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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pembelajaran IPS di SMP

a. Pengertian Pembelajaran IPS

Ilmu pengetahuan sosial banyak di definisikan oleh para ahli.

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) berasal dari Amerika dengan nama

Social Studies, National for Social Studies (NCSS) mendefinisikan

social studies sebagai berikut:

“Social studies is the integrated study of the social sciences
and humanities to promote civic competence. Within the school
progam, social studies provides coordinated, systematic study
drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology,
economisc, geography, history, law, philoshophy, political
science, psychology, religion, and sociology, as well as
appropriate content from the humanities, mathematics, and the
natural sciences” (savage and Armstrong, 1996:9).

Barr dalam Sapriya (2009:10) berpendapat bahwa The social

studies is an integration of experience and knowledge concerning

human relations for the purpose of citizenship education. Sedangkan

menurut Banks dalam Sapriya (2009:10)

“The social studies is that part of the elementary and high school
curriculum which has the primary responsibility for helping
students to develop the knowledge, skills, attitudes, and values
needed to participate in the civic life of their local communities,
the nation, and the word”.

Lebih lanjut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 di tuliskan

bahwa “Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan
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terpadu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang

ilmu yang berkaitan”.

Terkait dengan pengertian tersebut di atas, Numan Somantri

(2001:74) mengatakan bahwa pendidikan IPS adalah suatu

penyederhanaan ilmu-ilmu sosial, ideology Negara dan disiplin ilmu

lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada

tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah

perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora termasuk di

dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan, bahkan juga menyangkut

aspek-aspek ilmu kealaman dan teknologi.

Pandangan tentang pembelajaran yang di ungkapkan oleh

Trianto (2009:17) bahwa pembelajaran merupakan aspek kegiatan

manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan.

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam

makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha

sadar dari seseorang guru untuk membelajarkan siswanya

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam

rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat

bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru
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dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer)

yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Isjoni (2010:14) menuliskan bahwa pembelajaran adalah sesuatu

yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Sistem

pembelajaran dalam kontruksivis menurut Hudojo dalam Trianto

(2009:19) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) siswa terlibat aktif

dalam belajarnya. Siswa belajar materi (pengetahuan) secara bermakna

dengan bekerja dan berpikir, dan b) informasi baru harus dikaitkan

dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu dengan skema yang

dimiliki siswa.

Jadi pembelajaran IPS adalah interaksi dua arah dari seorang

guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi

(transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu tujuan

pembelajaran IPS yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Tujuan Pembelajaran IPS

Tujuan pembelajaran IPS sangat bervariasi. Diah Harianti

(2006:9) mengatakan bahwa tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial

ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut
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dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah

diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci

sebagai berikut:

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan

kebudayaan masyarakat.

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang

berkembang di masyarakat.

4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial,

serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu

mengambil tindakan yang tepat.

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu

membangun diri sendiri agar survive yakemudian bertanggung jawab

membangun masyarakat.

Menurut Simangungsong (1987: 31-32) tujuan IPS adalah :

“Meningkatkan kesadaran ekonomi rakyat, meningkatkan
kesejahteraan jasmani dan rohani, meningkatkan efisiensi,
kejujuran dan keadilan dalam pelayanan umum, meningkatkan
mutu lingkungan, menjamin keamanan dan keadilan bagi
semua warganya, memberi pengertian tentang hubungan
internasional, meningkatkan saling pengertian tentang
kerukunan nasional dan memelihara keagungan sifat-sifat
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kemanusiaan, kesejahteraan rohani dan jasmani dan tata
susila”.

Etin Solihatin (2009: 15) berpendapat bahwa tujuan pendidikan

IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar

kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat,

kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa mampu memahami gejala

lingkungan alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan wilayah

serta permasalahan  yang dihadapi sebagai akibat adanya saling

pengaruh antara manusia dan lingkungannya. pembelajaran tersebut

berfungsi mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali dan

memahami gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya dengan

keruangan  dan kewilayahan serta mengembangkan sikap positif dan

rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat

adanya pengaruh dengan manusia terhadap lingkungannya.

2. Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian  Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode pengajaran

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki

tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok

setiap anggota saling bekerja dan membantu untuk memahami suatu
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bahan pembelajaran. Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu

teman dalam kelompok belum menguasai bahan pembelajaran.

Pada dasarnya cooperatif learning mengandung pengertian

sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau

membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok

itu sendiri (Etin Solihatin, Raharjo, 2007:4). Nur Asma (2006:12)

mengatakan bahwa:

“Belajar kooperatif mendasarkan pada suatu ide bahwa siswa
bekerja sama dalam belajar kelompok dan sekaligus masing-
masing bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota
kelompoknya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat
menguasai materi pelajaran dengan baik”.

Dari pandangan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah suatu sikap atau perilaku bersama

dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja

sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau

lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan

dari setiap anggota kelompok itu sendiri.

b. Metode pembelajaran Kooperatif

Sekolah adalah salah satu arena persaingan. Mulai dari awal

masa pendidikan formal, seorang anak belajar dalam suasana kompetisi

dan harus berjuang keras memenangkan kompetisi untuk bisa naik kelas

atau lulus. Sebenarnya kompetisi bukanlah satu-satunya metode

pembelajaran yang bisa dan harus dipakai. Menurut Anita Lie (2005:
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23) ada tiga pilihan metode, yaitu kompetisi, individual, dan

cooperative learning.

Metode pembelajaran cooperative learning merupakan sistem

pengajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstuktur disebut sebagai

sistem “pembelajaran gotong royong”. Dalam sistem ini, guru bertindak

sebagai fasilitator. Metode pembelajaran cooperative learning tidak

sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar

pembelajaran cooperative learning yang membedakannya dengan

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur

model cooperative learning dengan benar akan memungkinkan

pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode

pembelajaran adalah kerangka konseptual atau prosedural dari suatu

proses, dalam proses tersebut di dalamnya terdapat komponen

pengoperasionalan pendekatan, strategi, dan metode antara lain

kegiatan guru dapat membuat siswa aktif yang menekankan pada

penyediaan sumber belajar agar dapat mencapai tujuan-tujuan

pembelajaran secara efektif dan efesien.

3. Teams Game Tournament (TGT)

a. Pengertian Teams Game Tournament

Teams game tournament atau pertandingan permainan tim ini

merupakan  jenis pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh
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Robert E. Slavin dan teman –temannya di Universitas John Hopkin.

Metode ini adalah salah satu tipe atau 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.

Slavin (2010: 163) mengatakan secara umum TGT sama saja

dengan STAD kecuali satu hal: TGT menggunakan tournament

akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan

individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan

anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti

mereka.

Nur Asma (2006:54) menegaskan bahwa metode TGT adalah

suatu metode pembelajaran yang didahului dengan penyajian materi

pembelajaran oleh guru dan di akhiri 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 oleh guru. Sebagai

ganti dari tes tertulis, setiap siswa akan bertemu seminggu sekali pada

meja tournament dengan dua rekan dari kelompok lain untuk

membandingkan kemampuan kelompoknya dengan kelompok lain.

Jadi TGT merupakan tipe belajar kooperatif yang dihasilkan dari

pengembangan tipe STAD (Student Teams-Acheivment Divisions),

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil dengan
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komponen utama berupa presentasi kelas, diskusi tim, game,tournament

dan rekognisi tim. Sedangkan yang menjadi pembeda dari kedua tipe ini

adalah adanya game-game akademik pada tipe TGT, sehingga dapat

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan

dalam dalam suasana gembira serta terciptanya kompetisi tim yang

didasarkan pada tanggung jawab masing-masing individunya.Dengan

adanya diskusi maka keaktifan siswa saat bertukar pendapat, bertanya

kepada siswa lain/ guru mengenai hal yang tidak di mengerti akan

muncul.Kuis dan rekognisi tim dalam game tournament akan

memotivasi siswa untuk mendapatkan skor tertinggi dengan menjawab

pertanyaan guru dengan benar.

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

TGT di dalamnya terdapat variasi metode pembelajaran.

Menurut Slavin (2010: 166) TGT terdiri atas berbagai komponen,

meliputi:

1) Presentasi di kelas

Materi dalam TGT pertama-tama diperkenalkan dalam

presentasi di kelas dulu. Ini merupakan pengajaran langsung seperti

yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin

oleh guru, tetapi bisa juga memasukkan presentasi audiovisual.

Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasanya hanyalah

bahwa presentasi tersebut haruslah benar-benar berfokus pada  unit

TGT.
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2) Tim

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili

seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis

kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama tim adalah memastikan

bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya

lagi adalah mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan

kuis dengan baik.

3) Game

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya

relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang

diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim.

4) Tournament

Turmanen adalah sebuah struktur dimana game

berlangsung. Sedangkan menurut Nur Asma (2006:54) kegiatan

pembelajaran dengan metode TGT meliputi beberapa tahap.

Kegiatan tahap 1 dan 2 metode TGT sama dengan tahapan pada

metode STAD, metode TGT tidak menggunakan tes individual,

tetapi menggantikannya dengan tournament yang dilakukan

terlebih dulu dengan membentuk kelompok baru. Pembentukan ini

dilakukan dengan cara mengelompokkan siswa yang

berkemampuan sama dan setiap kelompok dikumpulkan ke dalam

satu kelompok baru. Anggota kelompok baru kemudian menempati

meja tournament dan selanjutnya memulai permainan.
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5) Rekognisi Tim

Tim akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan lainnya

apa bila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Pada

metode TGT yang harus dilakukan guru adalah memberikan

kesempatan kompetitif dalam suasana konstruktif dan positif. Para

siswa menyadari bahwa kompetisi merupakan sesuatu yang selalu

mereka hadapi setiap saat, akan tetapi TGT memberikan mereka

peraturan dan strategi untuk bersaing sebagi individu setelah

mereka mendapat bantuan dari rekan timnya. Dengan demikian

mereka membangun ketergantungan atau kepercayaan dalam tim

mereka yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk

merasa percaya diri ketika mereka harus bersaing dalam turnamen.

c. Kelebihan dan Kelemahan tipe TGT

1) Kelebihan TGT

Metode ini merupakan metode pembelajaran yang

memberikan kesempatan sepenuhnya kepada siswa dalam mencapai

kompetensi melalui kerjasama kelompok, sehingga terjadi interaksi

multi arah dalam pembelajaran. Manfaat dari metode ini antara lain

mengembangkan hasil belajar akademik penerimaan terhadap

keanekaragaman dan pengembangan keterampilan sosial (Sumardi,

1982:3). Selain itu timbulnya rasa percaya diri para siswa, keyakinan

para siswa bahwa mereka adalah individu yang penting dan bernilai

merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membangun
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kemampuan mereka dalam menghadapi kekecewaan dalam hidup

dan menjadi individu yang produtif (Slavin, 2010:122). Norma-

norma kelompok yang pro akademik juga muncul, dalam hal ini

minat atau motivasi akan tumbuh di kalangan siswa. Saat

mengerjakan tugas, perilaku siswa dalam kelas akan membaik,

kesukaan terhadap kelas dan sekolah, soal pertemanan atau

sosialisasi juga akan meningkat (Slavin, 2010:142).

Jadi dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari TGT antara

lain :

a) Siswa tidak terlalu bergantung kepada guru, dan akan

menambahkan rasa kepercayaan dengan kemampuan diri untuk

berfikir mandiri, menemukan informasi dari berbagai sumber,

dan belajar bersama siswa lainnya.

b) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan

secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain.

c) Menumbuhkan sikap respek pada orang lain, dengan menyadari

keterbatasannya dan bersedia menerima segala perbedaan.

d) Membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih

bertanggung jawab dalam belajar.

e) Meningkatkan prestasi akademik dan kemampuan sosial,

termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan

interpersonal, ketrampilan mengelola waktu, dan sikap positif

terhadap sekolah.
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f) Mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan

pemahaman siswa, serta menerima umpan balik.

g) Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan

mengubah belajar abstrak menjadi riil.

h) Meningkatkan motivasi belajar dan melahirkan rangsangan

untuk berfikir, yang akan sangat berguna bagi proses

pembelajaran jangka panjang.

2) Kelemahan TGT

TGT sering mengalami hambatan jika memiliki kekurangan

dalam sosialisasi. Dalam hal ini, siswa yang tidak bisa berteman

akan menghambat metode TGT ini sehingga tidak dapat berjalan

lancar. Masalah ini sering muncul karena perbedaan jenis kelamin,

etnik, dan kemampuan akademik (Slavin, 2010: 274).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelemahan TGT antara lain :

a) Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memahami filosofi

pembelajaran tim, sehingga siswa yang memiliki kemampuan

lebih akan merasa terhambat oleh siswa lainnya yang memiliki

kemampuan dibawahnya.

b) Dengan diciptakannya kondisi saling membelajarkan antara

siswa, bisa jadi dapat menimbulkan pemahaman yang tidak

seharusnya atau tidak sesuai dengan harapan.
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c) Penilaian yang didasarkan pada kinerja kelompok, seharusnya

dapat disadari oleh guru bahwa sebenarnya hasil dan prestasi

yang diharapkan adalah prestasi dari setiap individu siswa.

d) Bukan merupakan pekerjaan yang mudah, untuk

mengkolaborasikan kemampuan indivudial siswa bersamaan

dengan kemampuan kerjasamanya.

4. Partisipasi Aktif

a. Pengertian Partisipasi Aktif

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “partisipation”

yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi

menurut Suryosubroto (2002: 279-280)  adalah keterlibatan mental

dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap

kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung

pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Partisipasi diperlukan dalam pembelajaran IPS, siswa harus aktif

dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada belajar kalau tidak ada

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas sangat

penting dalam interaksi pembelajaran.

Mulyono Tjokrowinoto dalam Suryosubroto (2002:278)

mengemukakan bahwa partisipasi adalah penyertaan mental dan

emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka

untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi

tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab terhadap
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tujuan tersebut. Pandangan dari Keith Davis dalam Suryosubroto

(2002 : 279) partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan

emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung

jawab di dalamnya. Sependapat dengan hal tersebut diatas The Liang

Gie dalam Suryosubroto (2002 :279) menyebutkan bahwa partisipasi

meliputi aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan

dalam organisasi, keikutsertaannya dalam kegiatan organisasi.

Sedangkan pembelajaran partisipatif sering juga diartikan

sebagai keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi pembelajaran (Mulyasa,2006:241). Teori lain

dikemukakan oleh Rusman (2010:323) bahwa perbelajaran partisipatif

yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan

pembelajaran secara optimal. Dalam meningkatkan partisipasi siswa

dalam proses tembelajaran tidak lepas dari prinsip pengajaran yaitu

aktivitas.

Wina Sanjaya (2009:132) menuliskan bahwa aktivitas sendiri

tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik akan tetapi juga

meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental.

Aktivitas fisik adalah peserta didik giat dan aktif dengan anggota

badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya

duduk dan mendengarkan, melihat hanya pasif sedangkan aktivitas

psikis adalah peserta didik yang daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam proses pembelajaran.
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Sedangkan pembelajaran aktif yang di definiskan oleh

Mulyasa (2006:191) merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih

banyak melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses informasi

dan pengetahuan. Pendapat lain tentang pembelajaran aktif

dikemukakan oleh Hisyam Zaini dalam bukunya (2008:XIV), bahwa

“suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara

aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka

mendominasi aktivitas pembelajaran”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk

aktivitas fisik, mental, maupun emosional dalam merespon. Respon

yang diberikan siswa bisa tampak melalui sesuatu secara fisik, bisa

juga tidak tampak seperti melakukan analisis terhadap sesuatu,

memikirkan sesuatu, atau mencari jawaban terhadap suatu

permasalahan.

Partisipasi aktif siswa dalam belajar IPS tampak dalam

kegiatan individu untuk berbuat sesuatu dalam memahami materi

pelajaran dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh mencoba

menyelesaikan latihal soal dan tugas yang diberikan oleh guru,

bertanya kepada guru tentang materi yang tidak dipahami,

bersemangat dan bekerjasama dalam tugas kelompok, mengeluarkan

pendapat untuk memecahkan sebuah permasalahan, memberikan

pertanyaan, menanggapi pendapat orang lain tentang masalah



25

pembelajaran, mencoba menemukan konsep-konsep dalam

menyelesaikan hasil pikiran dan penemuan secara lisan atau

penampilan serta semangat dalam kegiatan belajar mengajar.

b. Indikator Partisipasi Aktif

Berdasarkan pengertian partisipasi diatas Suryosubroto

(2002:280) menjelaskan bahwa dalam partisipasi terdapat unsur-unsur

sebagai berikut:

1) Kerterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPS.
2) Kemampuan siswa untuk berinisiatif dan berkreasi dalam proses

pembelajaran IPS.
Adapun sifat dari partisipasi tersebut adalah:

1) Adanya kesadaran dari siswa untuk berpartisipasi aktif.
2) Tidak adanya unsur paksaan.
3) Anggota merasa ikut memiliki.

Menurut Subandiyah seperti yang dikutip oleh Suryosubroto

(2002:281), prasyarat meningkatkan partisipasi adalah melalui

penanaman kesadaran yaitu:

“Rasa senasib sepenanggungan, ketergantungan dan keterkaitan,
keterlibatan siswa dengan tujuan yang jelas agar meningkatkan
ketetapan hati, kemampuan keras dan sikap tahan uji, kemampuan
menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan adanya prakarsa”.

Sedangkan Nana Sudjana (2006:61) berpendapat bahwa

keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal:

“Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, terlibat dalam
pemecahan masalah, bertanya kepada siswa lain atau guru
mengenai hal yang tidak dimengerti, mencari informasi yang
diperlukan untuk pemecahan masalah, melakukan diskusi
kelompok sesuai petunjuk guru dan menilai kemampuan dirinya
dan hasil yang diperolehnya”.

Kesimpulannya adalah partisipasi aktif dalam proses

pembelajaran dapat diwujudkan dengan berbagai hal, diantaranya,
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siswa terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada siswa lain

atau guru mengenai hal yang tidak dimengerti, siswa aktif menjawab

pertanyaan dari guru, mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru,

datang tepat waktu.

c. Cara Meningkatkan Partisipasi Aktif

Gagne dan Briggs dalam Martinis Yamin (2007: 83-84)

menjelaskan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam

kelas meliputi sembilan aspek untuk menumbuhkan aktivitas dan

partisipasi siswa. Masing-masing di antaranya:

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga

mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

2) Menjelaskan tujuan instruksional kepada siswa.

3) Memberikan stimulus (misalnya konsep) yang akan dipelajari.

4) Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya.

5) Memunculkan aktivitas siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran.

6) Memberikan umpan balik.

7) Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur.

8) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan.

Pada kesempatan lain, Kristin dalam http://pepak.sabda.org/

mengemukakan bahwa cara meningkatkan partisipasi aktif siswa

antara lain:

http://pepak.sabda.org/
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1. Dengan memberikan penghargaan. Temukan cara untuk

memberikan penghargaan atas kehadiran murid, tingkah laku yang

baik, dan partisipasi aktif. Sudah terbukti, penghargaan yang

memikat hati sering kali memiliki korelasi dengan minat siswa dan

partisipasi mereka di dalam kelas.

2. Mengabungkan permainan ke dalam rencana pelajaran. Mencari

cara untuk membuat proses belajar mengajar menarik, dengan

demikian anak-anak tidak bosan atau kelelahan selama di dalam

kelas. Permainan yang interaktif akan menarik minat siswa

sekolah minggu karena permainan tersebut memberi kesempatan

untuk bermain dengan murid-murid lainnya, sekaligus belajar pada

saat yang bersamaan.

3. Mengizinkan siswa untuk belajar bersama. Membentuk kelompok

atau tim dapat membantu anak-anak belajar bersama teman

sebayanya khususnya untuk pelajaran yang sulit. Jika kelompok

atau tim dibentuk untuk tujuan kompetisi (seperti untuk

permainan), murid-murid bisa diajari untuk memiliki semangat

untuk menang.

4. Mengubah kegiatan dari yang hanya mendengarkan menjadi

kegiatan yang memiliki tujuan. Siswa mudah teralihkan

perhatiannya dan bisa dengan mudah terganggu fokusnya karena

hal-hal lain. Periksalah kemampuan pendengaran mereka secara

berkala dengan melibatkan mereka dalam kegiatan kuis yang
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menyenangkan. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan

kepada siswa sehingga mereka memiliki dorongan untuk tetap

mendengar dan belajar.

5. Mendorong anak-anak untuk saling mengenal satu dengan yang

lain. Membangun persahabatan dengan murid lain dapat

membantu mereka untuk merasa nyaman, aktif, dan saling

menghargai dalam lingkungan mereka.

Kesimpulan dari upaya-upaya untuk menumbuhkan partisipasi

aktif dalam proses pembelajaran dengan metode TGT adalah

memberikan penghargaan, menggabungkan permainan ke dalam

rencana pembelajaran, mengizinkan siswa untuk belajar bersama,

mengubah kegiatan dari yang hanya mendengarkan menjadi kegiatan

yang memiliki tujuan, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif.

d. Manfaat  Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif banyak memiliki manfaat dalam pembelajaran.

Keith Davis dalam Suryosubroto (2002:281-282) mengemukakan

manfaat dari partisipasi adalah :

“Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar,
dapat digunakan kemampuan berfikir kreatif dari para
anggotanya, dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia,
motivasi serta membangun kepentingan bersama, lebih
mendorong orang untuk bertanggung jawab, dan lebih
memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan”.
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Sepaham dengan hal di atas Heidjrachman Ranupandojo dalam

Suryosubroto (2002:282) mengemukakan bahwa dengan

dijalankannya partisipasi akan bisa diperoleh beberapa manfaat seperti

bisa dibuatnya keputusan yang lebih baik (karena banyaknya

sumbangan pikiran), adanya penerimaan yang lebih besar terhadap

perintah yang diberikan dan adanya perasaan diperlukan.

B. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Yuda Imantyagara (2009), yang berjudul “ Optimalisasi

Penerapan Model Teams Games Tournament untuk Meningkatkan

Kualitas Pembelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 1

Pringsurat Temanggung ”. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan

pembelajaran sejarah menggunakan model pembelajaran TGT di kelas

VIII C SMP N 1 Pringsurat dapat dikatakan bahwa model ini mampu

membuat siswa menerima keragaman di kelas mereka. Kerjasama

Kemampuan siswa dalam menerima keragaman juga sedikit banbyak

mengalami perubahan kearah yang lebih baik, dimana siswa terlihat

mampu untuk beradaptasi dengan teman saat pembagian kelompok serta

mampu bekerjasama dan juga siswa terlihat mampu menerima perbedaan

antar individu terutama masalah jenis kelamin dan kemampuan akademis

siswa.

2. Penelitian Tika Ratna Juwita (2009), yang berjudul “ Efektivitas

Pembelajaran Kooperatif Model Teams Games Tournament (TGT) pada
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Mata Pelajaran Sejarah Kelas VIII SMP N 8 Yogyakarta ”. Hasil

penelitiannya adalah sebagai berikut; Pelaksanaan pembelajaran dengan

metode kooperatif model teams game tournament sangat efektif

dilaksanakan di SMP N 8 Yogyakarta karena dengan pembelajaran

tersebut siswa dapat memahami materi yang akan dipelajari, meningkatkan

motivasi dan prestasi belajar siswa, ada perbedaan pembelajaran signifikan

antara pembelajaran sejarah yang menggunakan metode kooperatif model

teams game tournament dengan pembelajaran sejarah dengan metode

konvensional ceramah pada kelas VIII di SMP N 8 Yogyakarta, dan ada

perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara pembelajaran sejarah

yang menggunakan metode kooperatif model teams game tournament

dengan pembelajaran sejarah dengan metode konvensional ceramah pada

kelas VIII di SMP N 8 Yogyakarta.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori bahwa proses

pembelajaran IPS di SMP N 3 Pakem, partisipasi aktif siswa dalam mata

pelajaran IPS masih rendah. Saat pembelajaran berlangsung peserta didik

terlihat bosan dan cenderung pasif karena metode yang digunakan kurang

bervariasi. Melihat situasi yang demikian perlu dilakukan upaya pemecahan

masalah melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta

didik. Sebagai alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan

penerapan metode pembelajaran kooperatif Teams Game Tournament (TGT).

Dalam metode ini peserta didik diharapkan lebih bisa aktif dalam belajar
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untuk bekerjasama antara sesama teman serta dalam memecahkan masalah-

masalah yang diberikan oleh guru. Kegiatan belajar akan lebih cenderung

terbuka dalam memecahkan masalah sehingga peserta didik dapat

mencetuskan ide-ide atau gagasan positif dalam mencari jalan keluar dari

permasalahan. Dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang

tepat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa.

Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat membantu peserta didik

dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa. Hal itu karena di dalam TGT

siswa diharuskan untuk mengerjakan tugas secara berkelompok, dengan

begitu keaktifan siswa dalam memecahkan masalah saat diskusi, bertanya

kepada teman/ guru mengenai hal yang tidak dimengerti, dan mengerjakan

tugas sesuai perintah guru bisa meningkat. Setelah peserta didik melakukan

kegiatan pembelajaran untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan

kepada masing-masing kelompok melalui metode TGT,kemudian dalam

kegiatan tournament siswa akan berebut menjawab pertanyaan dari guru

dengan sendirinya akan mendorong potensi mereka untuk meningkatkan

partisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru saat belajar IPS.

Sehingga setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif tipe TGT

akan berpengaruh terhadap pencapaian partisipasi aktis siswa yang

meningkat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini
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Gambar 1. Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas maka

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode kooperatif

tipe TGT dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa kelas VII A SMP N 3

Pakem dalam mata pelajaran IPS.
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