besar ke arah hanya 

sekedar mencari keuntungan tanpa memperhitungkan efeknya terhadap 

kehidupan manusia 

b. Prinsip persaingan dalam pasar bebas telah menyebabkan matinya 

industry kecil yang dikelola oleh rakyat miskin 

c. Perdagangan dikuasai oleh Negara-negara kuat, Negara industry 

kebanyakan dari Negara barat 

d. Timbulnya gap antara dunia Barat dan dunia Timur atau Negara-

negara industry maju dengan Negara-negara berkembang. 

 Pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sangat kuat. 

Negara-negara maju ikut mengatur peraturan perpolitikan mengakibatkan 

kondisi dinamis struktur global yang mempengaruhi struktur kehidupan 
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Negara Indonesia serta dapat 

mempengaruhi pola pikir, sikap, serta tindakan masyarakat yang 

mempengaruhi kondisi spiritual dan mental  akhirnya berdampak pada rasa 

solidaritas nasional berkurang. 

Globalisasi perlu dipelajari karena dapat membawa pengaruh negatif bagi 

bangsa terutama bagi generasi penerus bangsa Indonesia, untuk menghadapi 

dampak negatif globalisasi dan menatap masa depan yang lebih baik maka 

dapat dilakukan dengan cara mengisi kemerdekaan yang berdaulat, bersatu, 

berjuang sesuai profesi masing-masing dilandasi dengan nilai-nilai luhur 

pancasila dan sikap karakter bangsa sehingga memiliki sikap dan perilaku cinta 

tanah air,memiliki wawasan dan kesadaran  bernegara serta mengutamakan 

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

2.1.8.2.2 Dampak Positif  

Menurut Tilaar (2006:146) nilai-nilai positif antara lain: 

a. Terbentuknya satu dunia yang baru 

b. Terbentuknya kesadaran setiap orang yang mulai adanya tanggung 

jawab setiap anggota masyarakt dunia di dalam menjaga planet bumi ini 

c. Membangkitkan rasa kesatuan umat manusia dan menumbuhkan nilai-

nilai positif rasa kesatuan umat manusia 

Dampak positif dari globalisasi salah satunya Negara-negara di dunia 

semakin bersatu sehingga perkembangan ekonomi, keuangan, investasi, sumber 

daya dan informasi serta komunikasi semakin tanpa ada batas. Dalam globalisasi 

lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional semakin kuat.   
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2.1.8.2.3 Faktor-Faktor yang Mendorong Globalisasi 

Jakni (2014:324) globalisasi memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa 

kedaulatan suatu Negara akan digrogoti. Oleh sebab itu pemerintah harus 

mengakui dan bekerja di suatu lingkungan, dimana sebagaian besar penyelesaian 

harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global. Agar mampu bersaing 

diera globalisasi, maka efisiensi dalam skala global menjadi acuan utama. 

Efisiensi yang dimaksud disini adalah baik secara nasional, sektoral, maupun 

pada tingkat perusahaan. Maka dari itu faktor yang perlu diperhatikan oleh 

masyarakat, bangsa Indonesia adalah: 

a. Menjaga kestabilan politik dalam jangka panjang, sehingga menjamin 

kepastian hokum untuk infestasi 

b. Menjaga kestabilan ekonomi mikro, dengan menstabilkan nilai tukar 

rupiah dan suku bungga, mengoptimalkan Bank Indonesia, dan 

melakukan koordinasi dengan otoritas fiscal 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu kompetensi dan 

komitmen melalui demokratisasi pendidikan 

d. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

mengaplikasikannya pada kehidupan masyarakat 

e. Memperbaiki prasarana ekonomi 

f. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan 

g. Menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern 

h. Membiasakan masyarakat terhadap terjadinya perubahan 

i. Memastikan penegakan hokum 

j. Mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional 

 

2.1.9 Pengertian Karakter 

Bohlin, Karen (dalam Megawangi, 2004:25) Karakter berasal dari Yunani, 

charasein, yang berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola. 

Secara etimologis, kata karakter dalam bahasa Inggris yaitu character  yang juga 

berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan, Echols dan Shadily 

(dalam Suyadi, 2013:5). 
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Menurut Koesoema (dalam Suyadi, 2013:6) mendefinisikan karakter 

merupakan ciri khas seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak 

lahir. 

Menurut Kesuma,dkk (2013:11) Karakter adalah suatu nilai yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku anak. 

 Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa karakter adalah ciri 

khas seseorang yang bersumber dari lingkungan yang berbentuk suatu nilai yang 

diwujudkan dalam perilaku anak sehari-hari. 

2.1.9.1 Nilai-Nilai Karakter 

Satuan Pendidikan selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan 

nilai-nilai pembentuk karakter melalui program oprasional satuan pendidikan 

masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan 

pendidikan yang selanjutnya. Pendidikan karakter saat ini memiliki 18 nilai hasil 

kajian empirik dari Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi (the existing values) yang 

dimaksud antara lain, bersih, rapih, nyaman, dan santun. Dalam rangka lebih 

memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang 

bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 

(1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) 

mandiri, (8) demokratis, (9) tasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta 

tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, 

(15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung 

jawab.nilai-nilai karakter tersebut dapat dideskripsikan dalam table berikut ini: 
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Tabel 2.1 Nilai dan Deskripsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang  patut dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan terhadap 

agama lain 

2 Jujur Perilaku yang dilaksanakan pada upayamenjadikan dirinya 

sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan 

3 Toleransi  Sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya  

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

ketentuan dan aturan 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan, belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya  

6 Kreatif Berfikir dan melakukan ssuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari suatu yang telah dimiliki  

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas 

8 Demokratis Cara berfikir, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain 

9 Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, 

dan didengar. 

10 Semangat 

Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentinga diri dan 

kelompoknya. 

11 Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

12 Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berharga bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat 

atau 

Komunikatif 

Tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan,dan tindakan yang mengakibatkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya 

15 Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya 
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16 Peduli 

Lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang ingin selalu memberi bantuan kepada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

18 Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusnya dilakukan, terhadap dirinya sendiri, 

masyarakat, lingkungan, (alam,social, dan budaya), Negara dan 

tuhan yang maha Esa 

Sumber: Kementrian Pendidikan Nasional,Pengembangan dan 

Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah, 

(2009:9-10) 

 

 Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

terdiri dari 18  nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, Budaya dan 

Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada 2 karakter yaitu 

toleransi dan demokratis, Toleransi adalah sikap menghargai sebuah perbedaan 

dimana karakter toleransi siswa menunjukkan sikap menghargai sebuah perbedaan 

baik agama, suku, etnis, maupun pendapat. Karakter demokratis adalah cara 

berfikir dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban terhadap 

dirinya maupun orang lain. Karakter demokratis mengajarkan siswa untuk berfikir 

dan bertindak sesuai hak dan kewajiban.  

Indikator karakter menurut Kemetrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pusat Kurikuulum (2010 :26) Indikator Karakter Toleransi, 

(1) Menghargai dan memberikan perlakuan yang sam terhadap warga sekolah 

tanpa membedakan ras, budaya, agama, status sosial, status ekonomi, golongan, 

kemampuan, (2) Bekerja dalam kelompok yang berbeda.  

Indikator Karakter Demokratis, (1) Melibatkan warga sekolah dalam setiap 

pengambilan keputusan, (2) Menciptakan suasana sekolah yang menerima 
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perbedaan, (3) Mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat, (4) 

Mengambil keputusan secara terbuka. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

model Teams Games Tournament (TGT). Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar. Adapun penelitian yang relevan antara lain sebagai 

berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nidhomuddhin (2012) yang 

berjudul “”Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Pendekatan Cooperatif 

Learning Tipe Team Game Tournament (TGT) Dengan Media Kartu Bernomor 

Berbasis TIK pada Pkn Untuk Meningkatkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas V 

SDN Karanganyar 02 Kecamatan Tugu Semarang”. Hasil belajar pada siklus I 

keterampilan guru mendapatkan skor 29 dengan baik, kemudian pada siklus II 

mendapatkan skor 32 dengan kategori baik, dan pada siklus III diperoleh skor 

35 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

jumlah rerata skor sebanyak 25 dengan kategori cukup, sedangkan pada siklus 

II meperoleh hasil 29 dengan kategori baik, dan pada siklus III memperoleh 

hasil sebesar 34 dengan kategori sangat baik.Pada siklus I ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa sebesar 60%, siklus II ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa sebesar 70%, dan untuk siklus III ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

sebesar 80%. Maka dapat disimpulkan penerapan pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Karanganyar 02 Kecamatan Tugu Semarang. 
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Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Ali Nafsahu (2015) yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar PKn Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournaments (TGT) Pada Materi Pokok Globalisasi Kelas IV SD 

Negeri 14 Kendari” hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa pada setiap siklusnya Pada siklus I dari 25 siswa hanya 14 siswa 

yang tuntas dengan presentase ketuntasan 56% dengan rata-rata 63,28 yang 

mencapai KKM yaitu 70. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 21 siswa 

dari 25 siswa yang mencapai nilai ≥ 70 sesuai standar KKM dengan presentase 

ketuntasan 84% dengan nilai rata-rata 77,28. Berdasarkan analisis data hasil 

pengamatan aktivitas guru diperoleh presentase keterlaksanaan pada siklus I dari 

57,14% menjadi 71,42%, sedangkan presentase keterlaksanaan pada silkus II dari 

85,71% menjadi 100%. Berdasarkan analisis data hasil pengamatan aktivitas 

siswa diperoleh presentase keterlaksanaan pada siklus I dari 50% menjadi 64,28% 

sedangkan presentase keterlaksanaan pada siklus II dari 78,57% menjadi 100% 

pertemuan pertama dan kedua. Maka dapat disimpulkan penerapan pembelajaran 

Teams Games Tournament  (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar kelas IV SD 

NEGERI 14 KENDARI meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Made Yanthi Sudarmi (2014) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn” volume 2 no. 1  hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Pada 

hasil belajar dari pra siklus sebesar 64,36, siklus I sebesar 74, dan siklus II sebesar 

84. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 
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pra siklus sampai siklus I sebesar 9,64% yang berada pada kategori kurang, 

sedangkan peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II sebesar 10% berada 

pada kategori baik; (2) nilai KKM pada pra siklus sebesar 59,52%, siklus I sebesar 

78,57%, dan siklus II sebesar 100%. Berdasarkan hasil yang diperoleh terjadi 

peningkatan dari pra siklus sampai siklus I sebesar 19,05% yang berada pada 

kategori cukup, sedangkan dari siklus I sampai siklus II peingkatan yang terjadi 

sebesar 21,43% yang berada pada kategori baik. 

Persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama memberikan perlakuan 

terhadap proses pembelajaran yang lebih kooperatif  dan mengedepankan aktifitas 

pembelajaran pada siswa melalui prinsip pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) persamaan yang lain yaitu jenjangnya sama dan materi pelajarannya sama.  

Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian yang dilakukan oleh 

Nidhomuddin (2012), La Ode Nafsahu (2015) dan Made Yanthi Sudarmi (2014) 

yaitu pada variable terikatnya, penelitian yang dilakukan oleh Nidhomuddin 

variable terikatnya adalah prestasi belajar sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh La Ode Nafsahu dan Made Yanthi Sudarmi variable terikatnya adalah 

peningkatan hasil belajar. Selain itu perbedaannya adalah setting penelitian yang 

dilakukan yaitu pada tempat penelitian. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kondisi awal sebelum ada tindakan dengan menggunakan model Teams 

Games Tournament (TGT) berbasis karakter kelas IV SD 5 Bulung Cangkring 

Jekulo Kudus masih rendah yaitu adanya pembelajaran yang terpusat pada 

guru, siswa menganggap pembelajaran PKn mudah di pahami sehingga siswa 

cenderung meremehkan, ketika guru memberikan pertanyaan kepada salah satu 

siswa perempuan ternyata siswa perempuan tersebut hanya terdiam dan teman 

laki-laki mengejek dengan seruan dan anak sering bermain sendiri ketika ada 

temannya berpendapat atau maju kedepan untuk mempresentasikan hasil 

diskusi, dalam pembelajaran guru masih sering menggunakan metode ceramah 

terpusat pada LKS saja sehingga siswa merasa bosan dan malas mengikuti 

pembelajaran PKn.  

Tindakan yang dilakukan terdiri dari 2 siklus mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, refleksi dengan model Teams Games Tournament 

(TGT) berbasis karakter demokratis dan toleransi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: a) menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa, b) guru menyampaikan materi secara klasikal, c) belajar 

dalam kelompok heterogen, d) melakukan permainan akademik terdiri dari 

kelompok pembaca, penantang 1,2 dan 3, e) pencatatan skor, f) memberikan 

reword penghargaan pada setiap kelompok yang berhasil memperoleh skor 

tinggi. Penggunaan model Teams Games Tournament (TGT) berbasis karakter 

demokratis dan toleransi memberikan kemudahan kepada siswa dalam 
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memahami materi dan siswa tertarik untuk aktif mengikuti pembelajaran 

selama proses belajar mengajar sehingga keterampilan menggunakan model 

Teams Games Tournament (TGT) berbasis karakter dapat meningkatkan hasil 

belajar dapat meningkat. 

Kerangka berpikir pada skripsi ini dapat dibuat bagan seperti dibawah 

ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kondisi  

Awal 

Guru: 

Masih terpusat pada 

LKS, menggunakan 

metode ceramah  

Siswa yang diteliti : 

1. Siswa kurang antusias, 

bosan, dan malas dalam 

kegiatan pembelajaran 

(meremehkan) 

2. Hasil belajar rendah  

3. Siswa sering mengejek 

teman yang dianggap tidak 

bisa,dan acuh dengan 

teman yang lain 

Tindakan 

Guru menggunakan 

model Teams Games 

Tournament (TGT) 

berbasis karakter a) 

menempatkan siswa 

dalam kelompok-

kelompok yang terdiri 

dari 5-6 siswa, b) guru 

menyampaikan materi 

secara klasikal, c) 

belajar dalam kelompok 

heterogen, d) melakukan 

permainan akademik 

terdiri dari kelompok 

pembaca, penantang 1,2 

dan 3, e) pencatatan 

skor, f) memberikan 

reword penghargaan 

pada setiap kelompok 

yang berhasil 

memperoleh skor tinggi. 
Kondisi 

Akhir 

1) Keterampilan penerapan model Teams Games 

Tournament (TGT) berbasis karakter dapat meningkat. 

2) Hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Siklus I 

Menggunakan model Teams 

Games Tournament materi 

4.1 memberikan contoh 

sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya 

 

Siklus II 

Menggunakan model Teams 

Games Tournament  materi 

4.1 memberikan contoh 

pengaruh positif-negatif 

globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Sumber: Peneliti (2017) 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 Dengan menerapkan model Teams Games Tournament (TGT) berbasis 

karakter dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi di SD 5 Bulung 

Cangkring Jekulo Kudus hasil belajar siswa dapat meningkat. 

1. Penerapan model Teams Games Tournament (TGT) berbasis karakter 

demokratis dan toleransi dapat meningkatkan keterampilan guru bagi siswa 

kelas IV semester II pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi di SD 5 

Bulung Cangkring Jekulo Kudus. 

2. Penerapan model Teams Games Tournament (TGT) berbasis karakter 

demokratis dan toleransi dapat meningkatkan hasil belajar ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik PKn materi Globalisasi pada kelas IV SD 5 Bulung 

Cangkring Jekulo Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


