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ABSTRACT 

 

A COMPARATIVE STUDY  THE CONCEPT OF IPS MATERIAL TO  

USE TEAMS GAMES TOURNAMENT AND PROBLEM POSING  

  WITH  PAY ATTENTION TO LEARNING MOTIVATION SOCIAL 

STUDIES SUBJECTS ON GRADE VIII MTs AL-FALAH MUNCAK 

DISTRICT PESAWARAN 

 

By 

 

MEY ZULFIA HERMAN 

 

 

This research destination is to knowing different understanding the concept of 

student's sosial studies materials with to use Team Games Tournament and 

Probem Posing learning models, this concept to students who have high and low 

motivations, the interaction between cooperative learning model with student's 

motivation to study to understanding  the concept of material sosial studies. It’s to 

use method is experimental semu with pottern treatment by level design. 

research.Population research done at MTs Al Falah Muncakas many as 127 

students.Sample size 60 students consisting of 26 men and 34 women. This 

sample to use Cluster Random Sampling. Data collection through observation of 

motivation and daily tests. Hypothesis testing used twolane variance analysis 

formula and two sample t-test. there is difference understanding of the concept of 

the material social studies among students who learn using a model teams games 

tournament with problem posing, there is difference understanding of the concept 

of the material social studies have motivation to learn high, there is difference 

understanding of the concept of the material social studies have motivation to 

learn low,  there is the interaction between the model learning with the motivation 

to learn to understanding of the concept of the material social studies. 

 

 

Keyword: The concept comprehension, Team Games Tournament, Probem  

    Posing, the motivation. 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI IPS MENGGUNAKAN 

MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT DAN PROBLEM POSING 

DENGAN MEMPERHATIKAN MOTIVASI BELAJAR IPS  

PADA SISWA KELAS VIII  MTS AL-FALAH MUNCAK  

KABUPATEN PESAWARAN 

 

Oleh 

 

MEY ZULFIA HERMAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep materi 

IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament 

dengan model Problem Posing, pemahaman konsep materi IPS pada siswa yang 

memiliki motivasi tinggi, pemahaman konsep materi IPS pada siswa yang memiliki 

motivasi rendah, interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan motivasi 

belajar siswa terhadap pemahaman konsep materi IPS. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan pola treatment by level 

design. Populasi penelitian dilakukan di MTs Al-Falah Muncak sebanyak 127 siswa, 

jumlah sampel 60 siswa yang terdiri dari 26 laki-laki dan 34 perempuan. Sampel ini 

ditentukan dengan menggunakan Cluster Random Sampling. Pengumpulan data 

melalui observasi motivasi dan tes ulangan harian. Pengujian hipotesis menggunakan 

rumus analisis varian dua jalur dan t-test dua sampel independen. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa; ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament dengan model 

Problem Posing, ada perbedaan rata-rata pemahaman konsep materi IPS siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi, ada perbedaan rata-rata pemahaman konsep materi 

IPS siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, ada interaksi antara model 

pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap pemahaman konsep materi IPS.  

 

Kata kunci : pemahaman konsep, teams games tournament, problem posing,    

          Motivasi 
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MOTTO 

“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun 
hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya " 

(Abraham Lincoln) 

 

" Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis 
dengan tinta yang tak dapat  terhapus lagi "  

(Thomas Carlyle) 

 

“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi 
hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah 

dunia! "  

(Joel Arthur Barker) 
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menyelesaikan sesuatu adalah, “mulai”. Mulai juga sebuah tindakan, 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, 

dengan adanya pendidikan manusia dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Pendidikan bagi manusia merupakan suatu proses menemukan, 

menjadi dan mengembangkan diri sendiri dalam keseluruhan dimensi 

kepribadian.  

 

Hal ini sesuai dengan Undang–undang Republik Indonesia  No. 20  Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2011: 3) bab 1 pasal 1, yaitu: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara”.   

 

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar 

dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Ketiga aspek 

atau ranah kejiwaan itu erat sekali dan bahkan tidak mungkin dapat dilepaskan 

dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar.  
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Ranah kognitif sendiri berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk 

didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, 

mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Untuk mencapai tujuan pada 

ranah koqnitif tersebut, perlu adanya kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa. 

 

Kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan formal dilakukan secara 

terstruktur, dengan cara tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber daya 

manusia yang menyentuh seluruh aspek dan sektor kehidupan. Pembelajaran 

berlangsung sebagai proses mempengaruhi antara guru dan siswa. Menurut 

Mulyasa (2009: 32), yaitu: 

“Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian peserta didik terlibat aktif, baik fisik, mental 

maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa 

percaya diri sendiri”. 

 

Salah satu mata pelajaran yang memiliki kecenderungan pada ranah koqnitif 

adalah IPS Terpadu. Pendidikan IPS bermanfaat mengembangkan pemahaman 

siswa terhadap sejumlah konsep serta melatih sikap, nilai, moralitas dan 

keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Pembelajaran 

IPS akan bermakna bila dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa sehingga 

dapat mengembangkan potensi  mereka, salah satunya adalah saat siswa 

memahami apa yang telah mereka pelajari maka siswa tersebut akan mampu 

mengambil sebuah keputusan secara baik. Salah satu pemahaman ini adalah 

pemahaman konsep materi IPS yang meliputi dimensi mengklasifikasikan, 

dimensi kemampuan dasar, dimensi pengetahuan teori, model dan struktur.  
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Tujuan utama social studies menurut NCSS (2008: 2) adalah membantu 

generasi muda mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keputusan yang 

rasional sebagai warga masyarakat yang beraneka budaya, masyarakat 

demokratis dalam dunia yang saling berketergantungan Ilmu Pengetahuan 

Sosial merupakan perpaduan antara Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah 

dan Kewarganegaraan. Melalui mata pelajaran IPS Terpadu ini, siswa 

diharapkan mampu memahami konsep materi IPS yang telah dipelajari agar 

siswa tidak salah dalam menilai sesuatu hal yang siswa alami pada kehidupan 

sehari-hari. Kenyataan di lapangan diketahui pada umumnya mereka kurang 

memahami materi saat proses pembelajaran berlangsung.  

 

Kondisi pembelajaran IPS di MTs Al-Falah Muncak, sebagian besar guru 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang menitik beratkan 

guru sebagai pusat informasi (the teacher centre) sehingga pembelajaran 

cenderung membosankan dan monoton. Kemampuan guru menyampaikan 

materi ajar yang kurang memadai dapat menyebabkan situasi kelas menjadi 

kurang menarik dan cendrung membosankan siswa. Metode pembelajaran 

yang kurang tepat, hal ini dikarenakan guru kurang mengetahui tentang 

model-model pembelajaran kooperatif yang menarik dan dapat di sesuaikan 

dangan materi yang akan di ajarkan. Pada saat guru memberikan pertanyaan 

siswa masih banyak yang hanya diam. Seorang siswa akan menjawab 

pertanyaan dari guru apabila ditunjuk oleh guru, dan apabila diberi 

kesempatan untuk bertanya siswa hanya berbisik-bisik dengan teman bahkan 

ada yang sebagian besar hanya diam, siswa tidak memiliki keberanian untuk 
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bertanya, siswa akan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Pada 

pengamatan beberapa siswa, mereka tidak berani bertanya karena tidak paham 

dengan apa yang disampaikan oleh guru, mereka lebih terpacu pada catatan 

buku paket, dan siswa mengerjakan tugas hanya berfokus pada buku dan sulit 

untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Hal ini terjadi karena siswa 

kurang memahami apa yang mereka baca atau mereka simak, selain itu juga 

kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran.  

 

Proses pembelajaran IPS, siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru, 

tanpa melakukan suatu yang membuat siswa aktif dalam belajarnya. Konsep 

proses pembelajaran yang demikian mengakibatkan kurangnya keterlibatan 

siswa dan kemandirian siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

kurangnya keterlibatan siswa tersebut membuat siswa sulit memahami materi 

pembelajaran IPS. Sehingga siswa masih banyak yang belum memenuhi KKM  

(kreteria ketuntasan minimal). Standar KKM ditetapkan sebelum awal tahun 

ajaran dimulai. Menurut DEPDIKNAS (2006: 51)  salah satu prinsip penilaian 

standar kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni 

menggunakan kreteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria 

paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan 

kreteria ketuntasan minimal (KKM). Kreteria KKM ini ditetapkan berdasarkan 

hasil Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di satuan pendidikan yang 

memiliki karakteristik yang hampir sama. KKM ini dijadikan acuan bagi guru, 

siswa, dan orang tua siswa dalam menilai ketercapaian mata pelajaran yang 

diikuti oleh siswa yang bersangkutan. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari hasil ulangan harian semester genap mata 

pelajaran IPS pada Tabel 1 di bawah ini: 

 

 Tabel 1. Hasil Ulangan Harian Semester Genap pada mata pelajaran IPS 

Siswa kelas VIII MTs Al-Falah Muncak Tahun Pelajaran 

2015/2016 

N

o 

Kelas Jumlah Siswa 

<70 % ≥70 % 

1 VIII A 20 60,00 15 40,00 

2 VIII B 20 56,67 15 43,33 

3 VIII C 17 60,71 11 39,29 

4 VIII D 19 65,52 10 34,48 

Jumlah 76 100,00 51 100,00 

Sumber: Arsip Nilai Guru IPS Kelas VIII Tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 1, menunjukan bahwa masih rendahnya pemahaman konsep 

pada siswa. Materi yang diberikan oleh guru masih sulit difahami oleh siswa. 

Hal tersebut nampak bahwa siswa yang memahami materi hanya sedikit. 

Sehingga siswa masih banyak yang belum mencapai KKM yaitu >70.  

Penelitian ini senada dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 128) yang 

menyatakan: “Siswa dinyatakan berhasil dalam belajarnya apabila siswa 

tersebut menguasai bahan pelajaran minimal 65%”. Sedangkan Hasil belajar 

berupa pemahaman konsep materi IPS pada data diatas nampak bahwa belum 

menguasai materi > 65%. 

Salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep pada materi IPS saat 

proses pembelajaran adalah siswa kurang termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran. Motivasi berperan penting dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan yang di harapkan. Salah satu upaya dalam peningkatan 

pembelajaran IPS di Madrasah, sangat diperlukan peran guru dalam memberi 

motivasi serta mengarahkan peserta didik bergairah dalam melaksanakan 
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kegiatan belajar. Berikut disajikan data mengenai motivasi belajar siswa yang 

peneliti dapat melalui observasi yang dilaksanakan pada 70 responden yang 

terdiri dari 35 kelas A dan 35 siswa kelas B. 

Tabel 2. Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII A dan B Semester Ganjil di  

MTs. Al-Falah Muncak Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Sumber: Hasil Observasi pada Penelitian Pendahuluan 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, menunjukan bahwa motivasi belajar pada siswa 

kelas VIII A dan VIII B MTs Al-falah muncak semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016 masih rendah. Hal ini terlihat dari kegiatan belajar 

mengajar di kelas yang masih kurang optimal.  

Pernyataan ini didukung oleh pendapat Hamalik (2010: 158 ) motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut 

Sardiman (2012: 77-78) memberikan motivasi kepada peserta didik berarti 

melakukan sesuatu, pada tahap awalnya akan menyebabkan si objek belajar 

itu merasa ada kebutuhan dan keinginan untuk melakukan sesuatu kegiatan 

belajar. Jelas bahwa peran motivasi guru merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam mendorong peserta didik agar lebih giat belajar guna 

mencapai keberasilan dengan baik.  

N

o 

Kriteria Motivasi 

Belajar Jumlah Siswa Kelas A Jumlah Siswa Kelas B 

1 Tinggi 12 10 

2 Sedang 5 5 

3 Rendah 18 20 

        Jumlah 35 35 
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Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi,  

motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan dan cita-cita. 

Sedang faktor ekstrinsiknya,  guru dituntut agar dapat menggunakan model 

pembelajaran secara efektif. Model yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi sangat berpengaruh terhadap pemahaman materi pada 

siswa. Pemilihan metode yang tepat dalam menyampaikan materi dapat 

meningkatkan motivasi serta pemahaman materi pada siswa dalam menerima 

materi pelajaran.  

Model cooperative learning telah banyak diterapkan oleh guru, Menurut 

Sugiyanto (2008: 35) cooperative learning merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Pemilihan metode dalam cooperative learning menjadi salah satu hal 

yang penting karena tidak semua metode dalam model pembelajaran 

kooperatif dapat memotifasi siswa untuk lebih aktif dalam menerima 

pelajaran dan dapat lebih cepat memahami materi pembelajaran. 

 

Menurut Slavin (2011: 165) Teams Games Tournament (TGT) adalah salah 

satu metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik 

dan menggunakan kuis-kuis serta sistem skor kemajuan individu, dimana para 

siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain Metode 

pembelajaran TGT ini menempatkan siswa dari berbagai tingkat prestasi 

kedalam satu kelompok, sehingga siswa yang memiliki kemampuan 
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akademik yang rendah dapat bertanya kepada siswa lain yang memiliki 

kemampuan akademik yang tinggi. Adanya kesempatan bertanya kepada 

siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi menjadikan siswa 

berkemampuan akademik rendah dapat memahami materi dengan lebih baik. 

 

Mata pelajaran IPS pada kompetensi dasar merupakan materi pelajaran yang 

membutuhkan pemahaman serta kecermatan dalam mempelajarinya. Pada 

mata pelajaran ini guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi 

dengan baik, akan tetapi guru juga dituntut untuk menumbuhkan motivasi 

siswa dalam menanggapi materi yang disampaikan dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

pelajaran sehingga siswa akan faham dengan materi yang telah disampaikan. 

Menurut Slavin (2011: 166) deskripsi dari komponen-komponen Teams 

Games Tournament (TGT) sebagai berikut: “Penyajian Kelas (Class 

Precentation), Kelompok (Teams), Permainan (Games), Pertandingan 

(Tournament). Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok yang heterogen dengan melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan”. Menurut Khudori 

(2012: 4), “Pembelajaran model Teams Games Tournament (TGT) 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat dalam keterlibatan dalam 

belajar”. 
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Penjelasan sebelumnya menunjukan bahwa pemahaman konsep materi IPS 

tergolong lebih rendah. Dengan demikian, maka peneliti menjadikan strategi 

cooperative learning tipe TGT (Teams Games Tournament) sebagai salah satu 

cara membuat pembelajaran IPS lebih menarik dan melibatkan siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran di kelas melalui penelitian yang berjudul 

“Studi Perbandingan Model Cooperatif Learning  Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) dan Problem posing untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep  

Materi IPS dengan Memperhatikan Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas VIII 

MTs Al-Falah Muncak Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru (teacher center). 

2. Siswa kurang terampil dalam bertanya maupun memberikan pendapat  

dikarenakan siswa kurang memahami materi saat proses pembelajaran. 

3. Guru masih kurang tepat dalam menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariatif. 

4. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

5. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. 

6. Guru kurang mengetahui tentang model-model pembelajaran kooperatif 

yang menarik dan dapat di sesuaikan dangan materi yang akan di ajarkan.  

7. Kurangnya pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPS ditunjukan 

dengan hasil ulangan pada semester genap tahun pelajaran 2015-2016. 
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C. Pembatasan Masalah  

Seperti yang telah diuraikan pada bagian identifikasi masalah, bahwa terdapat 

banyak masalah yang dapat diteliti sehubungan dengan pembelajaran IPS. 

Masalah-masalah tersebut tidak bisa dicarikan pemecahannya sekaligus.  

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, perlu diberikan batasan 

permasalahan yang akan dikaji yaitu (1) pemahaman konsep, (2) model 

pembelajaran TGT dan model problem posing dan (3) motivasi belajar. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS siswa pada model 

pembelajaran Teams Games Tournament dengan model Problem Posing 

pada mata pelajaran IPS? 

2. Apakah pemahaman konsep materi IPS siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model Teams Games Tournament lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

Problem Posing pada siswa yang memiliki motivasi tinggi? 

3. Apakah pemahaman konsep materi IPS yang pembelajaranya 

menggunakan model Teams Games Tournament lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi rendah? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan 

motivasi belajar siswa terhadap pemahaman konsep materi IPS? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament 

dengan model Problem Posing pada mata pelajaran IPS. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pemahaman konsep materi IPS siswa yang 

pembelajaranya menggunakan model Teams Games Tournament 

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

Problem Posing pada siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

3. Untuk mengetahui efektivitas pemahaman konsep materi IPS yang 

pembelajaranya menggunakan model Teams Games Tournament 

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi rendah. 

4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

dengan motivasi belajar siswa terhadap pemahaman konsep materi IPS. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara paraktis. 

1. Manfaat teoritis  

a. Sebagai sumbangan pemikiran pada mata pelajaran IPS tentang 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Teams games 

tournament dan Problem Posing. 
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b. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk mengembangkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran IPS. 

c. Sebagai acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji dan 

mengembangkan model pembelajaran Teams games tournament dan 

Problem Posing dalam meningkatkan pemahaman konsep pada 

materi IPS. 

 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 

untuk  bahan informasi: 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk referensi bagi guru-guru lainnya dalam pelaksaan 

pembelajaran agar lebih baik. 

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mengkatkan pemahaman 

siswa pada mata pelajaran IPS. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki 

pembelajaran dikelas dalam usaha meningkatkan kualitas sekolah. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup objek penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah  

model  pembelajaran  Teams Games Tournament  dan  Problem Posing, 

motivasi terhadap mata pelajaran IPS  dan pe 

mahaman konsep. 
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2. Ruang lingkup subjek penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup subjek penelitian adalah 

siswa kelas VIII A dan VIII B tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian 

Pada penelitian ini yang  menjadi ruang  lingkup tempat penelitian adalah 

MTs Al-Falah Muncak Kabupaten Pesawaran. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian 

Waktu penelitian ini adalah semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 

5. Ruang lingkup ilmu penelitian 

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Menurut Sapriya, (2012:13-14) mengemukakan tradisi dalam 

IPS, yaitu: 

a. IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (citizenship 

transmission). 

b. IPS diajarkan sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. 

c. IPS diajarkan sebagai cara berfikir reflektif (reflective inquiry). 

d. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa. 

e. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan 

yang rasional. 

 

Penggunaan model pembelajaran TGT dan problem posing ini masuk 

dalam tradisi ketiga dari pendidikan IPS. Kawasan IPS dalam penelitian 

ini yaitu IPS sebagai cara berfikir reflektif (reflective inquiry) yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi IPS. 

Alasanya adalah bahwa dengan penggunaan model TGT merupakan cara 

yang dianggap peneliti tepat karena metode ini bertujuan melatih anak-

anak agar mereka mampu memahami materi. Oleh karena itu, IPS 

dirancang untuk mencapai tujuan dan merelalisasikanya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Belajar 

Disadari atau tidak disadari, belajar merupakan bagian dari proses kehidupan 

manusia. Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami suatu proses yang 

disebut belajar. Belajar mempunyai beberapa arti. Banyak sekali pendapat 

oleh para pakar psikologi tentang definisi dari belajar itu sendiri. Belajar 

merupakan perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi 

seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya dan 

praktik yang dilakukannya (Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007). 

 

Menurut Morgan (1986: 140) menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

mental dalam memahami tingkah laku manusia menyangkut beberapa faktor, 

yaitu asosiasi, motivasi, variabilitas, kebiasaan, kepekaan, pencetakan 

(imprinting), dan hambatan. Sedangkan Ani (2007: 02) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses terpenting dalam diri manusia dan mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan, belajar memegang peranan penting di 

dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan persepsi manusia. 

 

Sementara menurut aliran behavioristik upaya untuk membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan 

antara lingkungan dengan tingkah laku si belajar disebut pembelajaran. 
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Menurut Sugandi (2007: 34) pembelajaran yang menyenangkan akan 

memperkuat perilaku, sebaliknya pembelajaran yang kurang menyenangkan 

akan memperlemah perilaku. Sedangkan menurut Isjoni (2014: 14) 

pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu 

peserta didik melakukan kegiatan belajar . Proses belajar bersifat internal dan 

unik dalam diri individu siswa, sedang proses pembelajaran bersifat eksternal 

yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa. Jadi Pembelajaran adalah 

suatu proses yang berkaitan dengan perubahan perilaku manusia baik berupa 

hasil pemikiran siswa maupun pengalaman siswa yang diperolehnya. 

 

Dari uraian tentang belajar, maka terdapat beberapa teori belajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori Konstruktivisme  

Belajar adalah kegiatan yang aktif dimana siswa membangun sendiri 

pengetahuannya. Kontrutivisme yang dikenalkan oleh Jean Piaget yang 

berfokus perhatian pada bangkitnya dan bagaimana seseorang mengenal 

dunia saat tingkatan-tingkatan berkembang, ketika anak-anak menerima 

cara baru bagaimana secara mental mempersentasikan informasi. 

menyatakan bahwa konsep konstruktivisme dalam belajar, yaitu suatu 

pengetahuan merupakan konstruk secara individual dan konsruk sosial  

oleh peserta didik sendiri berdasarkan pada interprestasi dan 

pengalamannya. 

 

Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme adalah 

membangun pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya 
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diperluas melalui konteks. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, 

konsep atau kaidah yang siap untuk diambil atau diingat, manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata. Borich dan Tambari dalam Baharuddin dan Wahyuni 

(2015: 164)  mendefinisikan konstruktivisme dalam belajar sebagai 

sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membangun (mengkonstruk) sedikit demi sedikit makna terhadap apa 

yang dipelajarinya dengan membangun hubungan secara internal atau 

keterkaitan antara ide–ide dengan fakta yang diajarkan. 

Dalam proses belajar di kelas, menurut Nurhadi, dkk (2004: 165), siswa 

perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide–ide. Guru tidak akan 

mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa, siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. Esensi dari 

teori konstruktivisme ini adalah ide. Siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi komplek kesituasi lain, dengan 

dasar itulah maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi 

proses „mengkonstruksi‟ bukan „menerima‟ pengetahuan. 

Slavin (2008: 165) menyatakan bahwa dalam proses belajar dan 

pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan  

belajar dan pembelajaran di kelas. Guru dapat memfasilitasi proses ini 

dengan mengajar mnggunakan cara–cara yang membuat sebuah 

informasi menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Untuk itu guru 

harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 
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mengaplikasi ide–ide mereka sendiri. Pada dasarnya belajar memberikan 

dampak positif pada manusia. Seseorang yang memiliki kemampuan 

dalam belajar akan memperoleh manfaat dari belajar itu sendiri. Manfaat 

tersebut tidak hanya dirasakan sendiri olehnya tetapi juga dapat dirasakan 

oleh orang lain. 

Slameto (2010: 27-28) mengemukakan prinsip-prinsi belajar sebagai 

berikut. 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperuntukkan untuk belajar   
1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi 

aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk 
mencapai tujuan instruksional.  

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan 

motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 
instruksional.  

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak 
dapat mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan 

belajar dengan efektif.  
4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya   

b. Sesuai hakikat belajar   
1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya.  
2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan 

diacovery.  
3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara 

pengertian satu dengan pengertian lain) sehingga 
mendapatkan pengertian yang diharapkan. Stimulus yang 
diberikan menimbulkan respons yang diharapkan.   

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari  

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki 

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya.   
2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapai.  
d. Syarat keberhasilan belajar   

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa 
dapat belajar dengan tenang.  

2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali – kali 

agar pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada 

siswa.  
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Menurut teori ini, peran guru hanya sekedar membantu menyediakan 

sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Implementasi 

teori ini dalam penelitian, bahwa model pembelajaran TGT dengan 

metode tournament dan model pembelajaran problem posing 

merupakan model pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik 

untuk mengorganisasi pengalamannya menjadi pengetahuan yang 

bermakna dengan proses belajar. Dalam pembelajaran menggunakan 

model TGT dan problem posing, guru berperan sebagai fasilitator yang 

membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. 

 

2. Teori Behavioristik  

Menurut Slavin (2011: 143) teori behavioristik, adalah perubahan tingkah 

laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.  

Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami 

siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang 

baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon.  Seseorang dianggap 

telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. 

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau Input yang berupa 

stimulus dan keluaran atau Output yang berupa respon.  Dalam contoh di 

atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, 

misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara 

tertentu, untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan 

oleh guru tersebut.  Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi diantara 

stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak 

dapat diamati dan tidak dapat diukur.  Yang dapat diamati hanyalah 
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stimulus dan respon.  oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru 

(stimulus) dan apa yang dihasilkan siswa (respon), semuanya harus dapat 

diamati dan diukur.  Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab 

pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi 

tidaknya perubahan tingkah laku. Faktor lain yang dianggap penting oleh 

aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement).  Penguatan 

adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon.  Bila 

penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan 

semakin kuat, begitu juga bila penguatan dikurangi (negative 

reinforcement) responpun akan tetap dikuatkan. 

 

Sesuai dengan penjelasan Roberts dalam Lapono (2010: 11), jenis teori 

belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses 

pembelajaran dan pendidikan adalah teori behaviourisme, kognitivisme, 

konstruktivisme, dan humanisme. 

 

Implementasi teori ini dalam penelitian, bahwa model pembelajaran TGT 

dan model pembelajaran problem posing merupakan model pembelajaran 

yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya dan 

membantu mereka dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam 

diri mereka. Dalam model ini, guru memberikan motivasi dan kesadaran 

mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik dimana peserta 

didik berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai 

pengalaman belajarnya sendiri. 
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3. Teori Kognitif  

Teori belajar kognitif memandang bahwa manusia merupakan makhluk 

belajar yang aktif dan selalu ingin tahu seperti makhluk sosial. Menurut 

Karwono dan Mularsih (2012: 72) pembentukan tingkah laku individu 

merupakan interaksi indivdu dan lingkungannya. 

 

Menurut Sanjaya, (2011: 197), strategi pembelajaran inkuiri banyak 

dipengaruhi oleh aliran belajar kognitif. Menurut aliran ini belajar pada 

hakekatnya adalah proses mental dan proses berfikir dengan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap individu secara 

optimal. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau 

penemuan. Belajar kognitif mancakup asosiasi antar unsur, pembentukan 

konsep, penemuam masalah, dan ketrampilan memecahkan masalah yang 

selanjutnya membentuk prilaku baru. Berfikir, menalar, menilai dan 

berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses 

belajar kognitif. 

Sedangkan menurut teori Gestalt dalam Baharuddin, (2015: 127), 

menyatakan bahwa belajar adalah proses yang didasarkan pada 

pemahaman (insight), karena pada dasarnya setiap tingkah laku 

seseorang selalu didasarkan pada kognisi yaitu tindakan mengenal atau 

memikirkan situasi dimana tingkah laku tersebut terjadi. Pada situasi 

belajar, keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar 

tersebut  akan menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu 

memecahkan masalah.   
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Teori Gestalt menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses 

belajar adalah dimengerti apa yang dipelajari oleh individu tersebut. 

Menurut tokoh Gestalt belajar tidak terlepas dari proses individu 

mempersepsi stimulus atau pengetahuan yang didapat dari lingkungan, 

sebuah persepsi akan mempunyai makna bila dilihat sebagai sebuah 

keseluruhan. 

Teori kognitif beranggapan bahwa belajar adalah pengorganisasian 

aspek–aspek kognitif  dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. 

Prinsip teori kognitif menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah 

laku. Belajar merupakan proses untuk membangun penghayatan terhadap 

suatu materi yang disampaikan, bahkan perkembangan kognitif anak 

bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan 

berinteraksi dengan lingkungan.  

Implementasi teori ini dalam penelitian, bahwa model pembelajaran TGT 

dan model pembelajaran problem posing merupakan Pembentukan 

tingkah laku individu merupakan interaksi indivdu dan lingkungannya, 

sehingga dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan akan lebih 

memahami gejala-gejala yang ada di sekitar dan mampu mengatasi 

dengan baik. 

 

4. Skinner dalam (Lapono, 2010: 15) sebagai tokoh teori belajar Operant 

Conditioning berpendapat bahwa belajar menghasilkan perubahan 

perilaku yang dapat diamati, sedang perilaku dan belajar diubah oleh 
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kondisi lingkungan. Teori Skinner dalam Lapono (2010: 155) sering 

disebut Operant Conditioning yang berunsur rangsangan atau stimuli, 

respon, dan konsekuensi. Dikemukakan oleh Skinner dan Lefrancois 

dalam Lapono (2010: 15)  stimuli (tanda/syarat) bertindak sebagai 

pemancing respon, sedangkan konsekuensi tanggapan dapat bersifat 

positif atau negatif, namun keduanya memperkukuh atau memperkuat 

(reinformasiorcement). Perbandingan antara teori belajar Classical 

Conditioning dan teori belajar Operant Conditioning. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa teori belajar 

merupakan seperangkat preposisi yang didalamnya memuat tentang ide, 

konsep, prosedur dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variable yang 

saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis dan 

diuji serta dibuktikan kebenarannya. Membuktikan kebenaranya dalam 

penelitian ini membutuhkan sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan 

teori-teori di atas, maka dari itu peneliti menggunakan model pembelajaran 

coopertive learning tipe teams games tournament (TGT). Sebab TGT tidak 

hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan akademis tinggi) 

lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan 

akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting 

dalam kelompoknya. 
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B. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan sosial adalah bidang pengetahuan yang menggali dari 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Menurut Sumaatmadja (2006: 17) 

mata pelajaran yang dapat dijadikan sumber mata pelajaran IPS yaitu 

Geografi, Sejarah, IPS, Antropologi, Politik dan Sosiologi. 

 

Social Studies adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu dan melatih anak didik, agar mampu memiliki kemampuan 

untuk mengenal dan menganalisis suatu persoalan dari berbagai sudut 

pandang secara komprehensif. Didalam kurikulum KTSP, mata pelajaran 

IPS untuk SMP/MTs dijelas ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan 

pelajaran tentang manusia dalam masyarakat pada masa lalu, sekarang 

dan masa yang akan datang, sehingga dalam IPS dibahas kemasyarakatan 

yang mendasar dari manusia meliputi studi banding antara perbedaan-

perbedaan yang rasial dan lingkungan antara manusia yang satu dengan 

yang lain. Tema yang dikaji dalam IPS adalah fenomena-fenomena yang 

terjadi di masyarakat baik masa lalu, masa sekarang, dan 

kecendrungananya di masa-masa mendatang. Pada jenjang SMP/MTs, 

mata pelajaran memuat materi Geografi, Sejarah, IPS, dan Sosiologi). 

Menurut Puskurbuk-Kemendikbud (2013) melalui mata pelajaran IPS 

Peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Sedangkan menurut Supardan (2015: 17) IPS adalah suatu mata pelajaran 

yang mengkaji kehidupan sosial yang bahannya didasarkan pada kajian 
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sejarah, geografi, IPS, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. 

 

Jadi, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran 

yang di ajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga 

pendidikan menengah. Sasaran utamanya adalah pengembangan teoritis, 

seperti yang menjadi penekaan pada social science. Yang mengkaji mata 

pelajaran IPS seperti: sejarah, geografi, IPS, serta mata pelajaran ilmu 

sosial lainnya. 

 

2. Fungsi IPS Sebagai Pendidikan 

Fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan 

pengetahuan sosial yang berguna untuk masadepanya, keterampilan 

sosial dan intelektual dalam membinan perhatian serta kepedulian 

sosialnya sebagai SDM yang bertanggungjawab dalam merealisasikan 

tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkunganya.  

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan  

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat Lokal, 

nasional, dan global. 

 

Menurut Ahmadi dan Sofan Amri (2011: 9) sebagai bidang pengetahuan, 

ruang lingkup IPS dapat terlihat nyata dari tujuanya. Sampai saat ini IPS 

memiliki lima tujuan, yaitu: 
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a. IPS mempersiapkan siswa untuk Studi lanjud dibidang Ilmu 

sosial jika nantinya masuk keperguruan tinggi. 

b. IPS yang tujuanya mendidik warga negaraan yang baik.  

c. IPS yang hakikatnya merupakan suatu kompromi antara satu 

dan dua tersebut diatas. 

d. IPS mempelajari masalah-masalah sosial yang pantang untuk 

dibicarakan dimuka Umum. 

e. Menurut pedoman khusus dibidang studi IPS, Tujuan bidang 

studi tersebut, yaitu dengan materi yang dipilih, disaring dan di 

singkronkan kembali maka sasaran seluruh kegiatan belajar dan 

pembelajaran IPS mengarah kepada dua hal, yaitu: 

1. Pembinaan warga Negara Indonesia atas dasar moral 

pancasila/UUD 1945. 

2. Sikap social yang resional dalam kehidupan. 

 

 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk 

menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal 

yang dipelajarinya.  Namun demikian, pelaksanaannya disekolah 

SMP/MTs pembelajaran IPS sebagian besar masih dilaksanakan secara 

terpisah. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan IPS itu sendiri 

yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, IPS, politi, hukum, 

budaya). Menurut Puskur (Trianto, 2012: 195) hal ini disebabkan antara 

lain:  

a. kurikulum IPS itu sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan 

yang terintegrasi melainkan masih terpisah-pisah antar bidang 

ilmu-ilmu sosial; 

b. latar belakang guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu 

seperti geografi, sejarah, IPS, sosiologi, antropologis sehingga 

sangat sulit untuk melakukan pembelajaran yang memadukan 

antar disiplin ilmu tersebut;  

c. terdapat kesulitas dalam membagikan tugas dan waktu pada 

masing-masing guru “mata pelajaran” untuk pembelajaran IPS 

terpadu; 



26 
 

d. meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru, 

namun para disekolah tidak terbiasa menggunakannya sehingga 

“dianggap” hal yang baru. 

 

 

3. Tujuan IPS 

Untuk memahami suatu kosepsi atau gagasan, atau apa saja, tidak Selalu 

harus melalui pengkajian terhadap definisi atau batasanya. Kita sering kali 

baru memahami betul suatu konsepsi bila kita mengetahui latar belakang 

dan lebih-lebih tujuanya. Dari buku yang membahas Social Studies 

terbitan Amerika Serikat. Tujuan Social studies sering kali dirumuskan 

secara umum ialah untuk mementuk warga yang baik (good citizenship).  

 

Tentu pengertian warga negara yang baik tiap negara dan bangsa akan 

berbeda-beda. Di Amerika Serikat, demokrasi  sebagai salah satu ukuran 

good citizenship. Mungkin di Indonesia tentunya pancasila sebagai ukuran 

warga negara yang baik. Jorolimek (1971: 13) mengemukakan bahwa the 

social studies...are part of an educational program that is increasingly 

emphasizing the rational process as an appoach to the solution of human 

problem. Menurut Supardan (2015: 13) tujuan social studies dikategorikan 

menjadi tiga kelompok tujuan, yakni:  

1. Understanding, yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

kecerdasan (Knowledge and Knowing). 

2.  Attitudes, yang berhubungan dengan nilai-nilai, Apresiasi, cita-

cita, dan perasaan. 

3.  Skills, yang berhubungan dengan penggunaan dan pemaknaan 

pembelajaran studi sosial dan kemampuan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan baru. 
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4. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial 

Telah dikemukakan di atas bahwa yang menjadi ruang lingkup Ilmu Sosial 

adalah manusia pada konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota 

masyarakat. Apa yang menjadi ruang Iingkup Ilmu Sosial, juga menjadi 

ruang Iingkup yang dipelajari Ilmu Pengetahuan Sosial. Tegasnya ruang 

Iingkup Ilmu Sosial sama dengan ruang lingkup IPS. 

 

Mengingat manusia dalam konteks sosial itu demikian luasnya, maka pada 

pengajaran IPS di tiap jenjang pendidikan kita arus melakukan 

pembatasan-pembatasan sesuai dengan kemampuan siswa pada tingkat 

masing-masing.  Ruang lingkup pengajaran IPS di tingkat dasar dibatasi 

gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. 

Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada pada 

Iingkungan hidup murid-murid tersebut.  

 

Radius ruang lingkup tadi, dari tahun ke tahun harus kita kembangkan. 

Mulai dari ruang lingkup gejala dan Sekolah, kemudian ketingkat Desa, 

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara, dan akhirnya ke negara-negara 

tetangga, terutama yang berkenanan dengan hubungan kerjasama IPS, 

sosial, dan budaya di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Di tingkat 

Sekolah lanjutan ruang lingkup dan bobot yang diperluas kepada masalah 

lingkungan, penerapan teknologi pada berbagai sektor kehidupan, 

transportasi-komunikasi, pengangguran, kelaparan, sumber-daya, dan lain-

Iain sebagainya. Perbandingan regional antar daerah. Dan antar regional 

yang berkenaan dengan gejala dan masalah kehidupan tadi, mulai dibahas 
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di tingkat Sekolah Lanjutan ini. Dengan menggunakan berbagai metode 

dan pendekatan, kesadaran anak-didik terhadap gejala dan masalah 

kehidupan tadi terus dikembangkan dan dipertajam. Kemampaan menalar 

(reasoning) dari para siswa harus terus dikembangkan. Dalam batas-batas 

yang masih mendasar, kita terapkan teori - konsep - prinsip keilmuan pada 

penalaran tersebut. 

 

Radius ruang lingkup, penelaahan IPS di Perguruan Tinggi telah 

berkembang lebih jauh lagi. Pada kesempatan ini, metode pendekatan 

interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem harus benar-

benar diterapkan. Metode-metode keilmuan Ilmu Sosial harus benar-benar 

diterapkan, baik pada pendekatan masalah sosial sebagai metode 

diagnosanya, maupun pada penyusunan alternatif pemecahan masalah 

yang sesuai dengan hasil diagnosa tadi. Di Perguruan Tinggi, pengajaran 

IPS harus benar-benar digunakan untuk mempertajam daya nalar 

mahasiswa yang akan menjadi cendikiawan, menjadi sarjana yang 

cendikiawan. Gejala dan masalah kehidupan kehidupan pada berbagai 

tingkat dan sektor menjadi bahan pembahasan di Perguruan Tinggi. 

Menurut Sumaatmadja (2006: 11-12) IPS dijadikan sarana melatih daya 

pikir dan daya nalar mahasiswa secara berkesinambungan dan dengan 

intensitas yang terus meningkatkan. 
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C. Cooperative Learning 

1.  Pengertian Cooperative Learning 

Menurut Slavin (2011: 2) cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran yang menekankan agar siswa belajar dan bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

beranggotakan 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. 

 

Menurtut Johnson dalam Isjoni (2014: 17) cooperative learning adalah 

pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan 

siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan 

belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Menurut Roger, dkk. 

(dalam Huda, 2015: 29) menyatakan: 

“Cooperative Learning is group learning activity organized in such 

a way that learning is based on the socially structured change of 

information between learners in group ini which each learner is 

held accountable for his or her own learning and is motived to 

increase the learning of others (Belajar kooperatif adalah kegiatan 

belajar kelompok diatur sedemikian rupa sehingga pembelajaran 

didasarkan pada perubahan terstruktur secara sosial dari informasi 

antara peserta didik dalam kelompok yang masing-masing peserta 

didik yang bertanggung jawab untuk belajar sendiri-sendiri dan 

motifasi untuk meningkatkan pembelajaran dari orang lain”.Jadi, 

cooperative learning adalah model pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok yang masing-masing peserta didik mempunyai 

tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

 

 

2. Unsur-Unsur Model Pembelajaran Cooperartive Learning 

Menurut Fatirul (2016: 8) Pengajaran harus dirancang secara berhati-

hati sehingga setiap partisipan terlibat dalam proyek pengajaran dengan 

mengambil peranan yang berbeda seperti peranan pemimpin, misalnya 

pengajar harus menyusun kelompok-kelompok kecil sehingga semua 
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partisipan menggunakan peranan kepemimpinan dan berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan bersama Pembelajaran kooperatif tidak 

merancang pengajaran seperti cara kompetitif atau individualistis dalam 

pelaksanaannya. Ketika pembelajaran berlangsung dalam sebuah 

lingkungan belajar yang kompetitif, maka para partisipan cenderung 

bekerja dengan partisipan lainnya untuk mendapatkan sebuah tujuan 

yang mereka rasakan hanya bisa didapatkan oleh sejumlah 

trimanjuniarso.  

 

Para pembelajar selanjutnya merasakan bahwa mereka dapat mencapai 

tujuan-tujuannya, jika pembelajar lainnya gagal, sebuah persepsi yang 

seringkali dihasilkan dalam beberapa diri pembelajar yang menganggap 

pelajaran mudah, karena mereka yakin mereka tidak memiliki 

kesempatan untuk menang Evaluasi pembelajaran dalam lingkungan 

semacam ini adalah tidak memuaskan karena prestasi partisipan dinilai 

melalui cara-cara referensi norma. Ketika pembelajaran berlangsung 

dalam lingkungan individual, para partisipan terlihat bekerja  sendiri 

untuk menyelesaikan tujuan-tujuannya yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan teman sekelas lainnya. Meskipun lingkungan ini kondusif 

untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan basis referensi kriterium, 

kenyataannya bahwa tujuan-tujuan pembelajar bersifat independen yang  

berkontribusi terhadap persepsi-persepsi pembelajar bahwa pencapaian 

tujuan-tujuannya tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh 

para partisipan. Dalam kasus ini, kesempatan untuk bertumbuh melalui 

cara-cara kolaboratif hilang. Ketika pembelajaran kooperatif apa yang 
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dibutuhkan oleh pengajar adalah menyusun pelatihan sehingga anggota-

anggota dari kelompok-kelompok kecil yakin merupakan hasil bersama. 

 

Lebih lanjut, petunjuk seharusnya diberikan kepada kelompok-

kelompok yang anggota-anggotanya mendapatkan pencapaian dari 

usaha-usaha anggota lainnya bahwa anggota-anggota kelompok perlu 

membantu dan mendukung anggotaanggota lainnya untuk mendapatkan 

hasul yang ingin dicapai. Untuk melakukan hal tersebut, setiap anggota 

kelompok secara individual membagi akuntabilitas bersama untuk 

melakukan bagian pekerjaan kelompoknya. Akuntabilitas tersebut 

bergantung pada penguasan masingmasing anggota tim terhadap 

keterampilan-keterampilan kelompok kecil dan antarpribadi yang 

dibutuhkan untuk menjadi anggota kelompok yang efektif. 

Keterampilan-keterampilan tersebut adalah kemampuan untuk 

membahas seberapa baik kelompok bekerja dan apa yang dapat 

dikerjakan untuk meningkatkan pekerjaan kelompok. 

 

3. Prinsip-prinsip cooperative Learning  

Menurut Dida Hamidah dalam Cartono (2007: 104) ada 5 unsur dasar 

dalam cooperative learning, yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip ketergantungan positive (positive interdependence), yaitu 

dalam cooperative learning, keberhasilan dalam penyelesaian 

tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok 

tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja 

masing-masing anggota kelompok.  

b. Tanggungjawab perseorangan (individual accountability), yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing 

anggota kelompoknya.  

c. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu 

memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota 
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kelompoknya untuk bertatap muka melakukan interaksi dan 

diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari 

anggota kelompok lain.  

d. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu 

melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran.  

e. Evaluasi proses kelompok, yaitu mejadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil 

kerja sama mereka, agar selanjutnya bias bekerjasama dengan 

lebih efektif. 

 

Menurut Djamarah (2014: 275) prinsip strategi pembelajaran kooperatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan kerja siswa 

b. Otonomi kelompok 

c. Interaksi bersama 

d. Keikutsertaan bersama 

e. Bertanggungjawab individu 

f. Ketergantungan positif 

g. Kerjasama merupakan suatu nilai. 

 

 

4. Karakteristik dalam pembelajaran Cooperative Learning  

Menurut Sanjaya (2007: 244) Cooperative learning berbeda dengan model 

pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses 

pembelajaran yang menekankan kepada proses kerja sama dalam 

kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik 

dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur 

kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama inilah 

yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif. Terdapat beberapa 

karakteristik strategi pembelajaran kooperatif, diantaranya yaitu: 

a. Pembelajaran secara tim  

Cooperative Learning adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus 
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mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim saling 

membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Didasarkan pada Cooperative Learning 

Manajemen seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya 

mempunyai 3 fungsi, yaitu: (a) fungsi manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa Cooperative Learning 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah 

pembelajaran yang sudah ditentukan, (b) funsi manajemen sebagai 

organisasi, menunjukkan bahwa Cooperative Learning memerlukan 

perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan 

efektif, (c) fungsi manajemen sebagai control, menunjukkan bahwa  

dalam Cooperative Learning perlu ditentukan kriteria keberhasilan 

baik melalui tes maupun nontes. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan Cooperative Learning ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerjasama 

perlu ditekankan dalam Cooperative Learning . Tanpa kerjasama yang 

baik, Cooperative Learning tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

d. Keterampilan bekerjasama 

Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian siswa 

perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.   
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D. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan kerja 

kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bukanlah semata-mata 

sekumpulan orang, namun kelompok yang berinteraksi, memiliki tujuan, dan 

berstruktur. Model pembelajaran TGT merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif. Slavin (2011: 160) mengemukakan TGT adalah 

model pembelajaran kooperatif menggunakan turnamen akademik dan 

menggunakan kuis-kuis, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara 

seperti mereka. Menurut Asma (2006: 54) model TGT adalah suatu model 

pembelajaran oleh guru dan diakhiri dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan kepada siswa. Setelah itu siswa pindah ke kelompok masing-

masing untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau 

masalah-masalah yang diberikan guru. Sebagai ganti tes tertulis siswa akan 

bertemu di meja turnamen. 

 

Lebih lanjut Huda (2015: 116) mengemukakan bahwa penerapan TGT mirip 

dengan STAD dalam hal komposisi kelompok, format instruksional, dan 

lembar kerjanya. Bedanya jika STAD fokus pada komposisi kelompok 

berdasarkan kemampuan, ras, etnik, dan gender, maka TGT umumnya fokus 

hanya pada level kemampuan saja. Trianto (2012: 83) menambahkan bahwa 

pada model TGT siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 

3-5 orang untuk memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain 

untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. 
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Model TGT pada mulanya dikembangkan oleh David De Vries dan Keith 

Edwards, merupakan metode pembelajaran pertama dari John Hopkins 

(Slavin, 2011: 13). Metode ini memiliki banyak kesamaan dengan STAD, 

tetapi TGT menambahkan dimensi kegembiraan dengan mengganti kuis pada 

STAD menjadi permainan atau tournament. Menurut Huda (2011: 117) 

dengan TGT siswa akan menikmati bagaimana suasana turnamen, dan karena 

mereka berkompetisi dengan kelompok yang memiliki kemampuan setara, 

membuat TGT terasa lebih fair dibandingkan kompetisi dalam pembelajaran 

tradisional pada umumnya. 

 

Penulis menyimpulkan model TGT merupakan model pembelajaran dengan 

belajar tim yang menerapkan unsur permainan turnamen untuk memperoleh 

poin bagi skor tim mereka. Berbeda dengan kelompok kooperatif lainnya, 

pembagian tim dalam TGT berdasarkan tingkat kemampuan siswa. 

 

1. Langkah-Langkah TGT 

Menurut Slavin (2011: 163) langkah-langkah TGT adalah sebagai 

berikut: 

a. Presentasi Kelas (Class Presentations) 

Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti diskusi 

pelajaran yang dipimpin oleh guru, atau dapat juga dengan 

menggunakan presentasi audiovisual. Presentasi kelas berbeda 

dengan pengajaran biasa, presentasi kelas harus benar-benar 

terfokus pada unit TGT. Sehingga siswa harus dapat benar-benar 

memperhatikan selama presentasi kelas, karena akan dapat 

membantu mereka dalam melakukan game turnamen. 

b. Tim (Teams) 

Tim terdiri dari tiga sampai lima siswa yang memiliki komposisi 

kelompok berdasarkan kemampuan akademik, ras, etnik, dan 

gender. Siswa belajar bersama dalam tim untuk memastikan 

bahwa setiap anggota kelompoknya telah benar-benar siap 
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melakukan pertandingan di meja turnamen. Skor turnamen yang 

diperoleh tiap individu akan mempengaruhi skor kelompok. 

Artinya, keberhasilan kelompok sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan masing-masing individu dalam kelompok. Belajar 

dalam tim biasanya berupa pembahasan permasalahan bersama, 

membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan 

pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan.  

c. Game (Games) 

Pertanyaan dalam game dirancang dari materi yang relevan 

dengan materi yang telah disampaikan guru pada presentasi 

kelas untuk menguji pengetahuan siswa yang telah diperoleh. 

Game dimainkan di atas meja dengan tiga atau empat orang 

siswa (sesuai jumlah kelompok), perwakilan setiap kelompok. 

Setiap siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan menjawab 

pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu. 

d. Turnamen (Tournament) 

Turnamen adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan 

di meja turnamen. Turnamen dilakukan setelah guru 

memberikan presentasi kelas dan kelompok melaksanakan kerja 

kelompok, biasanya dilaksanakan pada akhir minggu atau akhir 

unit. Pada turnamen pertama, guru menempatkan beberapa 

siswa berkemampuan tinggi dari setiap kelompok pada meja 

turnamen 1, siswa berkemampuan sedang di meja turnamen 2 

atau 3, dan siswa berkemampuan rendah pada meja turnamen 4. 

Setelah turnamaen pertama, siswa bertukar meja sesuai kinerja 

mereka pada turnamen terakhir. Pemenang pada tiap meja “naik 

tingkat” ke meja berikutnya yang lebih tinggi dan yang skornya 

paling rendah “diturunkan”. Penempatan meja turnamen dapat 

dilihat pada gambar 1 di bawah ini: 
 

 

  A-1       A-2     A-3        A-4  
  Tinggi          Sedang    Sedang    Rendah 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

Gambar 1. Penempatan pada Meja Turnamen (Slavin, 2011: 163) 

 

 

 

Meja Meja Meja Meja 

turnamen turnamen turnamen turnamen 

1 2 3 4 

B-1   B-2 B-3 B-4 C-1   C-2    C-3 C-4 

Tinggi Sedang Sedang Rendah Tinggi Sedang Sedang Rendah 
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e. Rekognisi Tim (Team Recognition) 

Tim yang mencapai skor rata-rata berdasarkan kriteria tertentu akan 

mendapatkan penghargaan khusus, seperti sertifikat yang menarik 

atau menempatkan foto anggota tim mereka di ruang kelas. 

 

Tabel 3. Kriteria yang mendapatkan penghargaan 

 

Kriteria (rata-rata tim) Penghargaan 

30 – 40 Good Team 

40 – 45 Great Team 

45 – ke atas Super Team 

         (Sumber: Trianto, 2010: 87) 

  

  

 Pada Tabel 3. Menunjukan nilai rata-rata siswa setelah melakukan 

kegiatan tournament. Kegiatan ini akan mendapatkan penghargaan 

apabila mencapai nilai sesuai dengan kreteria diatas. Hal tersebut 

dilakukan untuk mendorong atau memberi motivasi kepada siswa 

agar giat mengikuti pembelajaran dan akan membuat siswa mudah 

memahami materi.  

 
Selain itu menurut Trianto (2012: 84) langkah-langkah pembelajaran 

TGT secara runtut, yaitu: 

a. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat 

orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, 

jenis kelamin, dan suku.   
b. Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di 

dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota 

tim telah menguasi pelajaran tersebut.   
c. Seluruh siswa dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka tidak 

dapat saling membantu.  
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Berlandaskan pada kedua teori di atas, penulis menyimpulkan ada lima 

langkah pembelajaran TGT, yaitu: 

a. Membentuk kelompok yang heterogen beranggotakan 3 – 5 

siswa.  

 

b. Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian kelompok belajar 

dalam tim mengerjakan lembar kegiatan untuk menguasai materi.  

 
c. Para siswa memainkan game turnamen dalam kemampuan yang 

homogen.  

 
d. Memberi penghargaan kepada kelompok yang mencapai skor 

dengan kriteria tertentu.  

e. Siswa mengerjakan kuis individual untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa.  

 
2. Kelebihan dan kekurangan model TGT 

Sebelum menerapkan model TGT dalam pembelajaran di kelas, ada 

baiknya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan model TGT agar 

setidaknya dapat diminimalisir sebelum pembelajaran menggunakan 

model TGT dilakukan. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan 

TGT menurut Taniredja (2012: 72 – 73). 

 
Kelebihan:  
a. Dalam kelas kooperatif siswa memiliki kebebasan untuk 

berinteraksi dan menggunakan pendapatnya.   
b. Rasa percaya diri siswa menjadi tinggi.   
c. Perilaku mengganggu terhadap siswa lain menjadi lebih kecil.   
d. Motivasi belajar siswa bertambah.   
e. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pelajaran.   
f. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa 

dengan siswa dan antara siswa dengan guru.  

g. Kerjasama antar siswa akan membuat interaksi belajar dalam 

kelas menjadi hidup dan tidak membosankan.  
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Kekurangan:  
a. Sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa 

ikut serta menyumbangkan pendapatnya.   
b. Kekurangan waktu untuk proses pembelajaran.   
c. Kemungkinan terjadinya kegaduhan kalau guru tidak dapat 

mengelola kelas.  

 

Menurut Suarjana (2000: 10), Kelebihan model Cooperative Learning 

tipe TGT adalah sebagai berikut: 

a. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan 

akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan 

yang penting dalam kelompoknya. 

b. Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya 

c. Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam 

pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada 

peserta didik atau kelompok terbaik. 

 

 

Menurut Suarjana (2000: 10), Kelemahan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut: 

a. Dalam model pembelajaran ini, harus menggunakan yang cukup 

lama 

b. Dalam model pembelajaran ini, guru dituntut untuk pandai 

memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. 

c. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum 

diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen 

atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik 

dari yang tertinggi hingga terendah. 

 

Berdasarkan kajian teori model pembelajaran TGT yang diungkapkan di 

atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pembelajaran model TGT adalah pembelajaran kooperatif secara 

berkelompok dan menyenangkan yang beranggotakan 3 – 5 orang per 
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kelompok untuk saling mendukung satu dengan lainnya sehingga 

berhasil dalam pembelajaran yang dilakukan secara turnamen atau 

permainan dalam pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran: 

(a) melibatkan siswa mencari informasi mengenai materi belajar; (b) 

memfasilitasi siswa belajar dalam kelompok dengan pemberian tugas 

LKS dan membimbing kelompok bekerja dan belajar; (c) memfasilitasi 

siswa menyajikan hasil kerja kelompok; (d) memfasilitasi siswa 

melakukan game turnamen; dan (e) memberi penghargaan kepada 

kelompok yang mencapai skor dengan kriteria tertentu. 

 

E. Model Pembelajaran Problem Posing  

Problem posing merupakan istilah yang pertama kali dikembangkan oleh ahli 

pendidikan asal Brazil, Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the 

Opressed  (1970: 76). Problem Posing Learning (PPL) merujuk pada strategi 

pembelajaran yang menekankan pemikiran demi tujuan pembebasan. Sebagai 

strategi pembelajaran, PPL melibatkan tiga keterampilan dasar, yaitu 

menyimak (listening), berdialog (dialigue), dan tindakan (action) (Huda, 

2011: 276). Selain itu problem posing memiliki beberapa istilah ada beberapa 

istilah yang diperkenalkan oleh peneliti atau penulis dalam medefinisikan 

problem posing. Problem posing merupakan teknik pembelajaran yang 

melatih siswa untuk membuat soal sendiri dan mengerjakannya, sehingga 

diharapkan siswa akan lebih aktif untuk belajar, lebih mengenal dan 

menghayati variasi-variasi soal dan mahir dalam memahami substansi soal 

yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan belajar mengajar, problem posing 
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merupakan salah satu teknik dalam metode pemberian tugas kepada siswa 

untuk merumuskan, membuat soal, atau mengajukan soal. Pembelajaran 

dengan pendekatan problem posing umumnya dicirikan dengan perumusan 

kembali soal yang telah diberikan guru. Oleh karena itu, penerapan problem 

posing dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara individual 

maupun kelompok di sekolah, yaitu diawali dengan pendahuluan, 

pengembangan, penerapan dan penutup.  

 

Menurut Dongseng dalam Napirin (2011: 85) meskipun objek utama dalam 

problem posing adalah mengaktifkan dan  mendalami  pembelajaran,  

sebenarnya  dapat  memaknai  sebagai penguatan pembelajaran berupa: 

1. memberikan cara baru untuk menetapkan ukuran dalam belajar dan 

mengajar,  

2. memberikan cara yang efektif untuk motivasi belajar,  

3. kita akan memperoleh timbal balik dari para siswa melalui 

pertanyaan-pertanyaan mereka dan partisipasi dalam kelompok.  

 

Respon siswa yang diharapkan dari situasi atau informasi problem 

posing adalah respon berupa soal buatan siswa. Namun demikian, tidak 

tertutup kemungkinan siswa membuat yang lain, misalnya siswa hanya 

membuat pernyataan. Menurut Silver dan Cai (1996: 302) ada dua jenis 

hubungan antara respon-respon tersebut, yaitu: 

a. Hubungan Simetrik  

Respon yang mempunyai hubungan simetrik disebut respon simetrik 

yaitu serangkaian respon yang objek-objeknya mempunyai hubungan 

b. Hubungan berantai. 

Respon yang mempunyai hubungan berantai disebut respon berantai. 

Pada respon berantai, untuk menyelesiakan respon berikutnya 

diperlukan penyelesaian respon sebelumnya.  
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a) Langkah-Langkah Problem Posing 

Pembelajaran problem   posing   dapat   dikatakan   mirip   dengan 

pelaksanaan pembelajaran TGT yaitu pembelajaran dengan memecahkan 

masalah,   akan   tetapi   terdapat   perbedaan   pada pelaksaannya.  

 

Pelaksanaan pengajaran dengan pendekatan  problem posing Menurut 

Suryosubroto (2009: 212-214) yaitu: 

1) tahap perencanaan  

a) penyusunan rancangan kegiatan dan bahan pembelajaran,   
b) guru mengorganisasi bahan pembelajaran dan mempersiapkan- 

nya,  
c) guru menyusun rencana pembelajaran, termasuk diantaranya 

kisi-kisi pemahaman konsep ranah kognitif. 
 

2) tindakan   
a) guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

kepada siswa dengan mengharapkan, siswa dapat memahami 

tujuan serta dapat mengikuti dengan baik proses pembelajaran 

baik dari segi frekuensi maupun intensitas,  
2) guru melakukan tes awal yang hasilnya digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa. hasil tes tersebut akan 

menjadi dasar pengajar dalam membagi peserta didik ke dalam 

sejumlah kelompok. Apabila jumlah siswa dalam satu kelas 

adalah 30 orang. Agar kegiatan dalam kelompok berjalan 

dengan proposional maka setiap kelompok terdiri atas 5 orang  

 

sehingga akan ada 6 kelompok. Fungsi pembagian kelompok ini 

antara lain untuk memperoleh pengamatan yang terfokus, 

namun juga merata, dalam arti setiap kelompok hendaknya 

terdiri atas siswa yang memiliki kecerdasan heterogen,   
3) pengajar kemudian menugaskan setiap kelompok belajar untuk 

meresume beberapa buku yang berbeda dengan sengaja 
dibedakan antarkelompok,   

4) masing-masing siswa dalam kelompok membentuk pertanyaan 

berdasarkan hasil resume yang telah dibuatnya dalam lembar 
problem posing yang telah disiapkan (antara 5-7 pertanyaan),   

5) kesemua tugas membentuk pertanyaan dikumpulkan kemudian 

dilimpahkan pada kelompok yang lainnya. Misalnya tugas 

membentuk pertanyaan kelompok 1 diserahkan kepada 

kelompok 2 untuk dijawab dan di kritisi, tugas kelompok 2 

untuk dijawab dan dikritisi, tugas kelompok 2 diserhkan kepada 

kelompok 3, dan seterusnya hingga kelompok 6 kepada 
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kelompok 1,   
6) setiap siswa dalam kelompoknya melakukan diskusi internal 

untuk menjawab pertanyaan yang mereka terima dari kelompok 

lain disertai dengan tugas resume yang telah dibuat kelompok 
lain tersebut. setiap jawaban atas pertanyaan ditulis pada 

kelompok problem posing,   
7) pertanyaan yang telah ditulis pada lembar problem posing  

dikembalikan pada kelompok asal untuk kemudian diserahkan 
pada guru dan jawaban yang terdapat pada lembar problem 

posing diserahkan kepada guru,   
8) setiap kelompok mempresentasikan hasil rangkuman dan 

pertanyaan yang telah dibuatnya pada kelompok lain.  
 

c. observasi  

Kegiatan observasi sebenarnya dilakukan bersamaan dan setelah 

rangkaian tindakan yang diharapkan pada siswa. Observasi yang 

dilakukan bersamaan dengan tindakan adalah pengalaman terhadap 

aktivitas dan produk dalam kelompoknya masing-masing dan 

terhadap kelompok lainnya. Produk yang dimaksudkan disini adalah 

sejauh mana kemampuannya dalam membentuk pertanyaan.  

 

Dalam sumber lain dari Donal  (2014: 82-84) dikatakan bahwa 

pembelajaran  dengan menggunakan problem posing terdapat tujuh 

langkah, yaitu: 

 
1. Mengembangkan isu-isu dalam masyarakat (survey)  

 Survey merupakan bagian terpenting dari seluruh proses, karena pada 

langkah ini siswa diminta untuk mencari bahan atau materi tentang 

isu-isu yang berkembang di masyarakat. Setiap siswa bebas 

berbicara tentang hal-hal yang mereka ketahui, disini guru hanya 

mendengar percakapan mereka dengan seksama sehingga suasana 

pada saat itu seperti pasar. 

2. Menganalisis bahan atau materi hasil survey (Analysis of survey 

material)  

3. Menyiapkan materi problem posing (Preparing of problem posing 

materials). 

 Langkah ini menjelaskan bahwa guru menyiapkan rangkaian materi 

yang dapat merangsang diskusi dalam belajar kelompok baik berupa 

gambar, poster, slide dan lain-lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibicarakan. Pada saat itu tiap kelompok memilih 

dan mempresentasikan sesuai dengan tema yang mereka pilih.  

4. Belajar berkelompok (The learning group)  

 Pada langkah ini, tiap kelompok aktif dalam diskusi, semua 

diperbolehkan berbicara sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga 

menuntut adanya kesadaran berpikir kritis dan kreatif.  
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5. Peran pemain (The role of the animator)  

 Peran utama guru adalah membantu para siswa. Dalam hal ini guru 

tidak banyak berbicara, tetapi terlibat dalam diskusi melalui 

pembenaran jawaban dari pertanyaan yang ada. Siswa akan 

mengingat lebih baik tentang apa yang mereka katakan dan temukan.  

6. Mengarahkan diskusi (The direction of discussion)  

 Sesekali siswa diminta untuk duduk diam oleh guru pada saat guru 

memberikan materi problem posing kepada semua kelompok. Dalam 

diskusi terdapat lima langkah dasar yaitu deskripsi, analisis, 

menghidupkan dengan kehidupan, analisis lebih dalam dan 

perencanaan tindakan. Seluruh proses ini dikembangkan untuk 

meningkatkan kesadaran berpikir kritis terhadap situasi yang ada dan 

merangsang mereka untuk mencari solusi dari permasalahan.  

7. Refleksi-Tindakan (Reflection-Action)  

Ketika suatu kelompok mampu menyarankan sesuatu yang konkrit 

yang dapat mereka lakukan dari permasalahan yang ada, pada saat 

itulah guru mendorong siswa untuk mengambil tindakan. Guru 

berperan aktif membantu kelompok siswa kemudian 

mengevaluasinya bersama. 

 

 

b) Kelebihan dan kelemahan problem posing  

Menurut  Algozzine (2010: 137), Pembelajaran dengan  problem posing 

mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari 

pembelajaran problem posing ini antara lain: 

1. Siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

2. Mendidik siswa berpikir sistematis.  

3. Mendidik siswa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

kesulitan.  

4. Siswa mampu mencari berbagai jalan dari kesulitan yang dihadapi.  

5. Mendatangkan kepuasan tersendiri bagi siswa jika soal yang dibuat 

tidak mampu diselesaikan oleh kelompok lain.  

6. Siswa akan terampil menyelesaikan soal tentang materi yang 

diajarkan.  

7. Siswa berkesempatan menunjukkan kemampuannya pada kelompok 

lain.  

8. Siswa mencari dan menemukan sendiri informasi atau data untuk 

diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan.  
 
 
 
 
 
 
 

 



45 
 

Selain mempunyai beberapa kelebihan, problem posing juga mempunyai 

beberapa kelemahan, antara lain: 

a. Pembelajaran problem posing membutuhkan waktu yang lama.  

b. Membutuhkan buku penunjang yang berkualitas untuk dijadikan 

referensi pembelajaran terutama dalam pembuatan soal.  

c. Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

problem posing suasana kelas cenderung agak gaduh karena siswa 

diberi kebebasan oleh guru untuk mengemukakan pendapat.  

 

 

Terdapat 2 masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran menurut 

Jonassen (2004: 3) mendefinisikan masalah dalam dua konteks. Pertama, 

masalah sebagai sesuatu yang bersifat entitas dalam beberapa konteks 

(problem is an unknown entity insome context). Kedua, masalah 

merupakan menemukan dan menyelesaikan dari yang tidak diketahui yang 

berbasis pada sosial, kultural atau bernilai intelektual (problem is finding 

or solving for the unknown must have some social, cultural, or intellectual 

value). 

 

Langkah-langkah dalam pemecahan masalah menurut Dewey (dalam 

Slameto, 2010: 145) sebagai berikut: 

 
1. Kesadaran akan adanya masalah.  

2. Merumuskan masalah.  

3. Mencari data dan merumuskan hipotesis.  

4. Menguji hipotesis tersebut dan kemudian menerima hipotesis yang  

benar.  

 

Pengajuan masalah baru oleh siswa dapat dibantu dengan menggunakan 

strategi untuk mempermudah pengajuan masalah tersebut. Brown & 

Walter (2005: 64-65), mendesain rancangan strategi dalam pengajuan 

masalah baru oleh siswa. Strategi itu disebut dengan “What If Not”. 

Strategi ini menekan pada manipulasi beberapa elemen dalam masalah 
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beserta dampaknya. Strategi ini mengharuskan siswa melalui lima tahapan 

atau level. Pertama, level 0 adalah choosing a starting point. Level ini 

mengharuskan siswa memulai memilih masalah apa yang akan diajukan. 

Masalah yang diajukan dapat berupa teorema. Kedua, Level I adalah 

listing attributes. Langkah kedua ini, siswa mendaftar sifat-sifat atau 

atribut dari permasalah yang diberikan oleh guru. Ketiga, level II adalah 

what-if-not. Aktivitas pada level ini adalah siswa melakukan manipulasi 

dari beberapa fakta yang dianalisis. Keempat, level III adalah question 

asking or problem posing. Level ini, siswa mengajukan permasalahan baru 

dari permaslahan yang diberikan. Kelima, level IV adalah analyzing the 

problem. Siswa pada level ini menganalisis atau menyelesaikan pertanyaan 

dari permasalahan baru. 

 

F. Pemahaman  

Pengertian pemahaman  yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang 

dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) 

mengemukakan bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; 

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang 

dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, 

atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang 

lain. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang 

diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat 

memanfaatkan isinya tanpa keharusan untuk menghubungkan dengan hal-hal 

yang lain. Kemampuan ini dapat dijabarkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 



47 
 

menerjemahkan (translation x), menginterprestasi (interpretation), dan 

mengekstrapolasi (extrapolation). 

 

Menurut Bloom dalam Daryanto (2009: 50) pemahaman (Comprehension) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah 

mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang 

peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan 

menggunakan kata-kata sendiri. Pemahaman (comprehension) kemampuan 

ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa 

dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa 

yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa 

keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering 

digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian.  

 

Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman dapat dijabarkan 

menjadi tiga, yaitu:  

a) Menerjemahkan (translation) 

Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (translation) 

arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari 

konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk 

mempermudah orang mempelajarinya. 

b) Menginterpretasi (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah 

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama suatu 

komunikasi.  

c) Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi 

sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi. 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah  

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang 

diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat 

memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal 

lain. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami 

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang 

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. 

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu: 

menerjemahkan (translation), menginterpretasi (interpretation), 

mengekstrapolasi (extrapolation). 

 

1. Berpikir Pemahaman 

Taksonomi Anderson dan Krathwohl (2002: 28) membagi pemahaman 

menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah Knowledge Dimension 

(dimensi pengetahuan) dan Cognitive Process Dimension (dimensi prose 

kognisi). Perspektif dua dimensi Anderson dan Krathwohl dapat 

digambarkan dengan tabel berikut. 
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Tabel 4. Dimensi Proses Kognisi 

 

Sumber: Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl ( 2010: 28) 

 

Dalam kata kerja operasional pada dimensi proses kognisi dalam takso- 

nomi anderson terdapat Kata Kerja Operasional (KKO) Ranah Kognitif 

(Anderson, 2002: 30) yaitu sebagai berikut: 

a. Mengingat: Menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan 

pengenalan 

b. Memahami: Menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, 

menyeder- hanakan, dan membuat perhitungan. 

c. Menerapkan : Memahami kapan menerapkan, mengapa 

menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, 

tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan. 

d. Menganalisis: Memecahkan ke dalam bagian, bentuk dan pola 

e. Menilai: Berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa? 

f. Menciptakan : Menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau 

pola yang sebelumnya kurang jelas. 
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2.   Kemampuan Berpikir Pemahaman 

Menurut Anderson dan Krathwoll (dalam Widoyoko 2014: 25),  kemampuan      

berpikir pemahaman: 

a. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan ini berkaitan dengan pernyataan benar karena sesuai 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Pengetahuan yang berupa 

potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang 

ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual pada 

umumnya merupakan abstraksi tingkat rendah. Ada dua macam 

pengetahaun faktual, yaitu (1) pengetahuan tentang terminologi 

(knowledge of terminology) dan (2) pengetahuan tentang bagian detail 

dan unsur-unsur (knowledge of specific details and element). 

1. Pengetahuan tentang terminologi (knowledge of terminology): 

mencakup pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik yang 

bersifat verbal maupun non verbal. Setiap disiplin ilmu biasanya 

mempunyai banyak sekali terminologi yang khas untuk disiplin 

ilmu tersebut. Beberapa contoh pengetahuan tentang terminologi: 

pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang istilah ilmiah, 

dan pengetahuan tentang simbol dalam peta. 

2. Pengetahuan tentang rincian spesifik dan elemen-elemen/unsur-

unsur (knowledge of specific details and element): mencakup 

pengetahuan tentang kejadian, orang, waktu dan informasi lain 

yang sifatnya sangat spesifik. Beberapa contoh pengetahuan 

tentang bagian detail dan unsur-unsur, misalnya pengetahuan 
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tentang nama tempat dan waktu kejadian, pengetahuan tentang 

kode produk komponen elektronika, dan pengetahuan tentang 

sumber informasi. Contoh dari pengetahuan faktual yaitu: 

Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, 

pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan 

pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber 

informasi, dan sebagainya. Sebagai contoh dari pengetahuan 

faktual adalah sebagai berikut: 

a) pengetahuan tentang langit, bumi, dan matahari; 

b) pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta; 

c) pengetahuan tentang matahari yang mengeluarkan sinar panas; 

d) pengetahuan tentang desa dan kota 

 

b. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan ini berkaitan dengan klasifikasi kategori, prinsip-

prinsip, generalisasi, teori, model dan struktur. Pengetahuan materi 

konseptual ditandai dengan kemampuan mengklasifiklasi data, 

mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri kesamaanya, atau 

berdasarkan perbedaanya, menunjukkan kekuatan atau kelemahan 

sebuah pernyataan, mengenali prinsip-prinsip menyimpulkan, 

menguasai teori, menunjukkan contoh, dan menganali struktur. 

 

Pengetahuan konseptual memuat ide (gagasan) dalam suatu disiplin 

ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan sesuatu 

objek itu contoh atau bukan contoh, juga mengelompokkan 
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(mengkategorikan) berbagai objek. Pengetahuan konseptual meliputi 

prinsip (kaidah), hukum, teorema, atau rumus yang saling berkaitan 

dan terstruktur dengan baik. Pengetahuan konseptual meliputi 

pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar dan umum, 

pengetahuan teori, model, dan struktur. Contoh pengembangan 

konsep yang relevan misalnya sebagai berikut: 

1. pengetahuan tentang teori evolusi dan rotasi bumi; 

2. pengetahuan tentang fungsi peta dalam geografi; 

3. pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemerintahan desa; 

 

Menurut Bloom dalam Anderson, at.al ada 7 indikator yang dapat 

dikembangkan dalam tingkatan proses koqnitif  pemahaman 

(Understand). Katagori proses koqnitif, indikator dan definisinya 

ditunjukan seperti pada tabel 5, di bawah ini: 

Tabel 5. Katagori dan Proses Koqnitif Pemahaman 

 

Katagori dan 

Proses koqnitif 

(Categories & 

Cognitive 

Processes) 

Indikator Definisi (definition) 

Pemahaman 

(Understand)  

Membangun makna berdasarkan tujuan pembelajaran, 

mencakup, komunikasi oral, tulisan dan grafis 

(Construct meaning from instructional messages, 

including oral, written, and graphic communication)  

Interpretasi 

(interpreting) 

 Klarifikasi (Clarifying)  

 Paraphrasing (Prase) 

 Mewakilkan  

 (Representing)  

Menerjemahkan 

Mengubah dari bentuk yang 

satu ke bentuk yang lain   

 

 

 

Mencontohkan 

(exemplifying)  

 Menggambarkan 

(Illustrating)  

 Instantiating  

Menemukan contoh khusus 

atau  ilustrasi dari suatu 

konsep atau prinsip 

(Finding a specific 
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Katagori dan 

Proses koqnitif 

(Categories & 

Cognitive 

Processes) 

Indikator Definisi (definition) 

   example or illustration of a 

concept or principle) 

Mengklasifikas

ikan 

(classifying) 

 Mengkatagorisasikan 

(Categorizing ) 

 Subsuming  

Menentukan sesuatu  yang 

dimiliki oleh suatu katagori 

(Determining that 

something belongs to a 

category ) 

Menggeneralis

asikan 

(summarizing)  

 Mengabstraksikan 

(Abstracting)  

 Menggeneralisasikan 

(generalizing ) 

Pengabstrakan tema-tema 

umum atau poin-poin 

utama (Abstracting a 

general theme or major 

point(s)) 

 

Membanding 

kan 

(comparing)  

  

 Mengontraskan 

 (Contrasting)  

 Memetakan (Mapping)  

 Menjodohkan 

(Matching)  

Mencari hubungan antara 

dua ide, objek atau hal hal 

serupa (detecting 

correspondences between 

two ideas, objects, and the 

like ) 

Menjelaskan 

(explaining) 

 mengkontruksi model 

(Constructing models)  

Mengkontruksi model 

sebab akibat dari suatu 

sistem (Constructing a 

cause and effect model of a 

system ) 

Sumber: Nur’aini (2011: 17) 

 

Beberapa teori yang melandasi pentingnya pemahaman 

(understanding) antara lain adalah: (1) Konsepsi belajar mengacu 

pada pandangan konstruktivistik, bahwa understanding construction 

menjadi lebih penting dibandingkan dengan memorizing fact; (2) 

Rote learning leads to inert knowledge -we know something but 

never apply it to real life”; (3) Salah satu tujuan pendidikan adalah 

memfasilitasi peserta didik to achieve understanding yang dapat 

diungkapkan secara verbal, numerikal, kerangka pikir positivistik, 

Lanjutan Tabel 5. Katagori dan Proses Koqnitif Pemahaman 
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kerangka pikir kehidupan berkelompok, dan kerangka kontemplasi 

spiritual; (4) Understanding is knoledge in thoughtful action (Perkin 

& Unger, 1999: 95). (5) Pemahaman adalah suatu proses mental 

terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan. (6) 

Pemahaman merupakan landasan bagi peserta didik untuk 

membangun insight dan wisdom (Longworth, 1999: 91).  

 

c. Pengetahuan Prosedural 

Meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan 

sistematis mengenai sistem program (meliputi input proses dan 

output) Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang 

cara melakukan sesuatu yang dapat berupa kegiatan atau prosedur. 

Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau 

tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu. 

Perolehan pengetahuan prosedural dilakukan melalui suatu metode 

penyelidikan dengan menggunakan keterampilan-keterampilan, 

teknik dan metode serta kriteria tertentu.  

 

Penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat 

diwujudkan dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, 

berkreasi, berimajinasi, mengembangkan ide, atau berargumentasi. 

Di sini terdapat penguasaan untuk merumuskan atau mengikuti tahap 

kegiatan sesuai dengan proses yang seharusnya. Contoh pengetahuan 

prosedural antara lain sebagai berikut: 
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1. pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan panas matahari 

sebagai sumber tenaga; 

2. pengetahuan tentang langkah-langkah pembuatan gambar peta; 

3. pengetahuan tentang teknik-teknik penerapan dan pembuatan 

karya lukis menggunakan cat air di atas kanvas. 

 

d. Pengetahuan Metakognisi 

Pengetahuan ini merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan 

dan proses berpikir. Metakognitif juga bisa dimaknai memiliki 

pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar. Konstruk dari 

pengetahuan metakognitif telah diteliti dengan fokus penelitian pada 

dimensi metamemori. Berdasarkan Flavell dan peneliti-peneliti 

lainnya pengetahuan metakognitif membentuk sub-komponen 

pengetahuan dari metakognisi, sementara istilah umum 

“metakognisi” merujuk pada konsep superordinat yang terdiri dari 

dua komponen, yaitu komponen (1) pengetahuan; (2) monitoring 

(pengalaman) dan regulasi (ketrampilan), dimana komponen ini 

sering merujuk pada dimensi pengetahuan procedural-

metacognition.  

 

Berbeda ketika procedural metacognition yang meliputi 

ketrampilan-ketrampilan dan pengalaman-pengalaman yang 

kemungkinan merupakan sesuatu yang tidak disadari, pengetahuan 

metakognitif merupakan pengetahuan deklaratif yang stabil, dapat 

diperoleh seseorang berkaitan dengan kognisi dan memori yang 
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disimpan dalam memori jangka panjang (long term memory) 

sehingga dapat diakses dalam keadaan sadar, dan oleh karena itu 

metakognitif deklaratif dapat digunakan sebagai kontrol proses 

kognitif. 

 
Tabel 6.  Kata kerja dalam taksonomi Anderson  

 

Mengingat Memahami Menerapkan 
Mengana 

lisis 
Menilai 

Mencip 

takan 

Memilih 

 

 

Menguraikan 

 

Mendefinisi 

kan 

 

Menunjukkan 

 

Memberitabel 

 

Mendaftar 

 

Menempat 

kan 

 

Memadankan 

 

Mengingat 

 

Menamakan 

 

Menghilang 

kan 

 

Mengutip 

 

Mengenali 

 

Menentukan 

 

Menyatakan 

Menggo  

longkan  

 

Memperta 

hankan 

 

Mendemon 

strasikan 

 

Membedakan 

 

Menerangkan 

 

Mengekspresi

kan 

 

Mengemuka 

kan 

 

Memperluas 

 

Memberi 

contoh 

 

Menggam 

barkan 

 

Menunjuk 

kan 

 

Mengaitkan 

 

Menafsirkan 

 

Menaksir 

 

Mempertim 

bangkan 

 

Menerapkan 

 

Menentukan 

 

Mendramatisa 

sikan 

 

Menjelaskan 

 

Menggenerali 

sasikan 

 

Memperkira 

kan 

 

Mengelola 

 

Mengatur 

 

Menyiapkan 

 

Menghasilkan 

 

Memproduksi 

 

Memilih 

 

Menunjukkan 

 

Membuatsketsa 

 

Menyelesaikan 

 

Menggunakan 

Mengana 

lisis 

 

Mengate 

gorikan 

 

Mengelom

pokkan 

 

Memban 

dingkan 

 

Membeda

kan 

 

Mengung 

gulkan 

 

Mendiver 

sivikasi 

kan 

 

Mengiden 

tifikasi 

 

Menyim 

pulkan 

 

Membagi 

Merinci 

 

Memilih 

 

Menentu 

kan 

 

Menunjuk

kan 

 

Menghar 

gai 

 

Memper 

timbang 

kan 

 

Mengkri 

tik 

 

Memperta

hankan 

 

Memban 

dingkan 

Memilih 

 

Menentu

kan 

 

Mengga

bungkan 

 

Mengom

binasi  

kan  

 

Menga 

rang  

 

Mengko

nstruksi  

 

Memba 

ngun  

 

Mencip 

takan  

 

Mende 

sain  

 

Meran 

cang  

 

Mengem

bangkan 

 

 

Melaku 

kan  

 

 

Meru 
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Memadankan 

 

Membuat 

ungkapan 

 

Mewakili 

 

Menyatakan 

  

Kembali 

 

Menulis 

 kembali 

 

Menentukan 

 

Merangkum 

 

Mengatakan 

 

Menerjemah 

kan 

 

Menjabarkan 

Melaksana

kan survei 

muskan 

Membu 

at 

hipotesis 

Menemu

kan 

Membu 

at 

Memper

cantik 

Menga 

wali  

 

Menge 

lola 

Merenca

nakan 

Mempro

duksi 

Memain

kanperan 

Menceri 

takan. 

       Sumber: Samsudin( 2011: 48) Kata Kerja Operasional 

 

Menurut Soedjadi (2006: 34), Anderson dan Krathwohl sendiri 

mengakui bahwa hasil revisinya ini lebih melihat fungsi otak dalam 

satu kesatuan ranah (domain). Tidak seperti sebelumnya yang 

menggunakan klasifikasi dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pembagian tersebut dikritisi banyak pihak karena 

cenderung membuat pendidikan beranggapan bahwa adanya isolasi 

aspek-aspek dalam sebuah tujuan yang sama. Berpikir tentu saja 

merupakan aktifitas menggunakan otak. Karena informasi yang 

dipikirkan berat, maka reaksi tubuh dan gesture penyerta semacam itu 

menjadi indikasi seseorang sedang berpikir.  

Mengingat 
Mema     

hami 

Menerap 

kan 

Menga 

nalisis 
Menilai 

Men 

cipta 

kan 

Lanjutan Tabel 6. Kata kerja dalam taksonomi 

Anderson 
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Menfungsikan otak berarti menggunakan pikiran atau berpikir yang 

berarti mengartikan berpikir (thinking) sebagai (1) interpolasi yang 

memenuhi informasi, (2) ekstrapolasi yang melampaui informasi yang 

diberikan, dan (3) re-interpretasi yang mengatur kembali informasi. 

Terkait dengan hal ini pula, menurut Soedjadi (2006:18) menyarankan 

pengertian berpikir.  

 

Gambar  berfikir menurut Soedjadi (2016) sebagai upaya mengarahkan 

dan menghasilkan perilaku untuk memecahkan (solve) atau mencari 

solusi dari suatu masaah. Pengertian ini selevel dengan kategori 

metakognitif Anderson dan Krathwohl. menurut Dale (1969) 

melukiskan berbagai pengalaman belajar dalam suatu kerucut yang 

disebut dengan kerucut pengalaman (Cone of Experience). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerucut Pengalaman Menurut Arif (1994: 74) 

 

Berdasarkan penggolongan tingkatan tersebut ternyata pengajaran 

melalui lambang kata mempunyai nilai yang sangat rendah. Oleh 

karena itu agar pegajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih 
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berarti bagi siswa maka perlu dipikirkan mengenai bentuk media yang 

akan digunakan agar siswa mendapat pengalaman yang lebih menarik.  

 

G. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi 

 

Dalam pendidikan motivasi berperan penting dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan yang di harapkan. Motivasi dipelopori oleh David 

Clarence McClelland setelah mendapat gelar doktor dalam psikologi di 

Yale pada 1941 dan menjadi profesor di Universitas Wesleyan. 

McClelland dikenal untuk karyanya pada pencapaian motivasi. David 

McClelland memelopori motivasi kerja berpikir, mengembangkan 

pencapaian berbasis teori dan model motivasi, dan dipromosikan dalam 

perbaikan metode penilaian karyawan, serta advokasi berbasis 

kompetensi penilaian dan tes. Ide nya telah diadopsi secara luas di 

berbagai organisasi, dan berkaitan erat dengan teori Frederick Herzberg.  

 

Adapun pengertian dari motivasi, Menurut  Festus (2014: 3) menyatakan 

bahwa “ motivasi berasal dari kata motif yang dapat di artikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat”. Dari pengertian tersebut, maka yang 

dimaksudkan motivasi yaitu sutau upaya yang membuat makhluk untuk 

aktif atau melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan.  
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Motivasi belajar merupakan aspek penting dalam proses pendidikan dan 

pengajaran. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran tentang 

motivasi belajar, perlu dimengerti dan dipahami tentang pengertian 

motivasi itu sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa motiv tersebut 

adalah “merupakan pengertian yang melengkapi semua penggerak, 

alasan-alasan suatu dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia 

berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan (Walgito, 2002: 73)”. 

 

Menurut Slameto (2010: 171) Berawal dari kata motiv itulah maka 

motivasi dapat diartikan sebagai “ daya penggerak yang telah menjadi 

aktif”. Pendapat lain mengatakan motivasi yaitu “ suatu keadaan dalam 

individu yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu”. Maksudnya suatu keadaan dalam diri 

individu orang tua untuk melakukan kegiatan menyekolahkan anaknya 

kejenjang yang lebih tinggi atau SMP. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan itu dapat  dicapai 

kalau adanya motivasi, baik itu motivasi yang berasal dari dalam maupun 

dari luar individu orang tua. Jadi motivasi bertalian erat dengan suatu 

tujuan, tujuan yang akan dicapai.  
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2. Macam-Macam Motivasi Belajar 

David McClelland ( Robbins, 2001: 173) dikenal menjelaskan tiga jenis 

motivasi, yang diidentifikasi dalam buku ”The Achieving Society”, yaitu: 

a. Kebutuhan akan prestasi (n-ACH)  
Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk 

sukses. Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan 

akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri 

inidividu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia 

menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan 

umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan 

tanggung jawab pemecahan masalah. Individu-individu dengan 

kebutuhan prestasi yang tinggi sangat termotivasi dengan bersaing dan 

menantang pekerjaan. Mereka mencari peluang promosi dalam 

pekerjaan. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk umpan balik 

pada prestasi mereka. Orang-orang seperti mencoba untuk 

mendapatkan kepuasan dalam melakukan hal-hal yang lebih baik. 

Prestasi yang tinggi secara langsung berkaitan dengan kinerja tinggi. 

 

b. Kebutuhan akan kekuasaan (n-pow)  
Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang 

lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa 

dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi 

dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. 

Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. McClelland menyatakan 

bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan 

kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. n-pow adalah 

motivasi terhadap kekuasaan memiliki keinginan kuat untuk menjadi 

berpengaruh dan mengendalikan. Mereka ingin  pandangan dan ide-

ide mereka harus mendominasi dan dengan demikian, mereka ingin 

memimpin. Individu tersebut termotivasi oleh kebutuhan untuk 

reputasi dan harga diri. Individu dengan kekuasaan dan kewenangan 

yang lebih besar akan lebih baik dibanding mereka yang memiliki 

daya yang lebih kecil. 

 

c. Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat (n-affil)  
Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar 

pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan 

untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap 

persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan 

afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang 

memerlukan interaksi sosial yang tinggi. Individu-individu yang 

termotivasi oleh afiliasi memiliki dorongan untuk lingkungan yang 

ramah dan mendukung. Individu tersebut yang berkinerja efektif 
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dalam tim. Orang-orang ingin disukai oleh orang lain. Kemampuan 

manajer untuk membuat keputusan terhambat jika mereka memiliki 

kebutuhan afiliasi tinggi karena mereka lebih memilih untuk diterima 

dan disukai oleh orang lain, dan hal ini melemahkan objektivitas 

mereka. Individu yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi lebih 

memilih bekerja di lingkungan yang menyediakan interaksi pribadi 

yang lebih besar 

Karakteristik dan sikap motivasi prestasi ala Mcclelland: 

1. Pencapaian adalah lebih penting daripada materi. 

2. Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang 

lebih  besar daripada menerima pujian atau pengakuan. 

3. Umpan balik sangat penting, karena merupakan ukuran sukses  

 

Berbicara tentang macam dan jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Dengan demikian motivasi atau motiv- motiv 

yang aktif itu sangat bervariasi. Menurut Walgito (2002: 151) Ditinjau 

dari segi  asalnya motivasi belajar dibagi menjadi dua yaitu sebagai 

berikut: 

a. Motiv dasar yaitu motiv motiv biologik yang merupakan motiv 

untuk melangsungkan hidup manusia sebagai organism. 

b. Motiv sosiologik yaitu merupakan motiv untuk mengadakan 

hubungan dengan orang lain.  

 

Penggolongan yang lain menurut Dimyati dan Mudjiono (2013, 86-88) 

didasarkan atas terbentuknya motivasi, dapat  digolongkan menjadi dua 

macam yaitu : 

a. Motiv bawaan yaitu motiv- motiv  yang dibawa sejak lahir, jadi 

ada tanpa dipelajari seperti dorongan untuk makan, minum, 

dorongan untuk bergerak dan istirahat, dan dorongan untuk 

sexsual. Motiv ini juga sering disebut biologik artinya, warisan 

biologik manusia sejak lahir.  

b. Motiv-motiv yang dipelajari, seperti motiv- motiv yang timbul 

karena dipelajari, yaitu dorongan untuk mengejar sesuatu 

kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya. 
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Berbagai motivasi asli yang dikemukakan diatas secara dasar 

mempunyai titik singgung yang tidak berbeda secara prinsip. Garis 

besarnya pada setiap tingkah laku perbuatan manusia mempunyai 

motiv, baik motiv dasar yaitu motiv bawaan dari sejak lahir maupun 

motiv sosiologik yaitu motiv yang dipelajari untuk kepentingan 

kehidupan.  

 

3. Fungsi dan Peranan Motivasi Belajar 

Menurut Napitupulu (1978, 13) motivasi belajar dilihat dari fungsinya  

adalah sebagai berikut:  

a. Motivasi berfungsi sebagai motor penggerak dan mendorong 

berlangsungnya proses belajar 

b. Motivasi berfungsi sebagai penggerak kegiatan sehingga proses 

belajar itu bermakna dan dilaksanakan secara berkelanjut 

c. Motivasi berfungsi memberikan tekanan atau membuat warga 

belajar lebih selektif di dalam menjalankan proses belajar yang 

disenanginya. 

 

Sedangkan menurut Sardiman (2012: 22-23) yang menimbulkan motivasi 

belajar yaitu:  

a. Kebutuhan untuk berbuat sesuatu aktivitas 

b. Kebutuhan untuk menyenangkan orang lain 

c. Kebutuhan untuk mencapai hasil 

d. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. 

 

Perlu ditegaskan bahwa motivasi belajar bertalian dengan adanya suatu 

tujuan, dengan demikian motivasi orang tua itu mempengaruhi kegiatan 

yang membutuhkan aktifitas yang menyenangkan untuk dirinya maupun 

untuk orang tua dalam mengatasi kesulitan guna tercapainya suatu tujuan 

dalam usaha meningkatkan mutu.  
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Motivasi belajar itu sangat berperan dalam mencapai tujuan, hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya motivasi lebih menggiatkan motiv yang ada 

dalam dirinya dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya dalam 

pencapaian tujuan tergantung pada besar kecilnya dorongan atau motivasi, 

kurang adanya motivasi tidak akan mencapai hasil yang maksimal, dengan 

adanya motivasi akan lebih bersungguh- sungguh dalam mencapai tujuan. 

Dengan motivasi belajar ini motif- motif yang ada pada diri manusia akan 

bangkit terdorong untuk berusaha melepaskan diri dari rintangan atau 

nasib buruknya kepada nasib yang lebih baik. 

 

4. Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah 

Menurut Sardiman (2012: 92-95), ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah : 

a. Memberi angka 

 Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak peserta didik belajar yang  utama justru untuk mencapai 

angka atau nilai yang baik, sehingga peserta didik biasanya yang 

dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya 

baik. 

b. Hadiah  

 Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi selalu 

demikian. Karena dia untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

sesuatu pekerjaan tersebut. 

c. Saingan/ Kompetisi 

 Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendoronga belajar peserta didik. Persaingan, baik 

persaingan individu maupun persaingan kelompok dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

d. Ego Involvement 

 Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai 

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 
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e. Memberi Ulangan 

 Peserta didik akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru jangan terlalu sering 

karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. 

f. Mengetahui Hasil 

 Dengan mengetahui hasil pekerjaan apalagi kalau terjadi kemajuan, 

akan mendorong peserta didik  untuk lebih giat belajar. 

g. Pujian  

 Apabila ada peserta didik yang sukses yang berhasil menyelesaikan 

tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang 

baik. 

h. Hukuman  

 Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bias menjadi alat motivasi. Oleh karena itu 

guru harus memahami prinsip-prinsip pemahaman hukuman. 

i. Hasrat untuk belajar 

 Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar, hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala 

sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. 

j. Minat  

 Mengenai minat ini antara lain dapat dibangkitkan dengan cara-

cara sebagai berikut : 

1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan  

2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau 

3) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 

k. Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima oleh peserta didik, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna 

dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

 Belajar merupakan bagian pokok dari kegiatan pendidikan oleh  karena itu  

perlu adanya usaha yang maksimal dalam menciptakan proses 

pembelajaran. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Oleh karena belajar dapat 

diartikan sebagai: Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 
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adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, 

belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda 

bahwa seseorang itu telah belajar adanya perubahan tingkah laku pada diri 

orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya (Arsyad, 2013: 1). 

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa belajar merupakan 

salah satu cara yang dilakukan dengan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya agar terjadi perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, 

sikap peserta didik setelah proses pembelajaran. 

 

 Sebagai salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan dalam belajar 

adalah dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Menurut Syah 

(2006: 144) meningkatkan motivasi belajar terdapat tiga faktor pokok 

yaitu : 

a. Faktor Internal (faktor dalam diri peserta didik) 

Yakni terdiri dari : keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

peserta didik yang meliputi dua aspek yaitu: aspek Fisiologis 

(yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang bersifat 

rohaniah). Yang dimaksud aspek fisiologis merupakan kondisi 

umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat 

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran. Sedangkan aspek psikologis meliputi : 

tingkat kecerdasan/inteligensi peserta didik, sikap peserta didik, 

bakat peserta didik, bakat peserta didik, minat peserta didik, dan 

motivasi peserta didik. 

b. Faktor Eksternal (faktor dari luar peserta didik) 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam yakni : faktor lingkungan 

sosial (lingkungan sosial sekolah meliputi para guru, para staf 

administrasi, teman-teman sekelas) dan faktor lingkungan non 

sosial (meliputi gedung sekolah, rumah tempat tinggal peserta 

didik dan keluarga peserta didik dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca, waktu belajar yang digunakan. 

c. Faktor pendekatan belajar 
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Merupakan salah satu cara atau strategi yang digunakan dalam 

menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi 

tertentu. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik yang harus menjadi perhatian 

pokok oleh pendidik agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

1. Robert J. Vallerand. Menuju motivasi intrinsik dan ekstrinsik melaui 

model pembelajaran. Volume 29, 1997, Pages 271-360.  Sumber: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065260108600192. 

Hasil penelitian ini bahwa model umum dari motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik, model pembelajaran. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

mewakili sebagian besar dari pengalaman orang ketika terlibat dalam 

kegiatan. Selanjutnya, kemajuan konseptual dan metodologis disajikan 

mendukung pendekatan multidimensi untuk mempelajari fenomena 

motivasi. pendekatan seperti itu telah ditemukan contoh yang berguna 

untuk mempromosikan konsekuensi adaptif seperti bertahan pada tugas-

tugas dan permasalahan yang sulit. Dengan adanya motivasi, membuat 

siswa terdorong dengan sendirinya untuk terus belajar. Adanya motivasi 

tidak lepas dari usaha-usaha tertentu, termasuk dengan menggunajan 

model pembelajaran. Selain itu juga dengan adanya model pembelajan 

dapat muncul sebagai faktor utama untuk penelitian masa depan. model 

pembelajaran itu berfungsi untuk mengintegrasikan literatur dan 

menunjuk ke arah penelitian baru dan membuat siswa termotivasi.  
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2. Josephine M. Randel, Barbara A. Morris, C. Douglas Wetzel, dan Betty 

V. Whitehill. Efektivitas Permainan untuk Tujuan Pendidikan: Sebuah 

Tinjauan Penelitian Terbaru. Sumber; http://journals.sagepub.com/doi 

/abs/10.1177/1046878192233001. Jurnal ini mengulas literatur yang 

membandingkan efektivitas pembelajaran permainan untuk instruksi 

kelas konvensional. Efektivitas pembelajaran dengan secara empiris 

terlihat lebih efekti daripada hanya guru saja sebagai penilai atau pemberi 

ilmu. Hal ini terlihat dari beberapa terbitan hasil ulasan penelitian dalam 

tulisan bahasa Inggris yang diperiksa mulai dari tahun 1963-1984 dan 

literatur digeledah untuk studi dari tahun 1984 sampai 1991. Dari 67 

penelitian selama 28 tahun, 38 menunjukkan ada perbedaan antara game 

dan instruksi konvensional. Hasil untuk ilmu-ilmu sosial, matematika, 

seni bahasa, logika fisika, biologi, retensi dari waktu ke waktu diperiksa. 

Ilmu sosial adalah pelajaran dengan persentase terbesar dari hasil 

mendukung permainan. Tiga puluh tiga dari 46 pertandingan ilmu sosial / 

simulasi menunjukkan ada perbedaan antara game / simulasi dan 

instruksi kelas. Para penulis menyimpulkan bahwa dengan melalui game, 

selain pembelajaranya menyenangkan juga dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa dengan baik. 

 

3. Shlomo Sharan. Belajar kooperatif dalam Kelompok Kecil: Metode 

Terbaru dan Efek pada Prestasi, Sikap, dan Hubungan Etnis. Dari 

sumber;  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/003465430500022 

41. Hasil temuan pada jurnal ini bahwa; Lima metode baru-baru ini 

diterbitkan untuk melakukan kooperatif belajar-kelompok kecil di kelas, 

http://journals.sagepub.com/author/Randel%2C+Josephine+M
http://journals.sagepub.com/author/Morris%2C+Barbara+A
http://journals.sagepub.com/author/Wetzel%2C+C+Douglas
http://journals.sagepub.com/doi%20/abs/10.1177/1046878192233001
http://journals.sagepub.com/doi%20/abs/10.1177/1046878192233001
http://journals.sagepub.com/author/Sharan%2C+Shlomo
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/003465430500022%2041
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/003465430500022%2041


69 
 

dan studi eksperimental yang dilakukan oleh penulis metode ini 

diperiksa, dievaluasi, dan dibandingkan dalam penelitian ini. Lima 

metode adalah: Aronson Jigsaw kelas, DeVries‟ Tim-Games-

Tournaments (TGT), Slavin ini Tim Mahasiswa dan Divisi Akademik 

(STAD), yang Johnsons‟ pendekatan pembelajaran kooperatif, dan 

Kelompok Kecil metode Pengajaran yang Sharans‟. Mantan tiga metode 

dikategorikan sebagai metode Peer-Bimbingan Belajar, sementara dua 

terakhir diklasifikasikan sebagai contoh dari Grup-Investigation (G-I) 

pendekatan. Temuan ini dianggap dari penelitian eksperimental dengan 

lima metode ini, dalam hal efek diferensial mereka pada prestasi 

akademik, sikap siswa, dan hubungan etnik di kelas dibaurkan. Arah baru 

untuk penelitian disarankan dengan teknik-kelompok kecil ini koperasi 

yang muncul untuk memberi efek penting pada berbagai variabel kognitif 

dan sosial-afektif. 

 

4. Thomas W. Malone. Menuju teori instruksi intrinsik memotivasi. 

Sumber; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364021381 

80800171. Hasil jurnal ini bahwa, Pertama, sejumlah teori sebelumnya 

motivasi intrinsik yang ditinjau. Kemudian, beberapa penelitian melalui 

sebuah permainan yang sangat memotivasi akan dijelaskan. Studi ini 

fokus pada apa yang membuat permainan yang menyenangkan, sebagai 

solusi untuk membuat siswa tidak jenuh dalam dunia pendidikan. 

Akhirnya, dengan latar belakang ini, teori dasar instruksi intrinsik 

memotivasi dikembangkan, didasarkan pada tiga kategori: tantangan, 

fantasi, dan rasa ingin tahu. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364021381800171
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364021381%2080800171
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364021381%2080800171
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Tantangan dihipotesiskan tergantung pada tujuan dengan hasil yang tidak 

pasti. Beberapa cara untuk membuat hasil yang tidak pasti dibahas, 

termasuk hal yang sulit.. Fantasi atau pembelajaran melaui sebuah 

permainan ini diklaim memiliki keunggulan baik kognitif dan emosional 

dalam merancang lingkungan instruksional. Sebuah perbedaan dibuat 

antara fantasi ekstrinsik yang bergantung hanya lemah pada keterampilan 

yang digunakan dalam permainan, dan fantasi intrinsik yang 

berhubungan erat dengan penggunaan keterampilan. Disarankan bahwa 

dengan adanya motivasi membuat siswa memiliki rasa ingin tahu dapat 

terangsang dengan membuat peserta didik percaya diri dan merangsang 

rasa ingintahu yang menyenangkan melalui permainan. 

 

5. Purnamasari. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) Terhadap pemahaman Peserta Didik SMPN 1 

Kota Tasikmalaya. Vol. 1 No. 1, 2014, artikel 2. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: rata-rata skor pemahaman belajar peserta didik 

pada pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-Tournament (TGT) 

termasuk kriteria tinggi, peningkatan kemampuan pemahaman peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-

Tournament (TGT) lebih baik daripada yang mengikuti pembelajaran 

langsung, tidak terdapat interaksi model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games-Tournament (TGT) dan model pembelajaran langsung 

terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematik peserta didik, 

serta terdapat interaksi model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
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Games-Tournament (TGT) dan model pembelajaran langsung terhadap 

peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik. 

 

6. Rusmawati, I Made Candiasa, dan I Made Kirna. Pengaruh model 

pembelajaran kooperatif TGT terhadap pemahaman belajar IPS ditinjau 

dari motivasi berprestasi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Semarapura 

tahun pelajaran 2012/2013, Volume 3. Hasil perhitungan dengan 

menggunakan uji Anava dua jalur menunjukkan nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel taraf signifikansi sebesar 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut.  

 

Pertama, terdapat perbedaan pemahaman belajar IPS antara kelompok 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif TGT dan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran langsung. 

Kedua, terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran 

kooperatif TGT dan motivasi berprestasi terhadap pemahaman belajar 

IPS. Ketiga, terdapat perbedaan pemahaman belajar IPS antara kelompok 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif TGT dan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran langsung pada 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Keempat, terdapat 

perbedaan pemahaman belajar IPS antara kelompok siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran kooperatif TGT dan kelompok siswa yang 

belajar dengan model pembelajaran langsung pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah.  
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Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap pemahaman belajar IPS. Perbedaan 

pemahaman belajar yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif TGT lebih unggul daripada model 

pembelajaran langsung. 

 

I. Kerangka Fikir  

Penerapan model pembelajaran yang tepat sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Penerapan model pembelajaran yang 

tepat akan membuat pembelajaran semakin menyenangkan, menarik dan tidak 

monoton sehingga siswa lebih mampu memahami materi yang diajarkan. 

Namun fakta yang ada di lapangan, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, 

kurangnya penggunaan strateri yang digunakan guru, proses pembelajaran 

masih menekankan pada aktivitas mengingat/menghapal. Hal ini berakibat 

pada rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep materi yang 

diajarkan. Dalam penelitian ini hanya membandingkan antara model 

pembelajaran TGT dan problem posing. 

 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah penerapan 

pembelajaran teams games tournament dan problem posing. Variabel terikat 

(dependen) pembelajaran ini adalah pemahaman konsep  siswa melalui kedua 

pembelajaran. Pemahaman konsep dengan penerapan pembelajaran teams 

games tournament dan Pemahaman konsep dengan penerapan pembelajaran 

problem posing. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah motivasi 

siswa terhadap mata pelajaran IPS. 
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Strategi Cooperative Learning model TGT dapat menjadi alternatif model 

pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep. Melalui model ini, siswa akan mampu mengklasifikasikan objek-

objek, memberikan contoh dan non contoh dari konsep, menggunakan, dan 

memanfaatkan.  Sedangkan pembelajaran problem posing adalah suatu 

pembelajaran dengan cara siswa diminta untuk merumuskan, membentuk dan 

mengajukan pertanyaan atau soal dari situsi yang disediakan, situasi dapat 

berupa gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran, dan selanjutnya siswa sendiri yang harus mendesain cara 

penyelesaiannya. Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir Pemahaman Konsep Materi IPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendahnya pemahaman konsep materi IPS pada siswa 

Model pembelajaran Teams games 

tournamen 

Model pembalajaran Problem 

Posing 

Meningkatkan pemahaman konsep materi IPS pada 

siswa 
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J. Hipotesis  

 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir 

dan anggapan dasar yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan hipotesis 

ini adalah:  

 

Hipotesis 1: 

Ha  : Ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS siswa dengan   

   menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament  

   dengan model Problem Posing pada mata pelajaran IPS. 

 

Hipotesis 2: 

Ha :Rata-rata hasil pemahaman konsep materi IPS yang 

pembelajaranya menggunakan model TGT lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

 

Hipotesis 3: 

Ha  : Rata-rata hasil pemahaman konsep materi IPS yang  

 pembelajaranya menggunakan model TGT lebih rendah  

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi rendah. 

 

Hipotesis 4: 

Ha  : Ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar 

    pada pemahaman konsep materi IPS.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif dengan 

pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang 

bersifat membandingkan. Menurut Sugiyono (2013 : 115) menguji hipotesis 

komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan. 

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai 

yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu pemahaman konsep IPS 

dengan perlakuan yang berbeda.  

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan eksperimen, yaitu suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat 

suatu perlakuan (Arikunto, 2010: 09). Metode eksperimen yang digunakan 

adalah metode eksperimental semu (quasi eksperimental design). Penelitian 

quasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati 

eksperimen atau eksperimen semu. 
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B. Desain Eksperimen 

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design) 

dengan pola treatment by level design. Penelitian ini menggunakan 

eksperimen faktorial 2x2 sebagai berikut: satu kelas diberi perlakuan 

pembelajaran menggunakan model TGT sebagai kelompok eksperimen dan 

satu kelas yang lain diberi pembelajaran menggunakan model Problem 

Posing sebagai kelompok kontrol. 

 

Dalam penelitian ini variabel pertama model pembelajaran TGT disebut 

variabel eksperimental (X1), sedangkan variabel bebas yang kedua yaitu 

model pembelajaran Problem Posing yang disebut sebagai variabel kontrol 

(X2), dan variabel ketiga disebut variabel moderator yaitu motivasi (Z) yang 

dibagi menjadi dua yaitu motivasi tinggi dan motivasi rendah. 

 

       Tabel 7. Desain Eksperimen dengan 2x2 Faktorial 

 

Motivasi 

(B) 

Model Pembelajaran 

(A) 

TGT 

A1 

Problem Posing 

A2 

Tinggi 

B1 

Rendah 

B2 

 

A1B1 

 

A1B2 

 

A2B1 

 

A2B2 

 

Keterangan  : 

A1   : Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan   

     model TGT 

A2   : Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

     model Problem Posing 

B1   : Motivasi belajar tinggi 

B2   : Motivasi belajar rendah 

A1B1  : Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

     model pembelajaran TGT pada motivasi tinggi 

A1B2  : Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

     model pembelajaran TGT pada motivasi rendah 
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A2B1  : Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

     model pembelajaran Problem Posing pada motivasi  

     Tinggi 

A2B2  : Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

     Model pembelajaran Problem Posing pada motivasi  

     rendah 

 

Penyampaian materi dengan menggunakan model pembelajaran TGT dan 

model Problem Posing diharapkan dapat membantu siswa agar lebih mudah 

mengingat pesan yang disampaikan oleh guru sehingga siswa dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan terutama untuk pengembangan 

keterampilan sosial yang baik. Untuk lebih jelasnya, desain penelitian dalam 

menerapkan model TGT dan model Problem Posing akan dijabarkan dalam 

tabel berikut ini:  

Tabel 8. Desain Model TGT dan Model Problem Posing Untuk Mening-  

           katkan Pemahaman Konsep Materi IPS Siswa Dengan  

   Memperhatikan Motivasi Belajar 

 

Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran TGT Model Pembelajaran Problem Posing 

Langkah dalam menerapkan 

model pembelajaran TGT 

dengan metode Turnament 

adalah sebagai berikut: 

1. Hangatkan suasana 

Pada tahap ini guru 

menjelaskan dan memberi 

gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang 

akan dipelajari. Guru 

membagi kelompok kecil 

lalu mempersiapkan soal. 

2. Guru membagi 6 kelompok 

siswa yang masing-masing 

terdiri dari 4-5 anggota 

kelompok. 

3. Guru membagi soal tiap 

masing individu dan 

Langkah dalam menerapkan model 

pembelajaran Problem Posing adalah 

sebagai berikut: 

1.    Penyusunan rancangan kegiatan 

dan bahan pembelajaran,   
2.    Guru mengorganisasi bahan 

pembelajaran dan 

mempersiapkan- nya,  

3.   Guru menyusun rencana 

pembelajaran, termasuk 

diantaranya kisi-kisi pemahaman 

konsep ranah kognitif 

4.   Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, seperti berikut ini: 

5.   Guru melakukan tes awal yang 

hasilnya digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa. 

hasil tes tersebut akan menjadi 
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Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran TGT Model Pembelajaran Problem Posing 

dikerjakan bersama-sama 

kelompok masing-masing 

4. Guru mengatur jalannya 

permainan. 

 Guru mengatur suasana 

tempat permaian. 

 Guru menjelaskan 

tentang jalannya cerita 

dan tindakan yang 

dilakukan. 

5. Persiapan pengamatan 

 Guru mengamati 

pemahaman konsep 

materi IPS dengan 

melihat jawaban siswa 

pada soal yang telah 

diberikan 

6. Lakukan permainan 

 Siswa memulai 

mengerjakan soal 

 Kelompok yang 

menjawab soal dengan 

 tepat dan nilai tertinggi 

akan lanjut pada langkah 

selanjudnya  

yaitu turnament 

 Hanya 3 kelompok 

tertinggi yang akan 

masuk ke turnament 

 Dalam kegiatan 

turnamen, siswa 

berlomba-lomba 

mengumpulkan point 

dengan menjawab 

pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

secara lisan. 

 Point tertinggi akan 

mendapatkan hadiah. 

7. Guru dan siswa bersama-

sama membuat kesimpulan.  

8. Guru mengingatkan pelak- 

sanaan turnament yang 

akan dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya 

dasar pengajar dalam membagi 

peserta didik ke dalam sejumlah 

kelompok. Setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 orang sehingga 

akan ada 6 kelompok. Fungsi 

pembagian kelompok ini antara 

lain untuk memperoleh 

pengamatan yang terfokus, namun 

juga merata, dalam arti setiap 

kelompok hendaknya terdiri atas 

siswa yang memiliki kecerdasan 

heterogen 

6.   Pengajar kemudian menugaskan 

setiap kelompok belajar untuk 

meresume beberapa buku yang 

berbeda dengan sengaja dibedakan 

antar kelompok,  

7.   Masing-masing siswa dalam 

kelompok membentuk pertanyaan 

berdasarkan hasil resume yang 

telah dibuatnya dalam lembar 

problem posing yang telah 

disiapkan (antara 5-7 pertanyaan),  

8.   Kesemua tugas membentuk 

pertanyaan dikumpulkan kemu- 

dian dilimpahkan pada kelompok 

yang lainnya 

9.   Pertanyaan yang telah ditulis pada 

lembar problem posing  dikem- 

balikan pada kelompok asal untuk 

kemudian diserahkan pada guru 

dan jawaban yang terdapat pada 

lembar problem posing ii 

diserahkan kepada guru 

10. Setiap kelompok mempresentasi- 

kan hasil rangkuman dan 

pertanyaan yang telah dibuatnya 

pada kelompok lain.  

11. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi pembelaja- 

ran. 

Lanjutan Tabel 8. Desain Model TGT dan Model Problem Posing 
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Penelitian ini dilaksanakan dengan 6 kali eksperimen pada pokok bahasan 

Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperalisme Barat dan 

Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, 

dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan pada dua kelas yang terdiri dari kelas eksperimen VIII A dengan 

model pembelajaran TGT dan kelas kontrol VIII B dengan model 

pembelajaran problem posing yaitu 6 kali pertemuan pada kelas eksperimen 

dan 6 kali pertemuan pada kelas kontrol. 

1. Kelas eksperimen (VIII A) dengan model pembelajaran TGT 

Penggunaan model pembelajaran TGT pada kelas eksperimen (VIII A) 

terdapat tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup: 

 

 Pendahuluan 

a. Guru memberi salam 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Memberikan motivasi kepada siswa agar siap dalam mengikuti 

 pembelajaran 

d. Guru menanyakan apakah peserta didik sudah membaca materi 

 yang akan dipelajari dan memberikan pertanyaan terkait dengan 

 materi yang akan dipelajari 

e. Peserta didik menerima informasi 

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok 

 terdiri dari 4-5 orang. 
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Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Membaca referensi tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia 

sampai terbentuknya kekuasaaan kolonial 

 Guru menyiapkan: kartu soal, lembar kerja siswa, dan alat/bahan. 

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dari aneka sumber; 

 membagi kelompok yang terdiri 4-5 orang dari masing-masing 

kelompok 

 Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam 

tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. 

 Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka 

tidak dapat saling membantu. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 masing-masing kelompok yang telah di tetapkan bertugas sebagai: 

kelompok pembaca,  kelompok penantang I, kelompok penantang II, 

dan seterusnya sejumlah kelompok yang ada.  Kelompok pembaca, 

bertugas: (1) ambil kartu bernomor dan cari pertanyaan pada lembar 

permainan, (2) baca pertanyaan keraskeras, dan (3) beri jawaban. 
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 Kelompok penantang kesatu bertugas: Menyetujui pembaca atau 

memberi jawaban yang berbeda. Sedangkan kelompok peantang 

kedua: (1) Menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang 

berbeda,dan (2) Cek lembar jawaban. Kegiatan ini dilakukan secara 

bergiliran. 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 pada ahir sub pembahasan materi, akan diadakan tournament berupa 

kuis yang akan diikuti oleh kelompok-kelompok yang mendapatkan 

nilai terbaik. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

 Guru memberikan penghargaan berupa hadiah bagi kelompok yang 

meraih skor tertinggi 

c.  Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 
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 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 

 

1. Kelas kontrol (VIII B) dengan model pembelajaran Problem 

Posing 

 

Pendahuluan  

a. Guru memberi salam 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Memberikan motivasi kepada siswa agar siap dalam mengikuti 

pembelajaran 

d. Guru menanyakan apakah peserta didik sudah membaca materi 

yang akan dipelajari dan memberikan pertanyaan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

e. Peserta didik menerima informasi 

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 
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Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. 

 Guru menyajikan informasi baik secara presentasi atau tanya jawab 

selanjutnya memberi contoh cara pembuatan soal dari informasi 

yang diberikan.  

 Guru membentuk kelompok belajar antara 5-6 siswa tiap kelompok 

yang bersifat heterogen baik kemampuan, ras dan jenis kelamin.  

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 masing-masing kelompok yang telah di tetapkan bertugas membaca 

setelah itu masing-masing kelompok membuat soal. Setelah soal 

dibuat maka soal tersebut di tukar dengan kelompok lain. Setelah itu 

soal-soal yang telah ditukar dengan kelompok lain akan bersama-

sama untuk menjawabnya. 

 Selama kerja kelompok berlangsung guru membimbing 

kelompokkelompok  yang mengalami kesulitan dalam membuat soal 

dan menyelesaikannya.  

 Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

dipelajari dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil pekerjaannya.  
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 Guru memberi penghargaan kepada peserta didik atau 

kelompok yang telah menyelesaikan tugas dengan baik.  

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

 Guru memberikan penghargaan berupa hadiah bagi kelompok yang 

meraih skor tertinggi 

c.  Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 
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C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan observasi pendahuluan kesekolah untuk mengetahui yang 

akan digunakan sebagai populasi dan pengambilan sampel dalam 

penelitian. Menentukan penelitian dengan teknik cluster random 

sampling. Menurut Nasution (2011: 87) cluster random sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelompok-kelompok yang 

sudah ada, bukan secara individu. Kelompok yang sudah ada dalam 

penelitian ini berupa kelompok yang ada dikelas VIII MTs Al-falah 

Muncak yang terdiri dari 4 kelas. Hasil pengundian oleh peneliti 

diperoleh kelas VIII A dan VIII B sebagai sampel. Langkah selanjutnya 

mengundi kelas manakah yang akan diajar menggunakan model TGT dan 

kelas manakah yang akan diajar dengan model Problem Posing. 

Akhirnya diperoleh kelas VIII A dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT dan VIII B dengan model pembelajaran Problem 

Posing. 

 

2. Dalam menerapkan model pembelajaran TGT Menurut Van Wyk (2011: 

9) tentang model TGT bahwa aktivitas belajar dengan permainan yang 

dirancang dalam Cooperative Learning tipe TGT, siswa dapat belajar 

lebih rileks dan menumbuhkan karakter siswa. Model pembelajaran 

kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

penting untuk dirangkum oleh Ibrahim (Hamdani, 2010: 33) yaitu 

sebagai berikut; 
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1) Pemahaman konsep akademik 

2) Penerimaan terhadap pembedaan individu 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Menurut Slavin (2011: 163) langkah-langkah TGT adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 9. Sintaks Metode TGT 

Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan 

semua tujuan 

pembelajaran secara 

umum yang ingin di 

capai dan memotipasi 

siswa belajar 

Mendengarkan 

penjelasan yang di 

sampaikan gurudan 

mencatat tujuan 

Tahap 2 

 

Menyajikan materi 

pembelajaran 

Guru menyajikan materi 

pelajaran secara umum 

kepada siswa dengan 

cara demonstrasi lewat 

bahan bacaan / 

LKS/Buku cetak 

Memperhatikan 

demonstrasi yang di 

lakukan guru dan 

mempelajari LKS 

Tahap 3 

Pembentkan kelompok 

heterogen 

Guru membagi siswa 

menjadi kelompok 

secara heterogen, 

masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 

orang 

Bergabung dengan 

kelompok yang telah di 

bagikan oleh guru 

Tahap 4 

Turnamen 

Guru membagi siswa 

kedalam beberapa meja 

turnamen 

Masing-masing 

kelompok masuk ke 

meja turnamen 

Tahap 5 

Evaluasi 

Guru membagi soal-soal 

tournament kepada 

masing-masing 

kelompok turnamen 

Masing-masing 

kelompok mengerjakan 

soal turnamen dan dalam 

mengerjakan soal tidak 

boleh saling membantu 

Tahap 6. Penghargaan 

kelompok 

Guru memberikan 

penghargan kepada 

setiap kelompok yang 

memiliki poin tinggi 

Mendengarkan nama- 

  Sumber: Slavin (2011: 163) 
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3. Langkah dalam menerapkan model pembelajaran Problem Posing  

menurut Donal  (2014: 82-84) dikatakan bahwa pembelajara  dengan 

menggunakan problem posing terdapat tujuh langkah, yaitu: 

 
4. Mengembangkan isu-isu dalam masyarakat (survey)  

 Survey merupakan bagian terpenting dari seluruh proses, karena pada 

langkah ini siswa diminta untuk mencari bahan atau materi tentang 

isu-isu yang berkembang di masyarakat. Setiap siswa bebas berbicara 

tentang hal-hal yang mereka ketahui, disini guru hanya mendengar 

percakapan mereka dengan seksama sehingga suasana pada saat itu 

seperti pasar.  

5. Menganalisis bahan atau materi hasil survey (Analysis of survey 

material)  

6. Menyiapkan materi problem posing (Preparing of problem posing 

materials). 

 Langkah ini menjelaskan bahwa guru menyiapkan rangkaian materi 

yang dapat merangsang diskusi dalam belajar kelompok baik berupa 

gambar, poster, slide dan lain-lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibicarakan. Pada saat itu tiap kelompok memilih 

dan mempresentasikan sesuai dengan tema yang mereka pilih.  

8. Belajar berkelompok (The learning group)  

 Pada langkah ini, tiap kelompok aktif dalam diskusi, semua 

diperbolehkan berbicara sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga 

menuntut adanya kesadaran berpikir kritis dan kreatif.  

9. Peran pemain (The role of the animator)  

 Peran utama guru adalah membantu para siswa. Dalam hal ini guru 

tidak banyak berbicara, tetapi terlibat dalam diskusi melalui 

pembenaran jawaban dari pertanyaan yang ada. Siswa akan mengingat 

lebih baik tentang apa yang mereka katakan dan temukan.  

10. Mengarahkan diskusi (The direction of discussion)  

 Sesekali siswa diminta untuk duduk diam oleh guru pada saat guru 

memberikan materi problem posing kepada semua kelompok. Dalam 

diskusi terdapat lima langkah dasar yaitu deskripsi, analisis, 

menghidupkan dengan kehidupan, analisis lebih dalam dan 

perencanaan tindakan. Seluruh proses ini dikembangkan untuk 

meningkatkan kesadaran berpikir kritis terhadap situasi yang ada dan 

merangsang mereka untuk mencari solusi dari permasalahan.  

11. Refleksi-Tindakan (Reflection-Action)  

Ketika suatu kelompok mampu menyarankan sesuatu yang konkrit 

yang dapat mereka lakukan dari permasalahan yang ada, pada saat 

itulah guru mendorong siswa untuk mengambil tindakan. Guru 

berperan aktif membantu kelompok siswa kemudian mengevaluasinya 

bersama. 
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4. Penelitian ini dilakukan sebanyak enam  kali pertemuan untuk mengetahui 

pemahaman konsep materi IPS siswa yang tidak dapat dilakukan hanya 

dalam satu kali pertemuan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

sesuai dengan tujuan, peneliti memberikan informasi kepada subjek 

peneliti agar mempersiapkan hal-hal yang diperlukan pada saat 

pelaksanaan penelitian, seperti mencari bahan materi yang akan dipelajari, 

penekanan terhadap nilai, sikap dan keterampilan yang dikembangkan 

yaitu keterampilan sosial siswa sehingga siswa siap mengikuti proses 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peneliti. 

5. Menilai pemahaman konsep materi IPS siswa dengan menggunakan tes 

dengan soal pilihan ganda sejumlah 40. 

6. Menyusun hasil penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
 

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah seluruh subjek penelitian. 

Pertimbangan penentuan populasi didasarkan pada asumsi bahwa siswa 

kelas VIII di MTs Al-Falah Muncak memiliki kemampuan yang 

heterogen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

di MTs Al-Falah Muncak tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 4 

kelas dengan jumlah siswa sebanyak 127 siswa. 

 

2. Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling. teknik cluster random sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dimana pemilihan mengacu pada kelompok bukan 
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pada individu. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara: 1) dari 

semua kelompok anggota populasi, hanya dipilih beberapan kelompok 

sebagai sampel; 2) dari beberapa sampel daerah tersebut, tetapkan 

individu-individu mana yang akan menjadi sampel. Dengan demikian, 

dari populasi sebanyak 4 kelas yaitu dari kelas VIII A sampai VIII D, 

hasilnya terpilih kelas VIII A sebanyak 29 siswa dan VIII B sebanyak 29 

siswa sebagai sampel. Kemudian kedua kelas tersebut diundi untuk 

menentukan model pembelajaran yang akan digunakan disetiap kelas 

eksperimen. Dari hasil undian diperoleh kelas VIII A dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT dan kelas VIII B dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Posing. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013: 60). Pada penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu variabel bebas 

(independent), terikat (dependent) dan variabel moderator. 

 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model cooperative learning tipe 

Team Games Tournament  adalah salah satu tipe atau model pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa 
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tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Model TGT 

ini sebagai kelas eksperimen VIIIA dilambangkan sebagai (X1) dan model 

pembelajaran tipe problem posing merupakan model pembelajaran yang 

mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu 

soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu 

pada penyelesaian soal tersebut. model pembelajaran tipe problem posing 

sebagai kelas kontrol VIIIB dilambangkan (X2). 

 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Menutut Sugiyono (2013: 61) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat yang dilambangkan dengan Y adalah variabel yang akan 

diukur untuk mengetahui apakah ada pengaruh lain, sehingga sering 

disebut variabel output, kriteria atau konsekuen. Pada penelitian ini, 

variabel terikatnya adalah pemahaman konsep materi IPS kelas 

eksperimen (Y1), pemahaman konsep materi IPS kelas kontrol (Y2). 

 

3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Variabel moderator pada penelitian ini adalah motivasi belajar. Diduga 

bahwa motivasi belajar (memperkuat atau memperlemah) hubungan 

antara model pembelajaran dengan pemahaman konsep materi IPS. 
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F.  Definisi Konseptual Variabel 

1. Pemahaman konsep materi IPS 

 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan menangkap pengertian-

pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan 

kedalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi 

dan mampu mengaplikasikannya. Pemahaman konsep memiliki 

beberapa indikator yaitu klasifikasi kategori, prinsip-prinsip, teori, 

struktur. Pengetahuan materi konseptual ditandai dengan kemampuan 

mengklasifiklasi data, mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri 

kesamaanya, atau berdasarkan perbedaanya, menunjukkan kekuatan 

atau kelemahan sebuah pernyataan, mengenali prinsip-prinsip 

menyimpulkan, menguasai teori, menunjukkan contoh, dan menganali 

struktur. Penskoran pemahaman konsep dilakukan dengan 

menggunakan tes. Bentuk instrumen tes yang dipilih adalah soal 

pilihan ganda yang terdiri dari 40 soal. Dari 40 soal pilihan ganda, 

terdapat empat alternatif jawaban yaitu: a, b, c, dan d.  Setiap soal yang 

dijawab dengan tepat, maka diberi nilai 2,5. Jika soal dijawab salah, 

maka diberi skor nol (0).  

 

2. Motivasi Terhadap Mata Pelajaran 

Motivasi yaitu sutau upaya yang membuat makhluk untuk aktif atau 

melakukan sesuatu yang menyebabkan  individu tersebut bertindak 

atau berbuat dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.  Menurut 

Sardiman (2012: 22-23) yang menimbulkan motivasi belajar yaitu:  
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e. Kebutuhan untuk berbuat sesuatu aktivitas 

f. Kebutuhan untuk menyenangkan orang lain 

g. Kebutuhan untuk mencapai hasil 

h. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. 

Motivasi belajar diukur dengan menggunakan lembar observasi. 

Lembar observasi yang dibuat terdiri dari 5 indikator dengan 9 

pernyataan. Telah tersedia 5 alternatif jawaban untuk setiap butir 

pernyataan skala yaitu kurang sekali, kurang, cukup baik, baik, dan 

baik sekali.  

3. Model Pembelajaran tipe TGT 

Model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 

ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcement.  

 

Model TGT dengan adanya aktivitas belajar melalui permainan yang 

dirancang dalam Cooperative Learning model TGT memungkinkan 

siswa dapat belajar lebih rileks dan menumbuhkan karakter siswa. 

 

Model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang penting untuk dirangkum oleh Ibrahim 

(Hamdani, 2010: 33) yaitu sebagai berikut; 

a. Hasil belajar akademik 

b. Penerimaan terhadap pembedaan individu 

c. Pengembangan keterampilan sosial 
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4. Model Pembelajaran Tipe Problem Posing 

Problem posing merupakan teknik pembelajaran yang melatih siswa 

untuk membuat soal sendiri dan mengerjakannya, sehingga diharapkan 

siswa akan lebih aktif untuk belajar, lebih mengenal dan menghayati 

variasi-variasi soal dan mahir dalam memahami substansi soal yang 

diberikan oleh guru. 

 

Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 

1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata 

pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada 

mata pelajaran yang lain termasuk mata pelajaran IPS. 

 

G.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi  operasional  variabel  adalah  definisi yang diberikan  kepada suatu 

variabel dengan cara melihat pada dimensi tingkahlaku atau properti yang 

ditujukan  oleh konsep  dan  mengkategorikan  hal  tersebut  menjadi  elemen 

yang dapat diamati dan diukur. 

1) Pemahaman konsep belajar ranah kognitif adalah suatu penguasaan hasil 

latihan dalam memahami materi pembelajaran. Belajar juga suatu proses 

perubahan tingkah laku  individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Hasil belajar ini diukur dengan observasi lapangan. Pemahaman konsep 

memiliki beberapa indikator yaitu kemampuan mengklasifiklasi data, 

dapat mengelompokkan mata berdasarkan ciri-ciri kesamaanya, 

Kemampuan menguasai teori, dapat memberikan contoh. 
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Tes pemahaman konsep materi IPS digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman konsep IPS siswa pada materi yang telah 

diajarkan. Tes dilakukan dua kali yaitu sebelum diterrapkan model 

pembelajaran (pretes) dan sesudah diterapkan model pembelajaran 

(postes). Bentuk instrumen tes yang dipilih adalah soal pilihan ganda yang 

terdiri dari 40 soal. Dari 40 soal pilihan ganda, terdapat empat alternatif 

jawaban yaitu: a, b, c, dan d.  Setiap soal yang dijawab dengan tepat, maka 

diberi  nilai 2,5. Jika soal dijawab salah, maka diberi nilai nol (0).  

 

Nilai tertinggi yang diproleh, apabila dari 40 soal terjawab dengan benar, 

maka nilai yang di dapat yaitu 100. Sedangkan nilai terkecil, apabila dari 

40 soal tidak terjawab dengan benar maka nilai yang diproleh adalah nol. 

Dan sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan yaitu 70, maka siswa harus 

mampu menjawab 28 soal dengan benar dari 40 soal yang ada, maka nilai 

yang diproleh siswa adalah 70 dan siswa tersebut dapat dikatakan tuntas. 

Dalam penelitian ini, siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaranya 

apabila seluruh siswa tersebut menguasai bahan pembelajaran minimal 

65% jumlah siswa dengan nilai ≥70. Adapun kisi-kisi soal pemahaman 

konsep adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 10. Kisi-Kisi Penilaian Pemahaman Konsep 

Kompetensi 

Dasar 

Dimensi Materi Pokok Aspek 

Koqnitif 

No. Soal 
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Kompetensi 

Dasar 

Dimensi Materi 

Pokok 

Aspek 

Koqnitif 

No.soal 

Perkembanga

n  

    Pergerakan     

    

kebangsaan  

    Indonesia 

 Sis 

 Membeda 

kan 

 Berbagai 

perlawanan 

 

 Memunculnya 

pergerakan 

kebangsaan 

 

 Peran 

persuratan 

kabaran bagi 

kesadaran 

nasional 

indonesia 

 

 Penguatan 

identitas 

kebangsaan 

Indonesia 

 

 Perkemba   

ngan 

pergerakan 

kebangsaan  

  

 

 

 

C2 

 

 

C2 

16, 17, 

28, 29, 

25, 26, 

27, 28, 

29 

 

 

33, 34, 

35 

 

 

 

 

32, 37 

 

 

 

38, 39 

 

 

 

 

32, 33, 

36, 40 

 

2) Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah model 

pembelajaran berkelompok   dan   dilanjutkan   dengan   menjawab  soal 

yang telah diberi oleh guru secara berkelompok dan memberikan 

kesempatan ke kelompok lain jika kelompok lain mempunyai jawaban 

yang berbeda. Setiap kelompok siswa yang menjawab soal dengan benar, 

mendapatkan poin. Masing-masing kelompok, mengumpulkan poin 

sebanyak mungkin agar dapat melanjudkan ke meja tournament. Model 

pembelajaran ini sangat berpengaruh untuk mengembangkan kreativitas 

dan keterampilan pada peserta didik. Model pembelajaran TGT memiliki 

skala nominal karena memiliki perbedaan dengan model pembelaran 

Lanjutan Tabel 10. Kisi-kisi Penilaian Pemahaman 
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lainya. Model pembelajaran TGT pada penelitian ini akan diterampakan 

pada kelas eksperimen yaitu kelas VIIIA. 

 

3) Model pembelajaran Problem posing adalah model pembelajaran 

kelompok untuk bersama-sama membahas materi yang diberikan guru 

kemudian dipresentasikan agar dapat memperoleh kesimpulan. Setelah itu, 

guru memberikan soal yang dikerjakan pada masing-masing siswa tampa 

bekerja sama. Sama halnya dengan TGT, problem posing juga memiliki 

skala nominal karena memiliki perbedaan dari model pembelajaran 

lainnya. Model pembelajaran problem posing dilakukan pada siswa dikelas 

kontrol yaitu VIIIB. 

 

4) Motivasi terhadap mata pelajaran adalah suatu upaya yang membuat 

makhluk untuk aktif atau melakukan sesuatu dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan.  Motivasi siswa pada mata pelajaran meliputi 

dorongan/keinginan secara aktif dari dalam diri seseorang. bersedia 

mempelajarai mata pelajaran, dan kesadaran terhadap manfaat mata 

pelajaran. Pada penelitian ini, Skala motivasi berisi butir-butir pernyataaan 

tertulis yang disusun berdasarkan indikator motivasi belajar. Terdapat dua 

jenis pernyataan yang digunakan yaitu pernyataan postitif dan pernyataan 

negatif. Motivasi belajar diukur dengan menggunakan lembar observasi. 

Telah tersedia 5 alternatif jawaban untuk setiap butir pernyataan skala 

yaitu kurang sekali, kurang, cukup baik, baik, dan baik sekali. Setiap 

alternatif jawaban memiliki skor rentang antara 1-5. Masing-masing kelas 
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dipilih menjadi tiga bagian yaitu motivasi belajar tinggi, mtivasi belajar 

sdang dan motivasi belajar rendah.  

 

Lembar observasi yang dibuat terdiri dari 5 indikator dengan 9 pernyataan. 

Indikator motivasi belajar dalam penelitian ini yaitu (1) kuatnya kemauan 

untuk berbuat, (2) mencari sumber belajar, (3) ketekunan dalam 

mengerjakan tugas, (4) ulet dalam menghadapi kesulitan, (5) dapat 

menpertahankan pendapat. Adapun kisi-kisi observasi motivasi belajar 

adalah sebagai berikut: 

 Tabel 11. Kisi-Kisi Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

 

 Indikator Item Observasi 

1
. 

1.  Kuatnya kemauan 
untuk berbuat 

1.      Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru 
dalam kegiatan pembelajaran 

  2.      Siswa aktif bertanya kepada guru atau 

  

         teman mengenai materi yang belum 

dipahami 

3
. 

2.  Mencari sumber 
belajar 3.     Siswa aktif membaca buku untuk 

           mencari sumber jawaban yang benar 

           dalam mengerjakan tugas di kelas. 

4
. 

3.  Ketekunan dalam   

       mengerjakan Tugas 
 

4. Siswa aktif berdiskusi dengan teman- temen  
        dalam menyelesaikan tugas. 
5. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
 

  

4.  Ulet dalam 
menghadapi 
kesulitan  6.    Siswa tidak mudah putus asa dalam 

          mengerjakan sesuatu di kelas 

 

 

7. Siswa tidak malu apabila mengalami 

kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi 

menjadi lebih baik 

 

 

 

8
. 

5.   Dapat 
mempertahankan 
Pendapat 

 
12. Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 

forum diskusi kelas 
13. Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya di hadapan teman yang 
lainnya 
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Tabel 12. Rubrik Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

 

Deskripsi Pengamatan Score 

1 2 3 4 5 

1. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru 
dalam kegiatan pembelajaran  

Keterangan: 

Nilai 5 = baik sekali,  

apabila dalam dua jam pelajaran (70 menit) siswa aktif 

dan memperhatikan selama 60 s/d 70 menit. 

Nilai 4 = baik, 

apabila dalam dua jam pelajaran (70 menit) siswa aktif 

dan memperhatikan selama 50 s/d 60 menit 

Nilai 3 = cukup,  

apabila dalam dua jam pelajaran (70 menit) siswa aktif 

dan memperhatikan selama 40 s/d 50 menit 

Nilai 2 = kurang,  

apabila dalam dua jam pelajaran (70 menit) siswa aktif 

dan memperhatikan selama 30 s/d 40 menit. 

Nilai 1 = kurang sekali,  
apabila dalam dua jam pelajaran (70 menit) siswa aktif 
dan memperhatikan selama kurang dari 30 menit. 

2. Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman 
mengenai materi yang belum dipahami  

Keterangan: 

Nilai 5 = baik sekali, 

 jika dalam mengikuti pelajaran selama 6 kali 

pertemuan, siswa bertanya lebih dari enam kali pada 

guru dan teman lebih dari lima kali. 

Nilai 4 = baik,  

jika dalam mengikuti pelajaran selama 6 kali 

pertemuan, siswa bertanya lima kali pada guru dan 

teman lima kali. 

Nilai 3 = cukup baik, 

 jika dalam mengikuti pelajaran selama 6 kali 

pertemuan, siswa bertanya lima kali pada guru dan 
teman empat kali. 
Nilai 2 = kurang,  

jika dalam mengikuti pelajaran selama 6 kali 

pertemuan, siswa bertanya dua sampai tiga kali pada 

guru dan teman tiga kali. 

Nilai 1 = kurang sekali,  

jika dalam mengikuti pelajaran selama 6 kali 

pertemuan, siswa bertanya satu kali atau bahkan 
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 tidak pernah bertanya pada guru dan tidak pernah  
bertanya kepada teman 

3. Siswa aktif membaca buku untuk mencari 
sumber jawaban yang benar dalam 
mengerjakan tugas di kelas.  

Keterangan: 

Nilai 5 = baik sekali, 

 jika dalam pelajaran siswa diberi tugas, siswa 

mengerjakannya dengan membaca bermacam-macam 

buku, bahkan meminjam di perpustakaan sampai 

menemukan jawaban yang dicari. 

Nilai 4 = baik,  

jika dalam pelajaran siswa diberi tugas, siswa 

mengerjakan dengan membaca buku sendiri maupun 

bertukar dengan teman sampai memperoleh 

jawabannya. 

Nilai 3 = cukup baik,  

siswa dalam mengerjakan tugas hanya membaca buku 

yang siswa punya saja.  

Nilai 2 = kurang,  

siswa dalam mengerjakan tugas hanya mengandalkan 

ingatan saja sesekali sambil membuka buku yang ada 

(hanya buku catatan). 

Nilai 1 = kurang sekali,  

siswa dalam mengerjakan tugas dikerjakan dengan 

asal-asalan tidak membuka buku apapun. 

     

4. Siswa aktif berdiskusi dengan teman-temen 
dalam menyelesaikan tugas.  

Keterangan: 

Nilai 5 = baik sekali,  

jika siswa dalam berdiskusi aktif bertanya, 

berpendapat, dan menulis hasil dari diskusi. 

Nilai 4 = baik,  

jika siswa dalam berdiskusi hanya aktif berpendapat 

dan menulis saja atau aktif bertanya dan berpendapat 

saja atau aktif bertanya dan menulis saja. (aktif dalam 

2 item antara, bertanya, berpenda- pat dan menulis) 

Nilai 3 = cukup baik, 

 jika diswa dalam berdiskusi hanya aktif  bertanya saja, 

berpendapat saja atau menulis saja 

Nilai 2 = kurang, 

 jika siswa dalam berdiskusi hanya mendengarkan saja 

Nilai 1 = kurang sekali, 

 jika siswa dalam berdiskusi hanya main sediri atau 

ngobrol sendiri. 

 

     

Lajutan Tabel 12. Rubrik Lembar 

Observasi 
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5. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru  

Keterangan: 

Nilai 5 = baik sekali,  

siswa dalam mengerjakan tugas tekun dalam arti siswa 

sebelum menyelesaikan soal tersebut, siswa tidak akan 

mengerjakan pekerjaan lain. 

Nilai 4 = baik,  

siswa dalam mengerjakan tugas tekun dalam arti siswa 

sebelum menyelesaikan soal yang diberikan siswa 

belum mau mengerjakan hal lain namun siswa dalam 

mengerjakan tugas sesekali bertanya sama teman. 

Nilai 3 = cukup baik, 

 siswa dalam mengerjakan tugas tekun dalam arti siswa 

sebelum menyelesaikan soal yang diberikan siswa 

belum mau mengerjakan hal lain namun siswa dalam 

mengerjakan tugas berusaha menyelesaikan dengan 

cepat tanpa meneliti terlebih dahulu. 

Nilai 2 = kurang,  

siswa dalam mengerjakan tugas dari guru, siswa 

sesekali diselingi ngobrol dengan teman atau 

melakukan hal yang tidak berkaitan dengan tugas  

yang ia kerjakan namun tugasnya masih dapat 

terselesaikan. 

Nilai 1 = kurang sekali, 

 siswa dalam mengerjakan tugas terlalu banyak 

bermain atau ngobrol sehingga tugas tidak selesai pada 

waktu yang telah ditentukan 

     

 
6. Siswa tidak mudah putus asa dalam 

mengerjakan sesuatu di kelas  

Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali,  

siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas jika 

mengalami kesulitan atau kesalahan pada jawaban 

yang ia dapat antusias untuk mencari jawaban yang 

lain dengn cara bertanya, membaca atau apapun itu 

sampai mendapatkan jawaban yang membuat siswa 

merasa puas. 

Nilai 4 = baik,  

siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas jika 

mengalami kesulitan atau kegagalan berusaha mencari 

solusinya jika tidak dapat akan dicari lain waktu. 

 

Nilai 3 = cukup baik, 

 jika siswa mengalami kegagalan enggan mengulangi 

lagi, namun jika biberi tugas baru  

 

 

 

     

Lajutan Tabel 12. Rubrik Lembar 
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masih semangat untuk mengerjakannya 

Nilai 2 = kurang,  

jika siswa mengalami kegagalan atau kesulitan dalam 

mengerjakan hal selanjutnya merasa ogah-ogahan atau 

malas. 

Nilai 1 = kurang sekali,  

jika siswa mengalami kegagalan atau kesulitan di kelas 

tidak melakukan hal apapun hanya diam saja. 

 
7. Siswa tidak malu apabila Siswa berusaha 

mengerjakan tugas sesuai dengan 
kemampuannya.  

Keterangan: 
Nilai 5 = baik sekali, 

 siswa dalam mengerjakan tugas individu mengerjakan 

sesuai kemampuannya tanpa buka buku ataupun 

bertanya kepa teman lain, dan mengulangi jawaban 

secara berulang ulang setelah yakin baru dikumpulkan. 

Nilai 4 = baik,  

siswa dalam mengerjakan tugas individu mengerjakan 

sesuai kemampuannya tanpa buka buku atau bertanya, 

tanpa mengulang jawaban kembali. 

Nilai 3 = cukup baik, siswa dalam mengerjakan tugas  

individu mengerjakan sesuai kemampuannya namun 

sesekali (kurang dari 3 kali) bertanya kepada teman 

lain. 

Nilai 2 = kurang, siswa dalam mengerjakan tugas 

individu mengerjakan sesuai kemampuannya namun 

sering bertanya pada teman lain (bertnya lebih dari 3 

kali) 

Nilai 1 = kurang sekali,  

jika siswa mengalami kegagalan atau kesulitan di kelas 

tidak melakukan hal apapun hanya diam saja. 

     

8. Siswa berani menyampaikan pendapat dalam 
forum diskusi kelas  

Keterangan: 

Nilai 5 = baik sekali, 

 siswa tanpa disuruh berani menyampaikan banyak 

pendapat dalam diskusi kelas beserta alasan-alasan 

yang menguatkan pendapatnya.  

Nilai 4 = baik 

siswa tanpa disuruh berani menyampaikan pendapat 

dalam diskusi kelas beserta alasan-alasan yang 

menguatkan pendapatnya. 

Nilai 3 = cukup baik, 

 siswa dengan disuruh berani menyampaikan pendapat 

dalam diskusi kelas beserta alasan yang menguatkan 

pendapatnya. 

Nilai 2 = kurang, 

 siswa dengan disuruh berkali-kali baru berani 

menyampaikan pendapatnya di depan kelas 

     

Lajutan Tabel 12. Rubrik Lembar 
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Nilai 1 = kurang sekali,  

siswa sama sekali tidak berani menyampaikan 

pendapat di forum diskusi kelas walaupun sudah 

disuruh berkali-kali 
9. Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

beserta alasannya dihadapan teman yang lain 

Nilai 5 = baik sekali, 

 siswa mampu mempertahanan pendapat dengan 

menggunakan berbagai referensi. 

Nilai 4 = baik 

siswa mampu mempertahanan pendapat tampa 

menggunaan referensi. 

Nilai 3 = cukup baik, 

Siswa mempertahankan pendapat benar secara 

kebetulan 

Nilai 2 = kurang, 
 Siswa mampu mempertahankan pendapat tetapi 

jawaban tidak benar 

Nilai 1 = kurang sekali,  

Siswa tidak dapat mempertahankan pendapat 

 

     

Jumlah      

 

 

Telah tersedia 5 alternatif jawaban untuk setiap butir pernyataan skala 

yaitu kurang sekali, kurang, cukup baik, baik, dan baik sekali. Setiap 

alternatif jawaban memiliki skor rentang antara 1-5. Untuk mengukur 

motivasi belajar IPS dalam penelitian ini menggunakan aturan skoring. 

Kriteria skala motivasi belajar siswa dikategorikan menjadi 3 yaitu: tinggi, 

sedang, dan rendah.  

 

Semakin besar skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi pula 

tingkat motivasi belajar dan sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh menunjukkan motivasi belajar yang rendah pada siswa. Untuk 

mengkategorikannya tinggi, sedang, dan rendah, terlebih dahulu 

ditentukan besarnya interval dengan rumus sebagai berikut: 

 

Lajutan Tabel 12. Rubrik Lembar 
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Keterangan : 

 
i : interval 

NT : nilai tertinggi 

NR : nilai terendah 

K : jumlah kategori 

       (Arikunto, 2010: 265) 

 

Bila siswa siswa mendapatkan skor  9 – 20 maka termasuk motivasi 

rendah, apa bila siswa mendapatkan skor  21– 32 maka termasuk motivasi 

sedang, dan 33 - 45 maka termasuk motivasi tinggi.  

 

H.  Teknik Pengumpulan data 

1. Observasi  

 

Menurut Abdurahman dkk  (2007: l9) “Teknik observasi merupakan Salah 

satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan 

dan pencatatan secara sitematis terhadap objek yang ditellti, baik dalam 

situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam 

situasi alamiah atau sebenamya (lapangan)". 

 

Tehnik observasi ini untuk mengukur  motivasi  belajar siswa dengan 

indikator yaitu, (1) Kuatnya kemauan untuk berbuat, (2) Mencari sumber 

belajar, (3) Ketekunan dalam mengerjakan tugas, (4) Ulet dalam 

menghadapi kesulitan, (5) Dapat mempertahankan pendapat. Alat yang 

digunakan pada obeservasi ini adalah Lembar observasi motivasi belajar 

ini akan dibuat oleh peneliti dan dibantu oleh guru.   
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2. Tes 

Dalam penelitian ini, tes dilakukan guna mengukur ketercapaian 

pemahaman konsep IPS siswa yaitu berupa soal objektif. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Suharsimi Arikunto (2010: 266) yang menjelaskan tes 

adalah sejumlah pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi.  

 

Soal dibuat oleh peneliti yang akan diberikan kepada siswa kelas VIII A 

dan kelas VIII B. Soal yang dibuat berupa pilihan ganda yang terdiri dari 

40 soal. Setiap soal yang dijawab dengan tepat, maka diberi skor nilai 2,5. 

Jika soal dijawab salah, maka diberi skor nol (0). Soal ini akan diberi 

kepada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

I. Uji Persyaratan Instrumen 

Untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas, daya beda, dan tingkat 

kesukaran, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas instrument merupakan derajat kedekatan hasil dari pengukuran 

dengan keadaan sebenarnya, bukan mengenai soal itu benar atau 

seluruhnya salah. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2013: 174). Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

yang diteliti. 
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Uji validitas yang akan digunakan dengan menggunakan tehnik korelasi 

point biserial, seperti yang dijelaskan dalam Brown (2005: 150). Koefisien 

korelasi point biseral adalah ukuran statistic yang digunakan untuk 

mengestimasi tingkat hubungan antara data yang memiliki skala kotomus 

dan yang memiliki skala interval/ratio. 

 

Untuk menghitung koefisien korelasi point biseral maka rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

rbpi = 
     

  
 √

 

 
     (rumus 1) 

 

keterangan:   

r  : koefisien korelasi point biseral 

Mp : jumlah responden yang menjawab benar 

Mq : jumlah responden yang menjawab salah 

St : Standar deviasi untuk semua item 

p : proporsi responden yang menjawab benar 

q : proporsi responden yang menjawab salah 

  sumber : Arikunto (2010: 283-284) 

 

kreteria pengujian apa bila rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka alat ukur 

tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya rhitung < rtabel dengan α = 0,05 

maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini 

penghitungan uji validitas soal post-test terdiri dari 40 soal juga terdapat 

soal yang tidak valid yaitu soal nomor 38 dan 39 dapat dilihat pada 

lampiran 7. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu tes dapat dikatakan reliable, jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama. Penelitian ini menggunakan rumus KR-20 dari kuder 

dan Richardson untuk menguji reliabilitas yaitu: 

R11 =
 

     
  

     ∑  

   
  

 

Keterangan  

R11 = Reliabilitas internal seluruh instrumen 

k = Jumlah item dalam instrumen 

∑pq = Means skor total 

St
2 

= Varians total 

 

Table 13. Tingkatan Besarnya Reliabilitas 

No Besarnya Nilai r Interpretasi 

1 Antara 0,800 sampai 1,000 Tinggi 

2 Antara 0,600 sampai 0,800 Cukup  

3 Antara 0,400 sampai 0,600 Agak rendah 

4 Antara 0,200 sampai 0,400 Rendah 

5 Antara 0,000 sampai 0,200 Sangat rendah (tidak berkorelasi ) 

     Sumber : Arikunto (2010 : 276). 

Hasil dari penghitungan uji reliabilitas pada penelitian ini diproleh  0,875 

yang berarti tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada lampiran 8. 

3. Taraf Kesukaran  

Selain validitas dan reliabilitas suatu alat tes harus memenuhi persyaratan 

yang berupa tingkat kesukaran. Alat tes yang baik tidak boleh terlalu 

mudah dan juga tidak terlalu sulit. Menurut Arikunto (2010: 207), soal 

yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak akan merangsang siswa untuk 
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mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaiknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Untuk 

menguji taraf kesukaran soal tes yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan rumus : 

  
 

  
          (rumus 3) 

            

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal yang benar 

JS = Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

 

 

Menurut Arikunto (2010, 215) klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Antara 0,00 – 0,29 artinya soal sukar;  

2. Antara 0,30 – 0,69 artinya soal sedang; dan 

3. Antara 0,70 – 1,00 artinya soal mudah. 

 

Hasil penelitian ini daro taraf kesukaran item soal dari 40 item soal 

terdiri dari 4 item soal adalah mudah dan 36 item soal sedang. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

4. Daya Beda  

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi (pandai) dan siswa yang memiliki 

kemampuan rendah. Angka yang menunjukan besar daya pembeda disebut 

angka diskriminasi. Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus : 

D = 
  

  
 

  

  
            (Rumus 4) 
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Keterangan: 

D = Daya beda soal 

J = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  

    Benar 

PA = Proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi kelompok bawah  yang menjawab benar 

(Arikunto, 2010: 213-214). 

 

Cara menentukan daya pembeda tiap butir soal dengan melihat pada 

kriteria 0,00 – 0,20 artinya soal jelek; 0,21 – 0,40 artinya soal cukup; 0,41 

– 0,70 artinya soal baik; 0,70 – 1,00 artinya soal baik sekali; negative tidak 

baik. Hasil perhitungan daya beda soal post test dari 40 item soal terdapat 

daya beda sedang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

J. Tahap Uji Persyaratan Analisis Data  

Analisis yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik 

statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang 

mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang berdistribusi 

normal dan memiliki varian homogen. Pada umumnya, data yang digunakan 

pada statistik parametrik ini bersifat interval dan rasio. Penggunaan statistik 

parametrik memerlukan terpenuhinya asumsi data harus normal dan 

homogen, sehingga perlu uji persyaratan yang berupa uji normalitas dan 

homogenitas.  
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Berdasarkan sampel 

yang akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau 

sebaliknya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 Lo = F (Zi) – S (Zi)    (Rumus 5) 

Keterangan : 

Lo = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

F (Zi) = proporsi angka baku 

(Sudjana, 2013: 446) 

 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan menual diproleh 

Lhitung Sebesar 0,84 (<Ltabel = 0,87) dengan sig. A = 0,05. Dengan 

demikian maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berasal dari populasi normal. Oleh kerena itu, selanjutnya dapat dilakukan 

pengujian homogenitas.  

b. Uji  Homogenitas  

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diambil dari populasi itu bervarians homogen atau tidak. Rumus Uji 

F sebagai berikut: 

F = 
                

                
                                       (Rumus 6)  
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Hasil penelitian ini diproleh Fhitung < Ftabel atau 1,12  < 1,86 maka H0 

diterima berarti homogen. Demikian P value (sig.) 0,38 > 0,05 maka H0 

diterima atau kedua kelompok memiliki varians yang homogen, dengan 

demikian telah memenuhi syarat ANAVA/pengujian hipotesis. 

 

K. Teknik Analisis Data 

1. T-Test Dua Sampel Independen 

 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa rumus t-test yang 

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen yakni rumus separated varian dan polled varian. 

t' = 
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√   
          

       

 (separated varians) 

t = 
     

√         
   (       

 

 
     

(
 

  
  

 

  

 (polled varians) 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kemampuan berfikir kritis siswa kelas eksperimen 

X2 = rata-rata kemampuan berfikir kritis siswa kelas kontrol 

S1
2
 = varians total kelompok 1 

 

S2
2 

 = varians total kelompok 2 

n1 = banyaknya sampel kelompok 1 

n2 = banyaknya sampel kelompok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

a. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama 

atau tidak. 

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogeny atau tidak. Untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians. 

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk  untuk 

memilih rumus t-test. 

1. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen, maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled 

varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang besarnya 

dk = n1+n2- 

2. Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians homogen dapat digunakan 

rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = n1+n2-2. 

3. Bila n1 = n2 varians tidak homogeny, dapat digunakan rumus t-test 

dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk = n1-1 

atau n2-1, jadi dk bukan n1+n2-2. 

4. Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians tidak homogeny, dapat 

digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai 

pengganti harga t tabel hitung dari selisih harga t tabel dengan dk = 

(n1-1) dan dk = n2-1, dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t 

terkecil (Sugiyono, 2013: 134-135). 

 

 

2. Analisis Varians Dua Jalan 

Analisis varians atau anava merupakan sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberpa kegunaan, 

antara lain dapat mengetahui antar variabel manakah yang memang 

mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah 

yang berinteraksi satu sama lain Arikunto (2010: 244-245). 
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Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui apakah ada 

interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap terhadap 

mata pelajaran IPS Terpadu. 

 Tabel 14. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F0 P 

Antara A 

 

 

Antara B 

 

 

Antara 

AB 

(interaksi

) 

JKA= ∑  
∑XA2 - ∑XT2 

                    
nA    -   N 

 

JKB= ∑  
∑XB2 - ∑XT2 

                    
nA    -   N 

 

JKAB= ∑
∑XB2 - ∑XT2

     JKA - 

JKB 

nA    -   N 

A-1 (2) 

 

 

B-1 (2) 

 

 

DbA x 

DbB (4) 

JKA 

dbA 

 

JKB 

dbB 

 

JKAB 

dbAB 

MKA 

MKd 

 

MKB 

MKd 

 

MKAB 

MKd 

 

TOTAL JKT = ∑ 
∑XT2       ∑XT2 

                            N
 

N-1 

(49) 

   

Sumber: Variabel Arikunto (2010: 253) 

Keterangan:  

JKT  = jumlah kuadrat total 

JKA  = jumlah kuadrat variabel A 

JKB  = jumlah kuadrat variabel B 

JKAB  = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan   

                           variabel B 

JKd  = jumlah kuadrat dalam 

MKA  = mean kuadrat variabel A 

MKB  = mean kuadrat variabel B 

MKAB  = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan   

                           variabel B 

MKd  = mean kuadrat dalam 

FA  = harga Fo untuk variabel A 

FB  = harga Fo untuk variabel B 

FAB  = harga Fo untuk interaksi variabel A dengan   
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Tabel 15. Cara untuk menentukan kesimpulan 

Jika Fo ≥ Ft 1% Jika Fo ≥ Ft 5% Jika Fo < Ft 5% 

Harga Fo yang 

diproleh sangat 

siqnifikan 

Harga Fo yang 

diproleh siqnifikan 

Harga Fo yang 

diproleh tidak 

siqnifikan 

Ada perbedaan mean 

secara sangat 

siqnifikan 

Ada perbedaan mean 

secara siqnifikan 

Tidak ada perbedaan 

mean secara sangat 

siqnifikan 

Hipotesis Nihil (H0) 

ditolak 

Hipotesis Nihil (H0) 

ditolak 

Hipotesis Nihil (H0) 

diterima 

P < dari 0,01 atau 

P = 0,01 

P < dari 0,01 atau 

P = 0,01 

P < dari 0,01 atau 

P = 0,01 

Sumber Arikunto (2010: 256) 

 

3. Hipotesis statistik 

Dalam penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis, yaitu:  

 Hipotesis 1: 

 H0 : tidak ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS siswa  dengan 

    menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament  

    dengan model Problem Posing pada mata pelajaran IPS. 

 Ha : ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS siswa dengan  

   menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament  

   dengan model Problem Posing pada mata pelajaran IPS. 

 Hipotesis 2: 

H0 : rata-rata hasil pemahaman konsep materi IPS yang  

Pembelajaranya menggunakan model TGT lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

Ha : rata-rata hasil pemahaman konsep materi IPS yang  

pembelajaranya menggunakan model TGT lebih rendah 
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dibandingkan dengan yang pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi tinggi. 

Hipotesis 3: 

H0 : rata-rata hasil pemahaman konsep materi IPS yang  

pembelajaranya menggunakan model TGT lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang  pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi rendah. 

Ha : rata-rata hasil pemahaman konsep materi IPS yang 

pembelajaranya menggunakan model TGT lebih rendah 

dibandingkan dengan yang  pembelajaranya menggunakan model 

problem posing pada siswa yang memiliki motivasi rendah. 

 Hipotesis 4: 

H0 : tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan  motivasi  

    belajar  pada pemahaman konsep materi IPS. 

Ha : ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar 

    pada pemahaman konsep materi IPS. 

 

Kriteria pengujian Hipotesis adalah : 

Tolak Ha apabila Fhitung>Ftabel;thitung>ttabel 

Terima Ho apabila Fhitung<Ftabel;thitung<ttabel 

 

HIpotesis 1 dan 4 diuji menggunakan rumuss analisis varians dua jalan. 

Hipotesis 2 dan 3 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel independen. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut.  

 
1. Ada perbedaan pemahaman konsep materi IPS antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dibandingkan siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Problem Posing. Pada penerapan model 

pembelajaran TGT setiap siswa harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

dan secara alami akan menantang siswa untuk terus belajar. Oleh karena itu, 

setiap siswa harus menguasai materi yang diberikan dan bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan. Berbeda dengan pembelajaran Problem Posing yang 

hanya memusatkan pada komunikasi pada masing-masing anggota kelompok.  

2. Rata-rata pemahaman konsep materi IPS pada siswa yang memiliki motivasi 

belajari tinggi yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran TGT 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran Problem Posing. Dilihat dari aktivitas siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi sangat membantu pada penerapan model pembelajaran 

TGT dimana model ini menekankan pada setiap siswa harus menguasai 

materi yang disampaikan. Soal-soal pertanyaan berupa kuis  yang digunakan 

dalam model TGT dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa sehingga siswa 

tertantang untuk memahami materi. Model pembelajaran TGT mengharapkan 

siswa mampu memahami dan memilih sumber-sumber belajar yang tepat 
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untuk tujuan belajarnya. 

3. Rata-rata hasil belajar pemahaman konsep pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Posing lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran TGT. Siswa yang memahami materi akan 

tampil terbaik saat menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan dengan tepat, ia akan berlajar dengan sungguh-sungguh sehingga 

motivasi siswa tersebut tinggi. 

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan motivasi 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS dengan adanya pengaruh bersama 

atau joint effect antara model pembelajaran dengan motivasi belajar siswa 

terhadap pemahaman konsep materi IPS  Siswa Kelas VIII MTs Al-Falah 

Muncak Tahun Pelajaran 2015/2016. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Studi Perbandingan Model Teams Games 

Tournament Dan Problem Posing Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Materi IPS Dengan Memperhatikan Motivasi Belajar Terhadap Mata Pelajaran IPS 

Pada Siswa Kelas VIII MTs Al-Falah Muncak Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2016/2017”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu 

faktor tersebut adalah penggunaan model pembelajaran. Untuk itu, sebaiknya 

guru dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

mata pelajaran IPS agar materi yang akan disampaikan dapat tercapai dengan 

baik. Sebagai alternatif dalam pembelajaran guru dapat menerapkan model 

pembelajaran Teams Gamens Tournament (TGT) dan Problem Posing pada 
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mata pelajaran IPS sebagai bahan reverensi dan rujukan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep materi.  

2. Guru sebaiknya dalam mengajar dapat memilih model pembelajaran yang 

tepat dengan tetap memperhatikan motivasi belajar siswa, karena kemampuan 

serta penerimaan informasi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

berbeda dengan siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih mudah menerima materi yang 

diberikan oleh guru, sedangkan untuk siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah akan mengalami kesulitan dan lambat saat menerima materi. 

3. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik menggunakan model 

pembelajaran TGT untuk meningkatkan pemahaman konsep, sedangkan 

untuk siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, sebaiknya menggunakan 

model pembelajaran Problem Posing khususnya pada mata pelajaran IPS. 

Hubungan yang baik dapat dibangun melalui interaksi yang baik dan optimal 

antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa harus tercipta pada saat 

pembelajaran berlangsung. Tujuan tersebut terangkum dalam penerapan 

model pembelajaran Teams Gamens Tournament (TGT) dan Problem Posing) 

yang berguna untuk membangun karakter peserta didik agar lebih baik lagi.  

4. Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan sepenuhnya pada penerapan 

model pembelajaran Teams Gamens Tournament (TGT) dan Problem Posing 

sehingga dapat membantu pencapaian tujuan dari pembelajaran dan dapat 

memningkatkan kualitas sekolah. Karena terbukti pencapaian pemahaman 

materi pada siswa meningkat dengan menggunakan model pembelajaran 

Teams Gamens Tournament (TGT) dan Problem Posing.  
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