
9

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Belajar dan Pembelajaran

Pada dasarnya, belajar dan pembelajaran memiliki makna yang tidak jauh

berbeda. Kata pembelajaran merupakan kata yang berasal dari kata dasar belajar.

Sedangkan belajar itu sendiri berasal dari suku kata ajar. “Makna dan hakikat

belajar diartikan sebagai proses membangun makna/pemahaman terhadap

informasi atau pengalaman” (Suyatna, 2009: 2).

1. Belajar

Dalam pendidikan, proses belajar memegang peranan yang penting bagi

guru dan siswa. “Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang

kompleks yang hanya dialami oleh siswa sendiri” (Prastowo, 2013: 48).

Proses belajar terjadi setelah siswa mendapatkan sesuatu yang terdapat di

lingkungan sekitarnya yang dapat dijadikan bahan ajar.

Seseorang dapat dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi

suatu tindakan yang menyebabkan perubahan tingkah laku yang dapat diamati

relatif lama. Perubahan tingkah laku tersebut tidak dapat muncul begitu saja,

namun merupakan sebuah hasil dari usaha orang tersebut. Perubahan tingkah

laku tersebut dapat terjadi dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang

sifatnya positif.
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Perubahan tingkah laku pada umumnya untuk ranah kognitif dan
psikomotorik dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan, untuk
perubahan perilaku dalam ranah afektif bisa dengan kesadaran dan tanpa
dengan kesadaran, maksudnya dengan pembiasaan (Prastowo, 2013: 54).

2. Pembelajaran

Dalam suatu proses pembelajaran, siswa harus dapat mengembangkan

potensi yang ada di dalam dirinya untuk dapat berkembang.

Pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya menciptakan kondisi
belajar dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara
optimal sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai
(Prastowo, 2013: 57).

Pengembangan minat dan bakat ini diarahkan untuk mendorong

tercapainya kompetensi, tujuan dan perilaku khusus supaya siswa mampu

menjadi pembelajar aktif dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap

lingkungannya. Dalam pembelajaran, terdapat suatu kegiatan untuk membuat

siswa belajar dengan melibatkan beberapa unsur, baik ekstrinsik maupun

intrinsik yang melekat pada diri guru dan siswa, termasuk lingkungan sekitar,

guna tercapainya tujuan belajar-mengajar yang telah ditentukan. Kegiatan

mengajar berpusat pada siswa sebagai subjek belajar, sementara guru hanya

berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar.

B. Model Pembelajaran

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam

cara. Salah satunya adalah dengan penerapan model-model pembelajaran yang

saat ini sudah banyak sekali jumlahnya untuk dapat guru terapkan sesuai dengan

lingkungan peserta didik dan materi yang akan disampaikan. “Model

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk
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membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang

bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau pola lain”

(Joyce & Weil yang dikutip oleh Rusman, 2012: 133).

Dalam pelaksanaannya, guru harus benar-benar memahami karakteristik

model pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang

berlangsung. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dirancang berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar para ahli
tertentu.

2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu
3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di

kelas
4) Memiliki bagian-bagian model
5) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
6) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman

model pembelajaran yang dipilihnya (Rusman, 2012: 136).

Model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan dan dirancang untuk

melatih sikap kerjasama, keaktifan serta motivasi belajar siswa. Penerapan model

pembelajaran memiliki dampak berupa hasil belajar siswa yang dapat diukur

maupun hasil belajar jangka panjang. Hasil belajar yang dapat diukur ini seperti

hasil belajar kognitifnya yang meningkat, serta hasil belajar afektif dan

psikomotornya yang tentu akan tampak seiring penerapan suatu model

pembelajaran. Pada model pembelajaran kooperatif misalnya, siswa akan terlatih

dengan sikap kerjasama, peduli maupun keterampilannya dalam memecahkan

suatu masalah.

1. Model Team Games Tournament (TGT)

Model pembelajaran dapat dijadikan suatu pilihan bagi guru untuk

menentukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Salah satu model yang dijadikan objek dalam penelitian ini
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adalah model pembelajaran kooperatif. Ciri khas pembelajaran kooperatif ini

adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim (berkelompok) dan adanya

kemauan untuk bekerja sama.

Dalam pembelajaran kooperatif, aktivitas belajar berpusat pada siswa

dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan

mendukung dalam memecahkan suatu permasalahan. Terdapat banyak macam

model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh para ahli, salah

satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament

(TGT).

Model TGT menggunakan pembelajaran secara kelompok, pertandingan

akademik dan kuis-kuis serta sistem skor di mana para siswa berlomba sebagai

wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja dalam kelompoknya

sama. “Dalam TGT, siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim

lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing” (Saco dalam

Rusman, 2012: 224). Dalam TGT, dengan siswa berusaha mengumpulkan skor

atau poin sebanyak mungkin bagi kelompoknya, hal tersebut secara langsung

akan berakibat pada tingkat pemahaman siswa secara individu mengenai suatu

materi atau permasalahan.

2. Langkah-langkah Penerapan Model Team Games Tournament (TGT)

Langkah dalam penerapan model Team Games Tournament (TGT) dapat

dimulai dengan persiapan yang sama dengan pembelajaran pada umumnya,

perbedaannya, pada model TGT guru perlu menyiapkan kartu-kartu bernomor.

Model pembelajaran TGT terdiri dari lima langkah tahapan, yaitu tahap
penyajian kelas (class presentation), belajar dalam kelompok (teams),



13

permainan (games), pertandingan (tournament) dan penghargaan
kelompok (recognition) (Slavin dalam Rusman, 2012: 225).

Langkah-langkah diatas akan dijabarkan berikut ini:

1) Penyajian Kelas (Class Presentation)

Seperti pada proses pembelajaran pada umumnya, tiap pelaksanaan

pembelajaran dipersiapkan dengan menganalisis kompetensi inti,

kompetensi dasar, indikator serta rancangan rencana pembelajaran (RPP)

terlebih dahulu. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru diharapkan tidak

serta merta menggunakan metode ceramah pada siswa sehingga

menghabiskan waktu yang lama tanpa melibatkan siswa secara aktif.

Oleh sebab itu, guru harus menumbuhkan rasa ingin tahu siswa

tentang suatu masalah yang terkait dengan kehidupan nyata. Dengan

begitu, siswa akan terlatih untuk dapat berpikir kritis dan ilmiah.

2) Belajar dalam Kelompok (Teams)

Tahap selanjutnya setelah penyampaian materi pembelajaran dan

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa tentang suatu masalah, guru

membentuk kelompok yang terdiri atas 4 sampai 6 orang siswa yang

dipilih secara acak atau heterogen, baik secara prestasi akademis masing-

masing individu, jenis kelamin, ras dan agama yang dianut. Jadi, di

dalam kelas tidak ada kelompok yang merasa paling rendah karena

anggotanya tidak memiliki prestasi akademis yang tinggi atau kelompok

yang merasa terdiskriminasi karena semua anggota kelompoknya terdiri

atas suku yang sama. Pembentukan tim atau kelompok secara heterogen

ini diharapkan dapat membuat siswa berbaur dan mau bekerja sama serta

membantu teman dalam kelompoknya yang memiliki prestasi akademis
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rendah atau yang belum mengerti tentang pemecahan masalah yang

diberikan guru. Saat tim telah terbentuk, guru meminta siswa untuk

bergabung dan membuat meja tim masing-masing.

3) Permainan (Games)

Permainan terdiri atas beberapa pertanyaan yang dirancang oleh guru

untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari hasil diskusi

dengan tim dan hasil kuisnya secara individu. Siswa melakukan

permainan bersama dengan perwakilan dari kelompok lain yang telah

ditentukan guru berdasarkan pada kemampuan akademis yang

sama/homogen dengan media kartu bernomor dan lembar permainan

yang berisi pertanyaan-pertanyaan.

Permainan berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa

dengan benar untuk mendapatkan skor bagi tim masing-masing.

Permainan dalam TGT ini tidak dapat dipisahkan dengan  pelaksanaan

turnamen.

4) Turnamen (Tournament)

Turnamen pada TGT dilaksanakan pada akhir pembelajaran, seperti

halnya yang akan dilaksanakan peneliti dalam penelitian ini. Dalam

turnamen ini terdapat istilah-istilah seperti ‘meja turnamen’, ‘pembaca’,

dan ‘penantang’. Meja turnamen merupakan meja yang disusun berbeda

dengan meja kelompok atau tim. Satu meja akan terdiri dari perwakilan

masing-masing kelompok yang memiliki tingkat kinerja dalam kelompok

maupun prestasi akademis yang setara. Hal tersebut dilakukan demi

terwujudnya suatu kompetisi seimbang yang memungkinkan para siswa
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dari semua tingkat akademis sebelumnya dapat memberikan usaha

secara maksimal terhadap skor tim mereka.

Dalam sebuah meja turnamen, akan terdapat siswa yang akan

berperan sebagai pembaca dan penantang. Pembaca yaitu siswa yang

pada babak turnamen pertama mendapatkan kartu dengan nomor

tertinggi saat penentuan pembaca dan penantang dan nomor dibawah

selanjutnya berperan sebagai  penantang.

Apabila dalam satu meja turnamen terdapat 4 orang siswa, maka

akan terdapat 1 pembaca dan 3 penantang yang masing-masing akan

diberi nama penantang 1, penantang 2 dan penantang 3. Penentuan

pembaca dan penantang ini selanjutnya akan digilir kembali sehingga

masing-masing siswa akan merasakan berperan sebagai pembaca.

5) Rekognisi Tim

Dalam rekognisi tim ini guru perlu menyiapkan penguatan positif

berupa penghargaan seperti sertifikat kepada tim yang meraih skor

tertinggi. Guru menghitung skor tim setelah masing-masing anggota tim

melaksanakan turnamen.

Skor masing-masing anggota yang telah melaksanakan turnamen

diakumulasikan dengan anggota dari tim yang sama. “Skor tim dihitung

berdasarkan skor turnamen anggota tim dan akan direkognisi bila mereka

berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya” (Slavin,

2005: 170).

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Team Games Tournament (TGT)

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahannya saat

diterapkan di dalam kelas, karena tidak ada model pembelajaran yang benar-
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benar dapat diterapkan dengan sempurna. Begitu pula dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) yang memiliki

kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan model ini, yaitu:
a) Mudah divariasikan dengan berbagai media pembelajaran
b) Meningkatkan rasa percaya diri pada siswa
c) Meningkatkan kekompakan antaranggota kelompok
d) Mengeratkan hubungan antaranggota kelompok
e) Waktu pembelajaran lebih singkat
f) Keterlibatan siswa lebih optimal

Sedangkan, kelemahan model TGT, yaitu:
a) Memerlukan persiapan yang rumit dalam pelaksanaannya
b) Bila terjadi persaingan yang negative maka hasilnya akan buruk
c) Bila ada siswa yang malas atau ada yang ingin berkuasa dalam

kelompok maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan semestinya.
d) Adanya siswa yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam

kelompok belajar akan dapat mengganggu berjalannya proses
pembelajaran
(Slavin dalam Putri, 2011: 17-18).

Dalam penerapannya, model TGT mudah diterapkan dan divariasikan

dengan berbagai media pembelajaran seperti media grafis berupa gambar/foto.

Model ini dapat meningkatkan rasa percaya diri pada siswa karena saat

terjadinya turnamen yang menempatkan siswa dalam suatu meja dengan

perwakilan dari kelompok lain yang memiliki kesamaan dalam tingkat

akademiknya, membuat siswa merasa percaya diri dalam menjawab

pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, siswa juga akan merasa percaya diri pada

saat bertukar pikiran atau pendapat dalam kelompoknya. Model TGT juga

dapat meningkatkan kokampakkan dan mengeratkan hubungan antaranggota

kelompok saat mereka bekerja dalam tim untuk menyelsaikan permasalahan

secara bersama-sama dan saling mengajarkan mengenai cara pemecahan

masalah dalam kelompok. Oleh karena itu, keterlibatan siswa dalam

pembelajaran, baik secara kelompok maupun secara individu akan lebih

optimal.



17

Selain adanya kelebihan-kelebihan tersebut, tentu model TGT pun

memiliki kekurangan seperti memerlukan persiapan yang rumit dalam

pelaksanaannya karena guru harus benar-benar memahami langkah demi

langkah dalam penerapan model TGT, harus mempersiapkan alat dan bahan

dalam penerapan model TGT seperti kartu soal, kartu bernomor, lembar

rangking, lembar skor permainan dan sertifikat bagi tim yang memperoleh poin

tertinggi. Selain itu, bila guru tidak dapat mengawasi jalannya kompetisi

dengan baik melalui permainan akademik dan turnamen, makan dapat

dimungkinkan akan terjadi persaingan tidak sehat atau persaingan yang bersifat

negatif. Pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan semestinya seperti yang

sudah direncanakan jika ada siswa yang malas, ingin berkuasa dalam

kelompoknya maupun siswa yang tidak dapat memanfaatkan waktu sebaik-

baiknya dalam bekerja bersama kelompoknya. Namun, hal tersebut dapat

diatasi jika guru dengan sabar dan teliti mengawasi aktifitas siswa sehingga

jalannya pembelajaran akan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

C. Media Pembelajaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mendorong upaya-

upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam pembelajaran.

Para guru dituntut untuk dapat menggunakan alat-alat ‘perantara’ dalam

penyampaian materi di kelas, baik yang telah disediakan di sekolah maupun

yang mengharuskan guru untuk membuatnya sendiri.

Dalam penggunaan alat-alat ‘perantara’ penyampaian materi pembelajaran

tersebut sudah seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan materi

yang akan disampaikan. Maka, setidaknya guru dapat menggunakan atau
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membuat alat yang murah dan efisien, namun tepat dalam penggunaannya dalam

proses pembelajaran. Untuk itu, guru perlu memliki pengetahuan dan

pemahaman yang cukup mengenai media (alat perantara) dalam pembelajaran.

“Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah,

perantara atau pengantar” (Arsyad, 2013: 3). Guru, buku paket dan seluruh yang

ada dalam lingkungan sekolah merupakan media. “Media adalah berbagai jenis

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”

(Gagne yang diadopsi oleh Sadiman, dkk., 2011: 6). Maka, dapat penulis

simpulkan bahwa media adalah perantara yang digunakan dalam proses belajar

mengajar untuk menarik perhatian siswa serta memudahkan guru dalam

mengajar.

1. Media Grafis

Dalam dunia pembelajaran, bermacam media dapat digunakan oleh

guru untuk menyampaikan materi kepada siswa melalui indera penglihatan

dan pendengaran guna mengurangi terjadinya verbalisme yang terjadi.

Salah satu jenis media tersebut adalah media visual. Media visual yang

merupakan alat ‘perantara’ dalam penyampaian pesan ajaran kepada siswa

hanya menggunakan indera penglihatan. Dan salah satu bentuk dari media

visual yang akan peneliti bahas di penelitian ini adalah media grafis.

Seperti fungsi media pada umumnya, “media grafis ini pun berfungsi

untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan” (Sadiman, dkk.,

2011: 28). Pesan yang akan disampaikan melalui media grafis ini

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual yang perlu dipahami

dengan benar agar proses penyampaian berjalan efektif dan efisien.
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2. Jenis-jenis Media Grafis

Media grafis merupakan media sederhana, mudah dalam pembuatannya

dan relatif murah dari segi biaya. Terdapat berbagai macam jenis media

grafis, diantaranya “(1) gambar/foto, (2) sketsa, (3) diagram, (4)

bagan/chart, (5) grafik (graphs), (6) kartun, (7) poster, (8) peta dan globe,

(9) papan flanel (10) papan buletin” (Sadiman, dkk., 2006: 29-47).

Dari sekian banyaknya media pendidikan yang ada saat ini, media

gambar/foto merupakan media yang paling umum dan sering digunakan

guru dalam pembelajaran di kelas. Hal tersebut karena media gambar/foto

merupakan media yang berbentuk dua dimensi yang mudah digunakan guru

maupun siswa.

3. Kelebihan dan Kelemahan Media Grafis

Sebagai sebuah media dalam proses pembelajaran, media grafis

memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu:

1) Kelebihan
a. Sifatnya konkret
b. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu
c. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan
d. Dapat memperjelas suatu masalah
e. Harganya murah, mudah didapat serta digunakan
f. Dapat menyederhanakan hal yang kompleks sehingga dapat

memperjelas penyajian pesan.
g. Dapat menarik perhatian siswa.

2) Kelemahan
a. Media grafis hanya menekankan persepsi indera mata atau

visual.
b. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk

kegiatan pembelajaran
c. Ukurannya sangat terbatas untuk digunakan dalam kelompok

besar (Sadiman dkk, 2011: 29)

Penggunaan media grafis dapat menarik perhatian siswa bila guru

mengemas media secara rapi dan tertata. Media grafis bersifat lebih konkret
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dan realistis dalam menunjukkan pokok permasalahan yang ingin

ditunjukkan pada siswa karena guru dapat secara langsung menunjukkan

media seperti gambar yang mengarah pada permasalahan yang harus

diselesaikan siswa. Selain itu, penggunaan media grafis dalam pembelajaran

dinilai sangat efektif karena mampu mengatasi permasalahan ruang dan

waktu. Keuntungan lain dalam penggunaan media grafis pun dapat

didasarkan pada harganya yang murah dan mudah didapat serta digunakan.

Guru dapat membuat sendiri media grafis yang akan digunakannya pada

pembelajaran.

Namun, dalam penerapannya tentu media grafis ini memiliki

kelemahan. Media grafis yang digunakan dalam pembelajaran di kelas

umumnya merupakan gambar diam dan sederhana yang berbentuk dua

dimensi. Oleh karena itu, media grafis hanya menekankan pada pemahaman

siswa melalui indera mata atau visualnya saja. Selain itu, ukuran media

grafis sangat terbatas untuk digunakan dalam kelompok besar.

D. Pengertian Hasil Belajar

Setelah terjadinya pembelajaran, tujuan utama yang ingin dicapai adalah

hasil belajar. “Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar

atau tindak belajar” (Dimyati dan Mujiono dalam Sugito, 2012: 16). Guru dapat

mengetahui dan menentukan hasil belajar siswa yang diproses dan diamati

secara keseluruhan, yaitu hasil belajar pengetahuan, sikap dan keterampilannya.

“Terdapat tiga ranah hasil belajar yaitu hasil belajar dalam ranah kognitif, ranah

afektif dan ranah psikomotor” (Simpson yang diadopsi oleh Sudijono, 2011: 57).
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Ranah kognitif disebut juga dengan ranah pengetahuan. Dalam ranah

kognitif, terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah

hingga jenjang yang paling tinggi.

Keenam jenjang tersebut adalah (1) pengetahuan/hafalan/ingatan
(knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan (application),
(4) analisis (analysis), (5) sintesis (syntesis) dan (6) penilaian (evaluation)
(Bloom yang diadopsi oleh Sudijono, 2011: 50).

Ranah afektif disebut juga sebagai ranah yang berkaitan dengan sikap. Hasil

belajar afektif akan tampak pada siswa berupa berbagai tingkah laku yang

sebelumnya menjadi aspek dan indikator guru dalam mengukur hasil belajar

afektif siswa dalam pembelajaran seperti kedisiplinan, kerja sama, kepedulian,

rasa ingin tahu, sikap cinta lingkungan dan sebagainya.

Ranah psikomotor disebut juga dengan ranah keterampilan karena ranah ini

dilihat dari kemampuan siswa dalam bertindak setelah menerima pembelajaran

tertentu. “Hasil belajar ranah psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan

(skill) dan kemampuan bertindak individu” (Simpson yang diadopsi oleh

Sudijono, 2011: 57).

E. Makna Pembelajaran Tematik Terpadu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tematik diartikan sebagai

berkenaan dengan tema. Tema sendiri adalah pokok pikiran, dasar cerita (yang

dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak dan

sebagainya). Sedangkan, terpadu berarti sudah padu (disatukan, dilebur menjadi

satu dan sebagainya). Dari uraian tersebut, terlihat bahwa dua kata tersebut

tampak berbeda, namun sebenarnya intinya sama, yaitu sama-sama berorientasi

pada proses penyatuan. “Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan
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dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek

pembelajaran, baik intra maupun antarmata pelajaran” (Prastowo, 2013: 106).

Dengan adanya keterpaduan ini, siswa akan memperoleh pengetahuan secara

utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa.

Di lain sisi, pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Misalnya, tema

Tempat Tinggalku dapat ditinjau dari mata pelajaran Matematika, Bahasa

Indonesia, IPA, IPS, PPKn, Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) serta

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Pembelajaran tematik

menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas

pembelajaran itu penuh makna, mulai dari pembelajaran inquiry yang aktif

secara individu maupun aktif secara berkelompok sampai dengan penyerapan

pengetahuan dan fakta secara pasif.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah “tematik” dan

“terpadu” yang digunakan dalam pembelajaran mengandung makna sama namun

juga berbeda. “Sama dalam artian bahwa kedua model pembelajaran tersebut

pada hakikatnya sama-sama merupakan bentuk pembelajaran yang

dikembangkan melalui proses pemaduan” (Prastowo, 2013: 123).

Dalam Kurikulum 2013, dirumuskan secara terpadu kompetensi ranah

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Dalam mencapai ketiga ranah kompetensi tersebut, pendekatan tematik terpadu

yang dibenamkan dalam Kurikulum 2013 mengacu pada pendekatan

scientific/ilmiah. Artinya, dirancang suatu pembelajaran dimana kompetensi

ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran

digabungkan menjadi satu agar siswa lebih mudah memahami pengetahuan lebih
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mendalam dan bermakna serta dapat mendorong siswa untuk dapat berpikir

kritis dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah.

1. Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Terpadu

Penilaian perlu dilakukan agar guru dapat memastikan bahwa peserta

didik mengalami proses pembelajaran dengan benar. “Penilaian

(assessment) adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa” (Kunandar, 2013: 35).

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang dan

menyeluruh.

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup:

penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan,
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian
tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan
ujian sekolah/madrasah (Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan).

Salah satu cakupan dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa dalam kurikulum 2013

adalah penilaian autentik (authentic assessment). “Penilaian autentik

merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai

mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran”

(Salinan Lampiran Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar

Penilaian). Maka, maksudnya disini adalah bahwa penilaian dilakukan

secara menyeluruh dari proses belajar yang dialami siswa. Selain, itu ahli

lain berpendapat bahwa,
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Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang
menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun
hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan
tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) (Kunandar, 2013:
35-36).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat simpulkan

bahwa penilaian autentik adalah kegiatan mengukur semua kompetensi

peserta didik mulai dari kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan

berdasarkan proses dan hasil belajarnya.

Dalam penilaian ini, siswa ditantang untuk menerapkan informasi dan

keahliannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, siswa dituntut

untuk dapat berpikir kritis sehingga bisa mendapatkan lebih dari satu

jawaban atau lebih dari satu cara pemecahan masalah dalam satu

pertanyaan. Dalam penilaian autentik harus memerhatikan keseimbangan

antara penilaian kompetensi pengetauan, sikap dan keterampilan yang

disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik pada

jenjangnya.

2. Tema Tempat Tinggalku

Tempat Tinggalku merupakan tema kedelapan dalam pembelajaran

Kurikulum 2013 pada kelas IV Sekolah Dasar dan dilaksanakan pada

pembelajaran di semester genap. Tema ini memiliki tiga buah subtema yang

masing-masing subtema memiliki 6 pembelajaran. Subtema 1 berjudul

Lingkungan Tempat Tinggalku, subtema 2 berjudul Keunikan Daerah

Tempat Tinggalku dan subtema 3 berjudul Aku Bangga dengan Daerah

Tempat Tinggalku.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subtema 2 dalam

melakukan pembelajaran di kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas. Pada

subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku atau Subtema 2 pembelajaran

1 dan 2, kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi sikap berupa

kerjasama, menghargai dan peduli. Kompetensi psikomotor berupa

keterampilan mengolah informasi, mengamati dan menganalisa. Sedangkan

kompetensi pengetahuan berupa ciri khusus daerah, interaksi masyarakat,

pengolahan sampah, menjelaskan jenis teknologi yang dipakai  dalam

pengolahan kedelai menjadi tempe dan pemanfaatan teknologi bagi

lingkungan.

Penggunaan model Team Games Tournament (TGT) dan media grafis

pada pembelajaran tema Tempat Tinggalku dengan subtema Keunikan

Daerah Tempat Tinggalku ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih

menarik sehingga dapat menumbuhkan sikap kepedulian dan kerja sama

siswa melalui pembelajaran kooperatif sehingga membuat mereka menjadi

lebih memahami materi pembelajaran.

F. Kerangka Pikir

Kemampuan siswa kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran tahun

pelajaran 2013/2014 dalam pembelajaran pada mata pelajaran yang termasuk

dalam Tema Tempat Tinggalku seperti Bahasa Indonesia, PPKn, IPA dan IPS

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hal tersebut terbukti pada

persentase ketuntasan siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya

mencapai 32%, pada mata pelajaran PPKn hanya mencapai 12%, pada mata

pelajaran IPA dan IPS hanya mencapai 44% dari total seluruh siswa. Selain itu,
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ditemukan pula data bahwa sebanyak 84% atau 21 siswa tampak kurang

memiliki minat terhadap proses pembelajaran sehingga mereka cenderung

kurang aktif. Dengan menggunakan model Team Games Tournament (TGT) dan

media grafis diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi

yang sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

Berdasarkan kelebihan yang dimiliki model TGT dan media grafis, peneliti

berkeyakinan bahwa penggunaan model TGT dan media grafis sangat efektif

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas

Pagelaran Tahun Pelajaran 2013/2014. Maka dalam penelitian ini peneliti

membuat kerangka pikir dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

Dari kerangka berpikir di atas dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran

menggunakan Tema Tempat Tinggalku dengan pendekatan scientific tematik

terpadu, guru menyajikan materi berdasarkan tema tidak lagi terpisah seperti

halnya mata pelajaran. Penyajian bahan ajar dibantu dengan menggunakan

model pembelajaran TGT dan media grafis yang dapat membuat suasana di

Kondisi Awal
(Hasil Belajar Rendah)

Masukan (Input)
1. Bahan Ajar
2. Model TGT
3. Media Grafis

Tindakan
Pembelajaran Tema Tempat Tinggalku menggunakan model TGT dan
Media Grafis:

1. mengorganisasikan siswa untuk melaksanakan pembelajaran
kooperatif dan turnamen akademis

2. evaluasi hasil

Keluaran (Output)
Meningkatkan hasil belajar  (kognitif, afektif dan psikomotor) siswa
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kelas aktif, menyenangkan, mandiri dan membuat siswa lebih memahami materi

pembelajaran maupun sikap dan keterampilan yang akan terbentuk.

G. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian dirumuskan setelah peneliti mengemukakan

tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. “Hipotesis adalah jawaban atau dugaan

sementara yang harus diuji lagi kebenarannya” (Riduwan, 2010: 163).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, maka hipotesis

tindakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jika dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku menggunakan model

Team Games Tournament (TGT) dengan langkah-langkah yang tepat, maka

hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan

2. Jika dalam pembelajaran tema Tempat Tinggalku menggunakan media

grafis dengan langkah-langkah yang tepat, maka hasil belajar siswa akan

mengalami peningkatan


