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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Memasuki milenium ketiga dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada 

permasalahan multidimensional yang menyentuh berbagai  tatanan kehidupan 

manusia. Permasalahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, 

politik, tetapi juga aspek sosial, moral, budaya dan bahkan akhlak. Permasalahan 

sosial khususnya, sudah menunjukkan gejala yang memprihatinkan. Berita-berita 

tentang penyimpangan sosial dalam bentuk perilaku kekerasan, pemaksaan 

kehendak, pengrusakan, konflik antar kelompok sering muncul baik dimedia masa 

maupun media elektronik. Selain itu, berbagai bentuk kemiskinan sosial juga 

banyak diperlihatkan, seperti miskin pengabdian, kurang disiplin dan kurang 

empati terhadap masalah sosial. Hal ini sebagai pertanda bahwa rasa Ke-bhineka 

Tunggal Ika an Bangsa Indonesia yang penuh dengan persaudaraan, kepedulian, 

kerja sama dan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat sudah mulai luntur. 

Yang lebih memprihatinkan lagi, gejala ini sering terjadi pada dunia pendidikan 

yang justru diharapkan menjadi pelopor dalam menumbuhkan kesadaran akan 

perbedaan untuk tetap hidup saling menghormati, saling berinteraksi dalam 

kehidupan sosial dengan penuh kesadaran untuk bekerja sama, saling peduli dan 

penuh kedamaian. Pertikaian dan tawuran antar pelajar seringkali tidak dapat 

dihindarkan sehingga membuat tercoreng dunia pendidikan. Sebagaimana dalam 

data yang dikemukakan Ramadhan (2010:2) menunjukkan bahwa: 
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Dalam hal tawuran, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan 
Medan, tingkat tawuran antar pelajar sudah mencapai ambang yang cukup 
memprihatinkan. Data di Jakarta misalnya (Bimmas Polri Metro Jaya), tahun 
1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 
183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus 
dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 
1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan 
tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari 
tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan 
sering tercatat, dalam satu hari di Jakarta terdapat sampai tiga kasus 
perkelahian di tiga tempat sekaligus. 

 
Melihat kenyataan tersebut, kiranya perlu merenungkan kembali mengenai 

fungsi dari pendidikan sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 yang berbunyi:  

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemajuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa, hasil dari proses pendidikan yang 

diharapkan adalah terbentuknya sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki 

kemampuan intelektual saja, tetapi juga memiliki kemampuan sosial dan moral 

yang tinggi. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya 

memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mempersiapkan sumber 

daya manusia.  

Sekolah sebagai sebuah miniatur dari masyarakat sudah tentu memiliki 

banyak perbedaan, baik perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan 

bahkan kemampuan. Namun sebagai lembaga pendidikan, sekolah tetap harus 

mampu memfasilitasi dan melaksanakan proses pendidikan yang dapat 

memberikan kesadaran akan adanya perbedaan dikalangan para siswa sehingga 
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bukan saja intelektual yang dapat dikembangkan, tetapi juga aspek sosial dan 

moral siswa. Hal tersebut akan menjadikan bekal bagi mereka untuk menghadapi 

kenyataan dalam masyarakat yang syarat dengan perbedaan. 

Di antara perbedaan yang ada, perbedaan kemampuan misalnya, seringkali 

menjadi suatu masalah yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan 

kesenjangan di antara para siswa. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses 

pembelajaran yaitu guru biasanya memperlakukan siswa dengan cara 

mengelompokkannya berdasarkan kemampuan yang sama. Siswa yang 

kemampuannya tinggi disatukan dengan siswa yang kemampuannya tinggi, siswa 

yang kemampuannya sedang disatukan dengan siswa yang kemampuannya 

sedang. Begitu pula dengan siswa yang kemampuannya rendah. Pengelompokkan 

semacam ini dikenal dengan istilah ”ability grouping”. Mengenai istilah tersebut, 

Lie (2010: 39) menjelaskan sebagai berikut:  

Ability grouping adalah praktik memasukkan beberapa siswa dengan 
kemampuan yang setara dalam kelompok yang sama.  Praktik ini bisa 
dilakukan pada pembagian kelompok di dalam satu kelas atau pembagian 
kelas di dalam satu sekolah. Jadi, di dalam satu kelas ada kelompok siswa 
pandai dan kelompok siswa lemah. 

 
Jika pengelompokkan seperti ini dilakukan secara terus menerus, maka 

akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan siswa, 

sebagaimana dikemukakan Scott Gordon (1991; dalam Lie, 2010:41) bahwa:  

..., pengelompokkan dengan orang lain yang sepadan dan serupa ini bisa 
menghilangkan kesempatan anggota kelompok untuk memperluas wawasan 
dan memperkaya diri, karena dalam kelompok homogen tidak terdapat banyak 
perbedaan yang bisa mengasah proses berpikir, bernegosiasi, berargumentasi, 
dan berkembang.  
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Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pengelompokkan siswa 

dengan kemampuan yang sama tidak akan menyebabkan terjadinya proses 

interaksi untuk berkembangnya kemampuan berpikir, bernegosiasi dan  

berargumen, karena semua siswa dalam kelompoknya mempunyai kemampuan 

yang sama sehingga tidak tergantung kepada siswa yang lainnya. Dampak lain 

dari pengelompokkan siswa secara homogen yaitu akan terjadinya kesenjangan 

sosial yang tinggi. Siswa yang mempunyai kemampuan tinggi tidak akan merasa 

peduli untuk mau membantu siswa yang mempunyai kemampuan sedang atau 

rendah.  Sebaliknya, siswa yang mempunyai kemampuan sedang atau rendah akan 

merasa enggan dan rendah diri untuk bergabung dengan siswa yang 

kemampuannya tinggi.  

Melihat keadaan tersebut, guru seharusnya tanggap dan berupaya untuk 

mencari solusi berupa inovasi dalam merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajarannya sehingga dapat memfasilitasi perbedaan dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada semua siswa untuk saling berinteraksi antara yang 

satu dengan lainnya. Melalui inovasi tersebut diharapkan akan tercipta suasana 

pembelajaran yang memungkinkan para siswa dapat saling mengenal, memahami, 

sehingga akan merangsang berkembangnya empati terhadap siswa lain untuk mau 

bekerja sama dan saling membantu  dalam mencapai keberhasilan belajarnya. 

Empati yang dimaksud adalah kemampuan untuk mau mengerti, memahami dan 

merasakan perasaan orang lain yang diikuti dengan perilaku sehingga mau 

membantu orang lain. Pernyataan ini sesuai dengan Carkhuff (1969; dalam 

Budiningsih, 2008:47) yang mengartikan bahwa:  
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Empati sebagai kemampuan untuk mengenal, mengerti dan merasakan 
perasaan orang lain dengan ungkapan verbal dan perilaku, dan 
mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Empati 
merupakan dimensi yang penting dalam proses pemberian bantuan. 

 
 Berkaitan dengan permasalahan di atas, pendidikan jasmani sebagai salah 

satu mata pelajaran yang terdapat di sekolah tentunya mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam upaya mengembangkan kemampuan sosial dan moral 

siswa. Pendidikan jasmani dengan kelengkapan yang dimilikinya diharapkan 

mampu memberikan sumbangan yang positif terhadap pengembangan 

kemampuan sosial dan moral, terutama kemampuan empati siswa. Sebagaimana 

dikemukakan Siedentop (1990:253) bahwa ”The generally accepted goals of 

physical education are to promote physical fitness, selft esteem and cognitive and 

social development”. Begitu juga Rusli Lutan (1998:1) mengemukakan bahwa 

”Tujuan yang ingin dicapai bukan saja perkembangan aspek fisik tetapi juga aspek 

mental, sosial dan moral”. Dari kedua kutipan tersebut dengan jelas dikatakan 

bahwa sasaran pendidikan jasmani tidak hanya pada pengembangan aspek 

psikomotor saja, tetapi aspek kognitif, rasa harga diri, kepribadian, sosial dan 

moral siswa turut dikembangkan.   

 Kemampuan moral, terutama kemampuan empati tidak akan muncul 

dengan sendirinya, tetapi harus diajarkan secara sengaja agar menjadi suatu 

kebiasaan. Seperti dikemukakan Anshel (1997; dalam Hoedaya, 2009:30) sebagai 

berikut: 

Kebiasaan untuk berbagi dan memikirkan orang lain dimulai sejak masa 
kanak-kanak; akan tetapi tidak serta merta muncul begitu saja pada seorang 
anak melainkan perlu diajarkan oleh orang tuanya, karena anak biasanya akan 
menirukan sikap gembira  dan sifat menyayangi orang lain dari orang tuanya 
sendiri.  
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Berkaitan dengan pernyataan yang dikemukakan Ansel (1997), Hoedaya 

(2009:30) mengemukakan juga pendapatnya bahwa:  

... bukan saja orang tua, akan tetapi guru pun harus mengajarkan dan 
meyakinkan siswanya agar memiliki rasa kepedulian terhadap kesejahteraan 
orang lain serta berperilaku dan bertindak yang mencerminkan perilaku 
kesosialan atau pro-social conduct. 

 
Dari kedua kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa agar 

kepedulian/empati muncul dan berkembang di kalangan siswa, maka diperlukan 

upaya yang dilakukan secara sengaja yang diorganisir dengan baik. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui proses pembelajaran. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka guru mempunyai peranan yang sangat 

menentukan mengenai bagaimana suatu pembelajaran dapat dilaksanakan. Guru 

harus memiliki kemampuan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat 

agar dapat menyatukan perbedaan dan memungkinkan berkembangnya 

kemampuan empati diantara para siswa sehingga tujuan pembelajaran baik yang 

berkenaan dengan aspek keterampilan maupun aspek moral, terutama kemampuan 

empati dapat dicapai secara bersamaan.  

Berdasarkan literatur, model pembelajaran yang dianggap dapat 

mengembangkan kemampuan empati siswa antara lain adalah model 

pembelajaran kooperatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cotton (2001; 

dalam Exquisite Learning, 2001:2) yang mengemukakan bahwa: 

… several classroom strategies and program designs which tend to foster 
increases in empathy and prosocial behavior. The activities Cotton 
recommends below can be incorporated as part of instruction with Exquisite 
Learning: Cooperative Learning. Through cooperative learning, learners 
work with group members of different races, gender, and learning ability. As 
a result, learners become more accepting and respectful of other people. 
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Learners also develop a "more sophisticated ability to imagine other people's 
point-of-view.  

 
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa strategi kelas dan 

desain program yang cenderung dapat meningkatkan empati dan perilaku pro-

sosial. Aktivitas yang direkomendasikan Cotton dapat disatukan sebagai bagian 

dari pembelajaran pada Exquisite Learning adalah pembelajaran kooperatif. 

Melalui pembelajaran kooperatif, para siswa bekerja dengan anggota kelompok 

yang berbeda suku, jenis kelamin, dan kemampuan belajarnya. Sebagaimana 

hasilnya, para siswa menjadi lebih menerima dan menghormati orang lain. Para 

siswa juga mengembangkan suatu kemampuan yang lebih berpengalaman untuk 

membayangkan dari sudut pandang orang lain.  

Mengenai model pembelajaran kooperatif, Metzler (2000:221) 

mengartikan sebagai berikut:  

It is a set of teaching strategies that key attributes, the most important 
being the grouping of students into learning teams for set amounts of time or 
assigments, with the expectation that all students will contribute to the 
learning process and autcomes. The word team takes on the same meaning as 
it does in sport-all members work to achieve a common goal. 

 
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan seperangkat strategi mengajar yang ditandai dengan 

pengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar dalam waktu atau 

tugas-tugas tertentu, dengan harapan semua siswa akan berperan baik dalam 

proses maupun hasil belajarnya. Semua anggota bekerja untuk mencapai tujuan 

yang sama. 

Sedangkan mengenai pengelompokkan dalam model pembelajaran 

kooperatif, Lie (2010:41) mengemukakan sebagai berikut: 
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Pengelompokkan heterogenitas (kemacamragaman) merupakan ciri-ciri 
yang menonjol dalam metode pembelajaran Cooperative Learning. Kelompok 
heterogenitas bisa dibentuk dengan memperhatikan keanekaragaman gender, 
latar belakang agama sosio-ekonomi dan etnik, serta kemampuan akademis.  
Dalam hal kemampuan akademis, kelompok pembelajaran Cooperative 
Learning biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua 
orang dengan kemampuan sedang, dan satu lainnya dari kelompok 
kemampuan akademis kurang. 

 
 Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang terdiri dari latar belakang yang berbeda baik jenis kelamin, 

agama, sosio-ekonomi, suku dan kemampuan akademik. Pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif berbeda dengan model pembelajaran yang sering 

dilakukan oleh guru saat ini. Pembelajaran sering dilakukan secara langsung atau 

lebih dikenal dengan direct instruction dan pengelompokkan siswa dilakukan 

secara homogen. Sedangkan Pembelajaran kooperatif dengan pengelompokkan 

siswa secara heterogen ini akan memiliki banyak kelebihan karena mereka dapat 

memiliki kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, saling betukar 

pengetahuan dan memudahkan dalam pengelolaan kelas. Secara lengkap 

mengenai kelebihan dengan pengelompokkan heterogen, Lie (2010:43) 

mengemukakan sebagai berikut: 

Pertama, kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling 
mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. Kedua, kelompok ini 
meningkatkan relasi dan interaksi antarras, agama, etnik, dan gender. 
Terakhir, kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas karena dengan 
adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan 
satu asisten untuk setiap tiga orang. 

 
Mengingat dalam model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa 

tipe, maka model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 
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pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament), yaitu suatu model 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya meliputi beberapa komponen, seperti 

dikemukakan Slavin (2005:170) sebagai berikut: ”Pengajaran; Belajar Tim; 

Turnamen, dan Rekognisi Tim”.  

Pengajaran yaitu penyampaian materi berupa pengajaran langsung seperti 

yang sering dilakukan oleh guru. Belajar tim, yaitu para siswa mengerjakan 

kegiatan belajar bersama dalam tim mereka untuk berdiskusi, saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran. Turnamen adalah sebuah struktur dimana 

game tersebut berlangsung, yaitu para siswa memainkan game akademik 

(keterampilan) dalam kemampuan yang homogen. Turnamen biasanya 

berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit pembelajaran. Rekognisi tim, yaitu 

memberikan penghargaan pada tim yang menjadi pemenang yang didasarkan 

perolehan skor turnamen.  

Melalui langkah-langkah pembelajaran tersebut, akan memungkinkan 

terciptanya suasana pembelajaran yang menjadikan siswa saling berinteraksi  

antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di dalam interaksi yang terjadi 

itulah diharapkan akan terbinanya kemampuan moral siswa terutama kemampuan 

empati, sehingga siswa yang kemampuannya tinggi dapat memahami dan mau 

bekerja sama untuk membantu siswa yang kemampuannya sedang dan rendah. 

Dan sebaliknya siswa yang kemampuannya sedang atau rendah akan merasa 

bahwa dirinya diperhatikan sehingga mau belajar dari mereka yang mempunyai 

kelebihan, tanpa ada rasa minder. Sebagaimana dikemukakan Bahri Djamarah dan 

Zain (2002:64) bahwa: 
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 Anak didik dibiasakan hidup bersama, bekerja sama dalam kelompok, 
akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang 
mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu mereka yang mempunyai 
kekurangan. sebaliknya mereka yang mempunyai kekurangan dengan rela hati 
mau belajar dari mereka yang mempunyai kelebihan, tanpa ada rasa minder. 

 
Selain itu, dengan adanya pelaksanaan turnamen, maka akan lebih 

menuntut siswa untuk bekerja sama dalam mempersiapkan timnya sebaik 

mungkin, mengingat keberhasilan dalam belajarnya tidak hanya diukur dan 

ditentukan dengan kemampuan individu saja, tetapi kemampuan kelompok juga 

turut diperhitungkan. Hal tersebut diharapkan akan memberikan kesadaran kepada 

mereka bahwa sebagai makhluk hidup tidak bisa selamanya dapat dilakukan 

seorang diri tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain, tetapi disadari atau tidak 

selalu ada keterlibatan orang lain dalam kehidupannya sehingga menjadikan 

mereka saling ketergantungan. Sebagaimana Bahri Djamarah dan Zain (2002:64) 

yang mengemukakan bahwa:  

Hidup ini saling ketergantungan, seperti ekosistem dalam mata rantai 
kehidupan semua makhluk hidup didunia. Tidak ada makhluk hidup yang 
terus menerus berdiri sendiri tanpa keterlibatan makhluk lain, langsung atau 
tidak langsung, disadari atau tidak, makhluk lain itu ikut ambil bagian dalam 
kehidupan makhluk tertentu.  

 
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif yang ingin dikembangkan tidak hanya aspek akademik saja, tetapi juga 

aspek sosial dan moral siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibrahim 

(2000:7) yang mengemukakan bahwa “Model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting, yakni: prestasi 

akademik, penerimaan terhadap keragaman atau perbedaan yang ada, dan 

pengembangan ketrampilan sosial”. Begitu juga Mercier (1993; dalam Metzler, 
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2000:231) mengemukakan bahwa “Cooperative Learning model, and reports 

excelent result in the improvement of social skills in her diverse, …”.  Hal yang 

sama dikemukakan juga oleh Grinseki (1996; dalam Metzler, 2000:231) bahwa 

“Cooperative Learning’s ability to promote fitness improvement and positive 

social interactions in young children and a reduction in negative social 

interaction”. Dari beberapa kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa model 

pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan kebugaran, ketrampilan atau 

hubungan sosial yang positif dan mengurangi interaksi sosial yang negatif. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas berkaitan dengan 

pengembangan kemampuan empati siswa melalui model pembelajaran kooperatif 

yang diintegrasikan ke dalam Pendidikan Jasmani, maka diperlukan pengkajian 

yang lebih lanjut sehingga diperoleh suatu bukti empirik di lapangan. Untuk itu, 

penulis merasa tergugah dan tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) dalam 

meningkatkan kemampuan empati siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka perlu dicobakan suatu model pembelajaran dalam kaitannya dengan 

pengembangan kemampuan empati siswa sehingga mempunyai kesadaran untuk 

mau bekerja sama dan membantu dalam mencapai keberhasilan belajar. Seperti 

dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa model pembelajaran yang 

dimaksud adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament). Oleh karena itu di lapangan perlu bukti yang nyata mengenai 



 

 

12 

pengaruh dari penerapan model pembelajaran tersebut. Adapun upaya untuk 

mengumpulkan informasi tersebut dilakukan melalui suatu penelitian, dimana 

yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

empati siswa.  

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirinci dengan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap 

peningkatan kemampuan empati siswa ? 

2. Bagaimana pengaruh model direct instruction terhadap peningkatan 

kemampuan empati siswa ? 

3. Mana yang lebih  besar pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan 

empati siswa antara  model  pembelajaran  kooperatif tipe TGT  dan  model  

direct instruction ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

informasi objektif tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

terhadap kemampuan empati siswa. Adapun secara khusus tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengungkap pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

terhadap peningkatan kemampuan empati siswa. 

2. Untuk mengungkap pengaruh model direct instruction  terhadap peningkatan 

kemampuan empati siswa. 
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3. Untuk mengungkap mana yang lebih besar pengaruhnya dalam meningkatkan 

kemampuan empati siswa antara model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dan model direct instruction. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam meningkatkan kemampuan empati 

siswa. Adapun kegunaan penelitian, yaitu : 

1. Secara teoretis dapat dijadikan sumbangan keilmuan mengenai pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap peningkatan kemampuan 

empati siswa. 

2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran 

alternatif bagi para guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan empati dan 

mempersatukan perbedaan karakteristik siswa sehingga memungkinkan proses 

belajar mengajar dapat berhasil. 

 

E. Asumsi 

 Penelitian mengenai kemampuan empati yang dikembangkan melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan diintegrasikan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani didasarkan pada beberapa asumsi yang digunakan sebagai 

titik tolak pemikiran dan penelaahan dalam keseluruhan proses penelitian ini. 

Asumsi itu lahir dari penganalisisan teoretis dan empiris di lapangan mengenai 
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perilaku moral terutama empati. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting dalam pembinaan moral termasuk empati. Oleh karenanya perlu diajarkan 

agar mampu membentuk manusia yang bermoral. Sebagaimana dikemukakan 

Budiningsih (2008:7) bahwa “Perasaan moral ini sangat mempengaruhi seseorang 

untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, perasaan moral perlu diajarkan dan 

dikembangkan dengan memupuk perkembangan hati nurani dan sikap empati”. 

 Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah sangat 

berpotensi dalam mengembangkan kemampuan moral (empati) siswa. Hal ini 

tercermin dari karakteristik pendidikan jasmani sebagai pendidikan menyeluruh 

yang sasaran pengembangannya tidak hanya pada psikomotor saja, tetapi aspek 

kognitif dan afektif termasuk sosial dan moral siswa. Sebagaimana dikemukakan 

Siedentop (1990:253) sebagai berikut “The generally accepted goals of physical 

education are to promote physical fitness, selft esteem and cognitive and social 

development”. Hal serupa dikemukakan Rusli Lutan (1998:1) bahwa ”Tujuan 

yang ingin dicapai bukan saja perkembangan aspek fisik tetapi juga aspek mental, 

sosial dan moral”. Meskipun demikian kemampuan empati seseorang tidak serta 

merta muncul begitu saja, tetapi perlu dibina dan dikembangkan dalam 

pembelajaran melalui pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang sesuai 

dengan aspek yang ingin dikembangkan. Adapun model pembelajaran yang 

dimaksud adalah model pembelajaran kooperatif.  
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Model pembelajaran kooperatif berbeda dengan model direct instruction. 

Dalam pembelajaran kooperatif segala keputusan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh siswa dibandingkan 

dengan gurunya. Melalui langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 

pengajaran, belajar tim, turnamen dan rekognisi tim, akan memungkinkan dapat 

berkembangnya kemampuan empati para siswa, seperti yang diuraikan dalam 

dimensi empati yaitu fantasy, perspektif taking, empathic concern dan personal 

distress.  Kemungkinan tersebut dapat terjadi, terutama ketika melakukan belajar 

tim dan turnamen. 

Setelah tahap pengajaran yang diisi dengan penjelasan guru mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, termasuk penjelasan 

tujuan, maka tahap selanjutnya adalah belajar tim. Pada saat belajar tim dengan 

anggota yang terdiri dari siswa dengan latar belakang yang berbeda akan 

memungkinkan saling berinteraksi, saling bertatap muka dan saling 

mengidentifikasi sehingga terjadinya proses komunikasi yang menimbulkan 

mereka saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan Slavin 

(2005:103) bahwa:  

  Pembelajaran kooperatif adalah solusi ideal terhadap masalah 
menyediakan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal 
kepada para siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. … Pembelajaran 
kooperatif pada setiap harinya memberikan kesempatan untuk terjadinya 
kontak personal yang intens di antara para siswa dengan latar belakang ras 
yang berbeda.  

 
Dari proses interaksi dan komunikasi ini akan timbulnya  suatu 

pemahaman mengenai kondisi mereka masing-masing baik dari siswa 

berkemampuan tinggi ataupun siswa yang kemampuannya sedang atau kurang. 
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Pemahaman dari siswa yang kemampuannya tinggi, yaitu membayangkan akan 

adanya kesulitan yang dihadapi oleh teman sekelompoknya berkaitan dengan 

penyelesaian yang menjadi tugas belajarnya. Upaya dalam membayangkan ini 

dikenal dengan fantasy, yaitu suatu kecenderungan seseorang untuk 

mengidentifikasi dengan benar karakter samaran di dalam buku, film, atau 

permainan. Selanjutnya setelah membayangkan / memfantasikan kesulitan teman-

temannya, maka dalam belajar timnya, siswa yang kemampuannya tinggi akan 

berusaha menempatkan sudut pandangnya pada sudut pandang teman-temannya 

atau lebih dikenal perspektif taking, yaitu mencerminkan kecenderungan atau 

kemampuan seseorang untuk mengambil perspektif atau sudut pandang dari orang 

lain. Dari upaya menempatkan sudut pandangnya ke dalam kerangka internal 

teman-temannya, akan timbul suatu perasaan kasihan, keramahan, simpati dan 

peduli kepada teman-temannya sehingga timbul keinginan untuk mau 

membantunya. Perasaan ini disebut dengan empathic concern, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk mengalami perasaan kehangatan/keramahan, 

perasaan kasihan dan kepedulian/simpati terhadap orang yang lain yang 

mengalami pengalaman negatif. Perasaan ini muncul karena siswa yang 

kemampuan tinggi dapat merasakan apa yang dirasakan teman-temannya seolah-

olah dirasakan oleh dirinya sendiri dan apabila tidak membantu mereka, dirinya 

akan merasa cemas dan gelisah kalau teman-temannya tidak dapat menyelesaikan 

tugas belajarnya. Perasaan ini disebut dengan personal distress, yaitu 

menunjukkan pengalaman perasaan responden dari kegelisahan dan kecemasan 

ketika menyaksikan pengalaman negatif dari orang lain. Melalui proses tersebut 
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akan timbul suatu perasaan yang ditunjukkan dengan perilaku untuk mau bekerja 

sama, saling berbagi, saling membantu, berdiskusi, saling menghormati dan saling 

menghargai agar dapat mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Selain itu, 

perilaku kerja sama tersebut timbul karena keberhasilan belajar dalam 

pembelajaran kooperatif tidak hanya ditentukan oleh seorang saja, tetapi 

ditentukan oleh seluruh anggota dalam kelompok. Kriteria ini secara langsung 

akan menjadikan mereka saling ketergantungan satu sama lain, sehingga 

menimbulkan suatu kerja sama  bagaimana dapat berhasil secara bersama-sama. 

Selain belajar tim, kemampuan empati siswa juga akan memungkinkan 

dapat berkembang pada saat dilaksanakannya turnamen. Kemungkinan ini dapat 

terjadi disebabkan oleh kriteria keberhasilan dalam turnamen tidak hanya 

ditentukan  dan tergantung kepada siswa yang kemampuannya tinggi saja, tetapi 

juga ditentukan oleh siswa yang kemampuannya sedang atau kurang. Adanya 

kriteria ini akan menimbulkan suatu usaha yang maksimal dari seluruh anggota 

kelompok agar dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi kelompoknya. 

Melalui cara ini juga, setiap anggota dari kelompoknya masing-masing akan 

saling memperkuat dan  saling ketergantungan di antara mereka sehingga dapat 

memperbaiki rasa sosial dan menimbulkan upaya untuk saling membantu dalam 

mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mercier 

(1993; dalam Metzler, 2000:231) yang mengemukakan bahwa “Cooperative 

Learning model, and reports excelent result in the improvement of social skills in 

her diverse, …”.  Sedangkan Grinski (1996; dalam Metzler, 2000:230) 

mengemukakan bahwa ”Cooperative Learning’s ability to promote fitness 
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improvement and positive social interactions in young children and a reduction in 

negative social interaction”. Dari kedua kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

belajar kooperatif mampu meningkatkan kebugaran dan memperbaiki hubungan 

sosial yang positif serta dapat mengurangi hubungan sosial yang negatif pada 

anak. Siswa yang kemampuannya tinggi akan berusaha agar teman-teman yang 

kemampuannya sedang atau kurang dapat menyelesaikan tugas belajarnya. 

Begitupun dengan siswa yang kemampuannya sedang atau kurang akan berusaha 

untuk memberikan sumbangan yang terbaik buat kelompoknya. Dengan demikian, 

di antara mereka akan saling mendukung dan saling ketergantungan agar dalam 

turnamen bisa menjadi pemenang. 

Suasana dalam pembelajaran kooperatif yang diuraikan di atas berbeda 

dengan model direct instruction. Dalam model ini, sejak permulaan sampai 

berakhirnya proses pembelajaran tidak menunjukkan adanya upaya yang secara 

langsung diarahkan kepada pengembangan afektif (kemampuan empati siswa). 

Sebagai contoh tujuan pembelajaran, yang menjadi tujuan pembelajaran dalam 

model ini tertuju pada tiga prioritas dengan urutan yaitu psikomotor, kognitif dan 

afektif. Sebagaimana dikemukakan Metzler (2000:167) yaitu “First priority: 

Psychomotor learning; Second priority: Cognitive learning; Third priority: 

Affective learning”. Namun prioritas ketiga, yaitu aspek afektif dalam 

penyampaiannya tidak ditujukan secara langsung, akan tetapi diharapkan dapat 

berkembang melalui usaha yang dilakukan dengan tekun, pengalaman sukses 

yang teratur dan membuat kemajuan yang terus menerus yang mengarah pada 
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pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan Metzler 

(2000:167) yaitu: 

The affective domain is not directly addressed in this model. It is assumed 
that students will achieved positive affective outcomes through the processes 
of working diligently, experiencing regular succes, and making steady 
progress toward learning goals. 

 
Sedangkan mengenai pelaksanaan pembelajaran, semua kegiatan para 

siswa berkenaan dengan perencanaan manajerial kelas, aturan kelas, kebiasaan 

rutin, pola latihan, alokasi waktu dan besarnya kelompok, semua ditentukan oleh 

guru. Tugas siswa hanya mengikuti apa yang menjadi instruksi dari gurunya 

(Metzler, 2000:170). Pengaturan pembelajaran dengan cara ini akan membuat 

terbatasnya kesempatan bagi siswa untuk melakukan interaksi.  Kalaupun ada 

pengelompokkan siswa, namun pengelompokkan dibentuk hanya kelompok biasa 

tidak dikondisikan dan tidak dilandasi oleh unsur-unsur seperti dalam 

pembelajaran kooperatif. Selain itu, pengelompokkan yang dilakukan hanya 

kebetulan berkaitan dengan pengaturan formasi mengenai tugas belajar yang harus 

dilakukan. Di dalam kelompok, mereka tidak tergantung pada siswa lain sehingga 

meskipun belajar dengan sistem kelompok, tetapi tetap pada hakekatnya mereka 

belajar sendiri-sendiri tidak dikondisikan untuk membantu orang lain. 

Demikian juga dalam penilaian,  meskipun penilaian bersifat kompetitif, 

tetapi mereka berkompetisi untuk dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang 

lain. Keberhasilan seseorang tidak akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan/kekalahan orang lain, bahkan berusaha mengalahkan orang lain. 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif menunjukkan adanya upaya yang disengaja agar 
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kemampuan empati para siswa dapat berkembang. Upaya ini dilakukan melalui 

sistem belajar kelompok dengan latar belakang yang berbeda yang dilandasi 

unsur-unsur saling ketergantungan, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, 

komunikasi antaranggota dan evaluasi proses kelompok. Sedangkan dalam 

pelaksanaan direct instruction tidak terlihat adanya upaya yang diakukan secara 

langsung berkaitan dengan pengembangan empati para siswa. Pengembangan 

kemampuan empati hanya diharapkan dapat berkembang melalui usaha-usahanya 

yang dilakukan secara tekun, pengalaman sukses yang teratur dan membuat 

kemajuan yang terus menerus yang mengarah pada pencapaian tujuan 

pembelajaran 

 

F. Hipotesis 

 Berdasarkan uraian asumsi yang dikemukakan di atas, maka hipotesis 

yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament) memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan empati 

siswa. 

2. Penerapan model direct instruction memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan empati siswa. 

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 

Tournament)  memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan model 

direct instruction 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode ekpserimen dengan menggunakan  Pretest-Posttest Control Group 

Design. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berupa 

skala empati yang di sadur dari Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1980), yang 

terbagi ke dalam 4 dimensi, yaitu fantasy, perspective taking, empathic concern, 

personal distress. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan 

melalui tes angket skala empati yang berisi 40 pernyataan. Tes angket skala 

empati ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu tes awal dan tes akhir. Tes awal 

diberikan sebelum kelompok ekpserimen dan kelompok kontrol memperoleh 

perlakuan. Sedangkan tes akhir diberikan setelah kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memperoleh perlakuan. 

 

H. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Banyuresmi 

Kabupaten Garut. Populasi penelitian di ambil dari siswa kelas 8 yang berjumlah 

180 orang. Dari populasi tersebut dengan cara random acak sederhana di ambil 

sampel penelitian sebanyak 64 orang. Selanjutnya, sampel yang berjumlah 64 

orang secara random dikelompokkan lagi ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sehingga masing-masing kelompok berjumlah 32 orang. 

Karakteristik sampel yaitu meliputi siswa kelas 8 dengan jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan yang memiliki kemampuan dalam melakukan teknik dasar 

permainan bola voli dengan kategori tinggi, sedang dan rendah.  Selain itu, 
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mereka bertempat tinggal di lingkungan pegunungan dan pesawahan dengan 

kebiasaan mereka bercocok tanam baik pertanian maupun perkebunan. 

Pemilihan sampel dari kelas 8 ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai 

berikut: pertama,  siswa kelas 8 heterogenitasnya masih tinggi, tergantung 

pembawaan mereka dari sekolah dan kebiasaan di tempat tinggalnya masing-

masing. Kedua, siswa kelas 8 merupakan pendatang baru yang  pengalaman 

belajarnya masih rendah, sehingga relatif lebih mudah dalam mengelola kebiasaan 

belajarnya.  
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