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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian teori 

1. Efektivitas  
Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses dan efek 

tersebut berkenaan dengan derajat pencapain tujuan. Efektivitas 
merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh 
target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada 
keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang moenjadi 
perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka 
walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi 
meningkat” (Sedarmayanti, 2001: 59).  

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan 
kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut 
Effendy (2003:14), efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya 
mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 
dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. 

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat 
tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas 
merupakan standar atau taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana 
yang telah ditetapkan sebelumnya dan dalam menentukan efektivitas 
pembelajaran dilakukan dengan menghitung ternormalitas gain.  
Efektivitas yang diharapkan dari suatu ukuran yang berhubungan dengan 
tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Karakteristik 
efektivitas ada dua yaitu pertama, hasil belajar siswa menunjukan adanya 
perbedaan dari pretest dan posttest. Kedua, model belajar dikatakan 
efektif jika terdapat peningkatan hasil belajar (Arikunto, 2004:51). 
Penelitian ini mengacu pada teori Arikunto (2004). 

 
2. Hasil belajar 

a. Pengertian hasil belajar 
Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh siswa 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 
perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 
oleh masing-masing siswa. Jika siswa mempelajari pengetahuan 
tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah 
berupa penguasaan konsep. Perubahan perilaku yang harus dicapai 
oleh siswa dalam pembelajaran setelah melaksanakan aktivitas 
belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Anni, 2006).  

Sudjana (2009:22) mengemukakan bahwa, hasil belajar 
merupakan kemampuan – kemampuan yang diterima siswa setelah 
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ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dibagi menjadi 
tiga macam yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengertahuan dan 
pengertian, serta sikap dan cita – cita.  

Menurut Dimyati dan Mujiono (2002:36), hasil belajar 
merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses 
pembelajaran. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai tes yang 
diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada 
satu pokok bahasan.  

Hasil belajar dibedakan menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif 
dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut dibedakan karena ciri-
cirinya yang berbeda. Kognitif berhubungan dengan pengembangan 
kemampuan otak dan penalaran siswa. Afektif berhubungan dengan 
pengembangan perasaan dan sikap siswa. Psikomotorik 
berhubungan dengan cara siswa pada waktu mengembangkan kedua 
hasil belajar tersebut, ketiga hasil belajar dari ranah tersebut saling 
berkaitan. Penilaian hasil belajar merupakan upaya untuk mengukur 
tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang meliputi kemajuan dalam 
proses berpikir, kemajuan dalam menggunakan panca indra dan 
kemampuan dalam pembinaan moral dan kepribadian (Bloom dalam 
Arikunto, 2001) 

Penelitian ini mengacu pada teori Dimyati dan Mujiono 
(2002:36), yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil 
yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran. Hasil 
tersebut ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap 
selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal merupakan faktor yang ada dalam diri siswa sedangkan 
faktor eksternal merupakan faktor yang ada dari luar diri siswa. Nana 
Sudjana & Ahmad Rivai (2001:39) mengungkapkan bahwa hasil 
belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 
30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Faktor internal dapat dikelompokkan, antara lain faktor 
jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah 
meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Proses kegiatan 
seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain 
itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 
ngantuk jika badannya lemah. Hal yang dilakukan agar seseorang 
dapat belajar dengan baik, kesehatan badannya harus tetap 
terjamin. Keadaan cacat tubuh mempengaruhi belajar.  

Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu 
intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 
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kesiapan. Intelegensi atau kecerdasan merupakan salah satu faktor 
yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar siswa. 
Siswa yang intelegensinya rendah, sulit untuk mencapai hasil belajar 
yang baik. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi 
umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, 
kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya 
dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan 
melakukan abstraksi. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri 
belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan 
waktu yang lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. 
Adanya perhatian siswa terhadap pelajaran yang dihadapi, sangat 
penting untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik. Bahan 
pelajaran yang tidak menarik perhatian siswa, akan membosankan 
sehingga siswa tidak ingin belajar dan sebagai akibat, hasil belajarnya 
menjadi rendah atau menurun. Menyikapi hal tersebut, untuk 
menimbulkan perhatian diperlukan dorongan atau motivasi. Peranan 
orangtua dalam memberikan dorongan atau motivasi sangat 
diharapkan dan jika kebosanan terjadi di sekolah, maka guru dapat 
mengarahkan siswa untuk memperhatikan pelajaran.  

Faktor kelelahan dalam diri siswa terbagi menjadi dua yaitu 
kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat 
dilihat dari keadaan fisik seseorang misalnya lemah dan lunglai 
tubuhnya, sedangkan kelelahan rohani dilihat dari adanya kelesuan 
dan kebosanan yang paling terasa di daerah kepala sehingga 
konnsentrasi mudah hilang. 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor 
eksternal dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, 
faktor sekolah dan faktor masyarakat.  

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dalam 
kehidupan siswa. Salah satu faktor penentu dalam keluarga adalah 
orangtua. Orangtua harus dapat menciptakan suatu keadaan dimana 
si anak berkembang dalam suasana ramah tamah, kejujuran dan 
kerjasama yang diperlihatkan oleh masing-masing anggota keluarga 
dalam hidup mereka setiap hari. Faktor yang sangat mempengaruhi 
hasil belajar anak dalam keluarga, meliputi cara mendidik, hubungan 
orangtua dengan anak dan ekonomi keluarga. 

Sekolah sebagai tempat dimana siswa menuntut ilmu juga ikut 
menentukan hasil belajar siswa. Hubungan siswa dengan guru, 
hubungan siswa dengan siswa lain, kurikulum, model pembelajaran, 
sarana dan prasarana yang tersedia dan lain-lain. Masalah-masalah 
yang ada di sekolah dan kurang menarik bagi siswa akan mengurangi 
minat belajar siswa di sekolah sehingga hasil belajar yang diperoleh 
tidak akan maksimal.  
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Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa. Hal yang terjadi jika lingkungan di sekitar siswa 
melakukan kebiasaan buruk maka akan berpengaruh buruk pula 
pada siswa tersebut, antara lain belajar siswa terganggu bahkan 
siswa kehilangan semangat belajar, sebaliknya jika lingkungan siswa 
adalah orang yang baik-baik, siswa terpengaruh ke hal-hal baik. 
Pengaruh itu dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat, dan 
hasil belajar yang diperoleh akan baik (Slameto, 2010:50 – 60). 

Sardiman (2007:39-47) mengemukakan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern (dari dalam) diri 
siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa. Berkaitan dengan faktor 
dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor lain 
yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, 
kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Kehadiran faktor 
psikologis dalam belajar akan memberikan andil yang cukup penting. 
Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan 
kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal.  

Salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa 
adalah model pembelajaran. Proses berjalannya kegiatan belajar 
mengajar di dalam kelas serta pemilihan model pembelajaran yang 
tepat akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru memiliki peran 
penting dalam proses belajar mengajar, sehingga guru diharapkan 
mampu memilih model atau metode yang tepat dalam proses 
pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 
faktor internal yaitu segala sesuatu yang berasal dari diri siswa, 
misalnya minat belajar, motivasi, ketekunan dan lain – lain,  
sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar 
diri siswa dan yang paling berpengaruh adalah proses belajar 
mengajar di sekolah. Penelitian ini mengacu pada teori Slameto 
(2010) yang mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil 
belajar siswa adalah faktor internal dan eksternal.  
 

3. Model pembelajaran kooperatif 
a. Konsep dasar model pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 
bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 
kelompok – kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 
terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok 
yang bersifat heterogen. Pendapat lain menjelaskan bahwa 
pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 
melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil yang saling 
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berinteraksi (Nurulhayati, 2002:25). Sistem belajar yang kooperatif 
siswa belajar bekerjasama dengan anggota lainnya. Model ini 
bertujuan memberikan tangung jawab kepada siswa yaitu mereka 
belajar untuk dirinya sendiri dan dan membantu sesama anggota 
kelompok untuk belajar. Siswa belajar bersama dalam sebuah 
kelompok kecil dan mereka dapat melakukannya seorang diri. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar 
dalam kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 
membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan secara 
asal – asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem pembelajaran 
kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas 
dengan lebih efektif. Proses pada pembelajaran kooperatif tidak 
harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling 
membelajarkan sesama siswa lainnya. Pembelajaran ini dilaksanakan 
dengan melakukan pengelompokan yang didalamnya siswa bekerja 
terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang 
umumnya terdiri dari 4 – 5 orang. Ada empat hal penting yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan, yaitu adanya peserta didik dalam kelompok, adanya 
aturan main dalam kelompok, adanya upaya belajar dalam kelompok 
serta adanya kompetensi yang harus dicapai dalam kelompok. 
Berkenaan dengan pengelompokan siswa dapat ditentukan 
berdasarkan atas minat dan bakat siswa, latar belakang kemampuan 
siswa serta perpaduan antara minat dan latar kemampuan siswa. 

Nurulhayati (2002) mengemukakan lima unsur dasar model 
pembelajaran kooperatif yaitu ketergantungan positif, 
pertanggungjawaban individual, kemampuan bersosialisasi, tatap 
muka dan evaluasi proses kelompok. Ketergantungan positif adalah 
suatu bentuk kerja sama yang erat kaitannya antara anggota 
kelompok. Kerja sama ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Siswa 
benar – benar mengerti bahwa kesuksesan kelompok tergantung 
pada kesuksesan anggotanya. Pertanggungjawaban individual adalah 
kelompok tergantung pada cara belajar perseorangan seluruh 
anggota kelompok. Pertanggungjawaban memfokuskan aktivitas 
kelompok dalam menjelaskan konsep pada satu orang dan 
memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok siap meghadapi 
aktivitas lain dimana siswa harus menerima tanpa pertolongan 
anggota kelompok. Kemampuan bersosialisasi adalah sebuah 
kemampuan bekerja sama yang biasa digunakan dalam aktivitas 
kelompok. Kelompok tidak berfungsi secara efektif jika siswa tidak 
memiliki kemampuan bersosialisasi yang dibutuhkan. Setiap 
kelompok diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 
berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberi siswa bentuk sinergi 
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yang menguntungkan semua anggota. Guru menjadwalkan waktu 
bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil 
kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama lebih efektif. 

Ada dua komponen pembelajaran kooperatif yakni cooperative 
task atau tugas kerja sama dan cooperative incentive structure atau 
struktur insentif kerja sama. Tugas kerja sama berkenaan dengan 
suatu hal yang menyebabkan anggota kelompok kerja sama dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan. Sedangkan struktur insentif 
kerja sama merupakan sesuatu hal yang membangkitkan motivasi 
siswa untuk melakukan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan 
kelompok tersebut. Dampak adanya pembelajaran kooperatif pada 
diri siswa yaitu sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain. 

b. Prosedur model pembelajaran kooperatif 
Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok 
kecil bersifat heterogen. Prosedur atau langkah – langkah 
pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, 
yaitu penjelasan materi, belajar kelompok, penilaian, dan pengakuan 
tim. 

Penjelasan materi, tahap ini merupakan tahapan penyampaian 
pokok – pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam 
kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa 
terhadap pokok materi pelajaran. 

Belajar kelompok, tahapan ini dilakukan setelah guru 
memberikan penjelasan materi, siswa bekerja sama dalam kelompok 
yang telah dibentuk sebelumnya. 

Penilaian, penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa 
dilakukan melalui tes atau kuis, yang dilakukan secara individu atau 
kelompok. Tes yang dilakukan individu akan memberikan penilaian 
kemampuan individu, sedangkan tes yang dilakukan kelompok akan 
memberikan penilaian pada kemampuan kelompoknya. Sanjaya 
(2006:247) mengemukakan bahwa hasil akhir setiap siswa adalah 
penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok 
memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai 
kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota 
kelompok. 

Pengakuan tim, adalah penetapan tim yang dianggap paling 
menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan 
penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim 
untuk terus berprestasi lebih baik lagi. 
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Ada enam langkah utama dan tahapan didalam pembelajaran 
yang menggunakan pembelajaran kooperatif. Tahap pembelajaran 
kooperatif terlihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.  

Tabel 2. 1 Langkah – langkah model pembelajaran kooperatif 
TAHAP TINGKAH LAKU GURU 

Tahap 1 
Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 

Guru melakukan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai pada kegiatan pembelajaran dan menekankan 
pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi 
siswa belajar. 

Tahap 2 
Menyajikan informasi 

Guru menyampaikan informasi atau materi kepada 
siswa dengan jalan demontrasi atau melalui bahan 
bacaan. 

Tahap 3 
Mengorganisasikan siswa 
kedalam kelompok 
Belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan 
efisien. 

Tahap 4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok – kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Tahap 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 
telah dipelajari atau masing – masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

Tahap 6 
Memberikan 
penghargaan 

Guru mencari cara- cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individu dan kelompok. 

c. Tipe – tipe model pembelajaran kooperatif 
Rusman (2007: 2013 - 225) berpendapat bahwa,  ada beberapa 

variasi jenis model dalam pembelajaran kooperatif. Jenis – jenis 
model tersebut adalah model Student Teams Achievement Division 
(STAD), Jigsaw, Group Investigation (Investigasi Kelompok), Make a 
Match (Membuat Pasangan), Teams Games Tournaments (TGT) dan 
Struktural. 

Student Teams Achievement Division merupakan variasi 
pembelajaran kooperatif dimana siswa dibagi dalam kelompok dan 
setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa yang memprioritaskan 
heterogenitas. Jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan 
cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat 
sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling 
ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. 
Group Investigation dikembangkan oleh Shlomo Sharan, secara 
umum GI dilakukan dengan membentuk kelompok dengan 
beranggotakan 2 – 6 orang, tiap kelompok bebas memilih sub topic 
dari keseluruhan unit materi yang diajarkan, kemudian membuat 
atau menghasilkan laporan kelompok. Make a Match dikembangkan 
oleh Lorna Curran (1994), dimana dalam pembelajaran siswa diminta 
mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum 
batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan 
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diberi poin. Salah satu keunggulannya adalah siswa mencari 
pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 
suasana yang menyenangkan. Teams Games Tournaments adalah 
salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 
dalam kelompok – kelompok kecil yang beranggotakan 5 – 6 orang 
siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau 
ras yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki 
ciri yaitu siswa bekerja dalam kelompok kecil, game tournament dan 
penghargaan kelompok. Pembelajaran struktural merupakan  
pembelajaran yang memiliki enam komponen utama. Keenam 
komponen tersebut adalah struktur dan konstruk yang berkaitan, 
prinsip – prinsip dasar, pembentukan kelompok dan pembentukan 
kelas, kelompok, tata kelola, serta keterampilan sosial.   
 

4. Model pembelajaran kooperatit tipe Student Teams Achivement 
Division (STAD) 
a. Pengertian model kooperatif tipe STAD 

Tipe STAD yang dikembangkan oleh Slavin, merupakan salah 
satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan 
interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 
membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai 
prestasi yang maksimal (Isjoni, 2009:51).  

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 
yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 
permulaan bagi guru yang baru menggunakan pembelajaran 
kooperatif. Disamping itu, model ini sangat mudah diadaptasi dan 
telah digunakan dalam matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, 
bahasa inggris, teknik dan banyak subjek lainnya dan pada tingkat 
sekolah menengah sampai perguruan tinggi. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan 
pembelajaran dimana siswa dibagi menjadi kelompok – kelompok 
kecil. Kelompok beranggotakan 4 – 6 orang yang beragam 
kemampuan jenis kelamin dan sukunya, guru memberikan pelajaran, 
siswa – siswa didalam kelompok itu memastikan bahwa semua 
anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran tersebut, semua 
siswa menjalani kuis perseorangan tentang materi tersebut dan 
mereka tidak dapat membantu satu sama lain, nilai – nilai hasil kuis 
siswa dibandingkan dengan nilai rata – rata mereka sendiri yang 
sebelumnya, nilai – nilai itu diberi hadiah berdasarkan pada seberapa 
tinggi peningkatan yang bisa mereka capai atau seberapa tinggi nilai 
itu melampaui nilai mereka yang sebelumnya, nilai – nilai dijumlah 
untuk mendapatkan nilai kelompok, kelompok yang bisa mencapai 
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kriteria tertentu bisa mendapatkan sertifikat atau hadiah – hadiah 
lainnya  

 
b. Langkah – langkah  model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Persiapan yang harus dilakukan oleh guru sebelum memulai 
pembelajaran STAD adalah menyiapkan materi yang akan digunakan 
dalam pembelajaran, materi bisa diadaptasi dari buku teks atau 
sumber – sumber terbitan lainnya atau bisa juga dengan materi yang 
dibuat oleh guru. Selain materi guru juga mempersiapkan lembar 
kegiatan, lembar jawaban dan kuis serta kunci jawaban untuk setiap 
kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya, guru 
mengelompokkan siswa dalam tim secara heterogen. Setelah itu, 
guru harus menentukan skor awal pertama. Skor awal mewakili skor 
rata – rata siswa pada kuis – kuis sebelumnya. Apabila guru memulai 
menggunakan STAD setelah tiga kali atau lebih kuis, gunakan rata – 
rata skor siswa sebagai skor awal atau jika tidak, gunakan hasil nilai 
terakhir siswa pada tahun lalu. Terakhir adalah membangun tim, 
sebelum memulai menggunakan pembelajaran kooperatif akan lebih 
baik jika memulai dengan satu atau lebih latihan pembentukan tim 
sekedar untuk memberi kesempatan kepada anggota tim untuk 
melakukan sesuatu yang mengasyikkan dan untuk saling mengenal 
satu dengan yang lainnya (Slavin, 2005:147–151). 

Langkah – langkah atau tahapan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD menurut Slavin dalam Rusman (2011:215-217) ada enam yaitu 
penyampaian tujuan dan motivasi; pembagian kelompok; presentasi 
kelas; kegiatan belajar dalam tim; kuis atau evaluasi dan tahap 
penghargaan prestasi. 

Pertama, penyampaian tujuan dan motivasi yaitu 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada 
pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 

Kedua, pembagian kelompok yaitu siswa dibagi kedalam 
kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari empat atau enam 
siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam 
prestasi akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas.  

Ketiga, adalah presentasi kelas. Guru menyampaikan materi 
pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok 
bahasan tersebut dipelajari. Guru memberikan motivasi siswa agar 
dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Dalam proses pembelajaran 
dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata 
yang terjadi di kehidupan sehari – hari. Dijelaskan juga tentang 
keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, tugas 
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dan pekerjaan yang harus dilakukan sertakan cara – cara 
mengerjakan. 

Keempat, yaitu kegiatan belajar dalam tim (tim kerja). Siswa 
belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyampaikan 
lembar kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua 
anggota menguasai dan masing – masing memberikan kontribusi. 
Selama tim bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan 
bimbingan, dorongan dan bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini 
merupakan ciri terpenting dari STAD.   

Kelima, kuis (evaluasi) yaitu guru mengevaluasi hasil belajar 
melalui pemberian kuis tentang materi yang dipelajari dan juga 
melakukan penilaian terhadap hasil kerja masing – masing kelompok. 
Siswa diberikan kursi secara individual dan tidak dibenarkan bekerja 
sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara individu 
bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar 
tersebut. Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal, 
misalnya 60, 75, 84 dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan 
siswa. 

Keenam tahap penghargaan prestasi, setelah pelaksanaan kuis, 
guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan angka dengan 
rentang 0 – 100. Selanjutnya pemberian skor individu dan 
keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan cara tiga 
cara, yaitu menghitung skor individu, menghitung skor kelompok dan 
pemberian hadiah. Menurut Slavin (Trianto, 2007:55), untuk 
menghitung perkembangan skor individu dihitung sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Perhitungan perkembangan skor individu 
No Nilai Tes Skor Perkembangan 

1.  
2.  
3. 

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 
10 sampai 1 poin dibawah skor dasar 
Skor 0 sampai 10 poin di atas skor 
dasar 

0 poin 
10 poin 
20 poin 

4. 
5. 

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 
Pekerjaan sempurna  
(tanpa memperhatikan skor dasar) 

30 poin 
30 poin  

Menghitung skor kelompok, skor kelompok dihitung dengan 
membuat rata – rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu 
dengan menjumlahkan semua skor perkembangan individu anggota 
kelompok dan membagi sejumlah anggota kelompok tersebut.  

Tabel 2.3 Perhitungan perkembangan skor kelompok 
No Rata – rata skor Kualifikasi 

1. 
2. 
3. 
4. 

0≤ N ≤ 5 
6 ≤ N ≤ 15 
16 ≤ N ≤ 20 
21≤ N ≤ 30 

- 
Tim yang baik (Good Team) 
Tim yang baik sekali (Great team) 
Tim yang istimewa (Super Team) 
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Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok. Setelah 
masing – masing kelompok atau tim memperoleh predikat, guru 
memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing – masing 
kelompok sesuai dengan prestasinya dan kriteria tertentu ditetapkan 
oleh guru. langkah – langkah model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini: 

Tabel 2. 4 Langkah – langkah model kooperatif tipe STAD 
Tahap  Tingkah laku guru 

Tahap 1 
Menyampaikan 
tujuan dan memotivasi 
siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa belajar . 

Tahap 2 
Menyajikan informasi 

Guru rnenyajikan informasi kepada siswa 
dengan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Tahap 3 
Mengkoordinasikan 
siswa ke dalam kelompok 
belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien 

Tahap 4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Tahap 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Tahap 6 
Memberikan 
penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 
upaya maupun basil belajar individu dan 
kelompok 

c. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD 

Model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing – masing. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD 
adalah meningkatkan kecakapan individu, meningkatkan kecakapan 
kelompok, meningkatkan komitmen, menghilangkan prasangka 
buruk terhadap teman sebaya, tidak bersifat kompetitif, tidak 
memiliki rasa dendam, seluruh siswa menjadi lebih siap serta  
melatih kerja sama lebih baik. 

Kekurangan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 
kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi rendah serta siswa 
berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 
anggota yang pandai lebih dominan (Slavin, dalam Nurasma, 
2006:26–27) 
 

5. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) 
a. Pengertian model kooperatif tipe TGT 

Slavin (2008:163), mengemukakan bahwa secara umum TGT 
sama dengan STAD kecuali satu hal yaitu TGT menggunakan 
turnamen akademik, menggunakan kuis – kuis dan sistem skor 
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kemajuan individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim 
mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya setara. 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT menekankan pada 
pencapaian tujuan dan kesuksesan kelompok dengan berdasarkan 
pada kinerja – kinerja anggota kelompok. Tujuan dan kesuksesan 
kelompok tidak hanya dalam memahami suatu pelajaran, hanya 
bekerja menyelesaikan masalah tetapi juga mempelajari sesuatu 
melalui kelompok. 

TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 
menempatkan siswa dalam kelompok – kelompok belajar yang 
beranggotakan 4 – 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, 
suku dan ras yang berbeda. Guru menyampaikan materi dan siswa 
bekerja dalam kelompok masing – masing. Setelah siswa belajar 
dalam kelompoknya masing – masing, anggota kelompok yang 
setingkat kemampuannya akan dipertemukan dalam suatu 
pertandingan turnamen yang dikenal dengan “tournaments table” 
yang diadakan tiap akhir unit pokok bahasan atau akhir pekan. Skor 
yang didapat akan memberikan kontribusi rata – rata skor kelompok. 

b. Langkah – langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
Persiapan yang harus dilakukan guru sebelum memulai 

pembelajaran dengan tipe TGT adalah guru mempersiapkan soal-soal 
kelompok dengan kunci jawabannya dan juga mempersiapkan soal-
soal/kartu turnamen dengan kunci jawabannya. Selain 
mempersiapkan pembuatan soal-soal, guru  juga membagi siswa 
kedalam beberapa kelompok, guru mengelompokkan siswa dalam 
kelompok yang berkemampuan akademik heterogen. Pembentukan 
kelompok tersebut dilakukan dengan mengurutkan hasil tes siswa 
sebelum dilakukannya penelitian, kelompok-kelompok yang 
terbentuk diusahakan berimbang baik dalam hal kemampuan 
akedemik maupun jenis kelamin dan rasnya. 

Slavin (2008) berpendapat bahwa komponen utama dalam 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) ada 
lima. Pertama adalah penyajian kelas (class pressentation). Penyajian 
kelas dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT tidak berbeda dengan 
pengajaran biasa atau pengajaran klasikal oleh guru, hanya 
pengajarannya lebih difokuskan pada materi yang sedang dibahas 
saja. Ketika penyajian kelas berlangsung mereka sudah berada dalam 
kelompoknya, dengan demikian mereka akan memperhatikan serius 
selama pengajaran penyajian kelas berlangsung, sebab setelah ini 
mereka akan mengerjakan games akademik dengan sebaik – baiknya 
dengan skor mereka akan menentukan skor kelompok mereka. 

Kedua adalah kelompok (teams). Kelompok disusun dengan 
beranggotakan 4 – 6 orang yang mewakili percampuran dari berbagai 
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keragaman dalam kelas, seperti kemampuan akademik, jenis 
kelamin, ras atau etnik. Fungsi utama mereka dikelompokkan adalah 
anggota – anggota kelompok saling menyakinkan bahwa mereka 
dapat bekerja sama dalam belajar dan mengerjakan game atau 
lembar kerja dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan semua anggota 
dalam menghadapi kompetisi. 

Ketiga adalah permainan (games). Pertanyaan dalam game 
disusun dan dirancang dari materi yang relevan dengan materi yang 
telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh mewakili 
masing – masing kelompok. Sebagian besar pertanyaan pada kuis 
adalah bentuk sederhana. Setiap siswa mengambil satu kartu yang 
diberi nomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor 
pada kartu tersebut. 

Keempat adalah kompetisi/ turnamen  (tournament). Turnamen 
adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan. Biasanya 
dilaksanakan pada akhir minggu atau akhir pokok bahasan, setelah 
guru memberikan penyajian kelas dan kelompok mengerjakan 
lembar kerjanya. Untuk ilustrasi turnamen dapat dilihat dalam Skema 
2.1 dibawah ini: 

Gambar 2. 1  Skema penempatan meja turnamen 

 

             (Adaptasi Slavin, 2008:168) 
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Keterangan : 
A1, B1, C1   : siswa berkemampuan tinggi 
A (2,3), B(2,3), C(2,3)  : siswa berkemampuan sedang 
A4, B4, C4   : siswa berkemampuan rendah 
TT1, TT2, TT3, TT4  : Table tournament (meja 1,2,3,4) 
Untuk turnamen pertama, guna menempatkan siswa pada 

“tournament table” dengan pengaturan beberapa siswa 
berkemampuan tinggi dari tiap – tiap kelompok pada meja I, siswa 
berkemampuan sedang pada meja II dan III, kemudian siswa 
berkemampuan rendah pada meja IV. 

Setelah turnamen selesai dan dilakukan penilaian, guru 
melakukan pengaturan kembali kedudukan siswa pada tiap meja 
turnamen, kecuali pemenang meja tertinggi (meja I). Pemenang dari 
setiap meja dinaikkan atau digeser satu tingkat ke meja yang lebih 
tinggi tingkatannya dan siswa yang mendapat skor yang terendah 
pada setiap meja turnamen selain pada meja terendah 
tingkatannnya (meja IV) diturunkan satu tingkat ke meja yang lebih 
rendah tingkatannya. Pada akhirnya mereka akan mengalami 
kenaikan atau penurunan sehingga mereka akan sampai pada meja 
yang sesuai dengan kinerja mereka. 

Setelah pertandingan pertama, siswa – siswa mengubah posisi 
atau meja pertandingannya sesuai sesuai dengan hasil pertandingan 
sebelumnya. Pemenang dari tiap – tiap meja akan berpindah pada 
meja pertandingan yang lebih tinggi selanjutnya, misalkan dari meja 
IV ke meja III. Pemenang kedua menempati meja pertandingan 
sebelumnya, sedangkan siswa dengan skor terendah dari tiap – tiap 
meja akan berpindah ke meja yang lebih rendah dibawahnya, maka 
mereka akan berusaha untuk berpindah ke meja yang lebih tinggi. 

Terakhir adalah pengakuan kelompok (teams recognition). 
Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan 
berupa hadiah atau sertifikat atas usaha yang telah disepakati 
bersama. Ada tiga penghargaan yang dapat diberikan dalam 
penghargaan tim. Penghargaan tim dapat dilihat pada Tabel 2.5 di 
bawah ini: 

Tabel 2.5 Penghargaan tim 
Kriteria (rata – rata tim) Penghargaan 

40 
45 
50 

Tim baik 
Tim sangat baik 
Tim super 

Adapun aktifitas pembelajaran kooperatif tipe TGT juga dapat 
mengikuti urutan sebagai berikut: pengaturan klasikal, belajar 
kelompok, turnamen akademik, penghargaan tim dan pemindahan 
atau bumping. 
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Pembelajaran diawali dengan memberikan pelajaran, 
selanjutnya diumumkan kepada semua siswa bahwa akan 
melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT dan siswa diminta 
memindahkan bangku untuk membentuk meja tim. Kepada siswa 
disampaikan bahwa mereka akan bekerja sama dengan kelompok 
belajar selama beberapa pertemuan, mengikuti turnamen akademik 
untuk memperoleh poin bagi nilai tim mereka serta diberitahukan 
tim yang mendapat nilai tertinggi akan mendapat penghargaan. 

Kegiatan dalam turnamen adalah persaingan pada meja 
turnamen dari 3 – 4 siswa dari tim yang berbeda dengan kemampuan 
setara. Pada permulaan turnamen diumumkan penetapan meja bagi 
siswa. Siswa diminta mengatur meja turnamen yang ditetapkan. 
Nomor meja turnamen bisa diacak. Setelah kelengkapan dibagikan 
dapat dimulai kegiatan turnamen. Bagan putaran permainan dengan 
3 siswa dalam satu meja turnamen dapat dilihat dari Gambar 2.2 di 
bawah ini: 

Gambar 2.2. Putaran permainan 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pada akhir putaran pemenang mendapat satu kartu bernomor, 

penantang yang kalah mengembalikan perolehan kartunya bila 
sudah ada namun jika pembaca kalah tidak diberikan hukuman. 
Penskoran didasarkan pada jumlah perolehan kartu, misalkan pada 
meja turnamen terdiri dari 3 siswa yang tidak seri, peraih nilai 
tertinggi mendapat skor 60, kedua 40, dan ketiga 20. 

Model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan 
akan berusaha menyatukan intelegensi siswa yang berbeda – beda 
akan dapat membuat siswa mempunyai nilai dalam segi kognitif, 
afektif dan psikomotor secara merata satu siswa dengan siswa yang 
lain.  

Kegiatan siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT antara 
lain: pada awal pertemuan membentuk kelompok kecil dengan 
anggota 4 – 6 orang, mempelajari materi yang diberikan sesuai 

Pembaca:  
1. Ambil satu kartu bernomor dan cari – carilah soal yang berhubungan 

dengan nomor  tersebut pada lembar permainan. 
2. Bacalah pertanyaan dengan keras 
3. Cobalah untuk menjawab 

Penantang I 
Menantang jika 
memang dia mau (dan 
memberikan jawaban 
berbeda) atau boleh 
melewatinya 

Penantang II 
Boleh menantang jika penantang I melewati 
dan jika dia memang mau. Apabila semua 
penantang sudah menantang atau melewati, 
penantang II memeriksa lembar jawaban. 
Siapapun yang jawabannya benar berhak 
menyimpan kartunya. 
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dengan kemampuan masing – masing, bekerja sama  memadukan 
kemampuan untuk saling mengisi dan saling membantu guna 
mengerjakan tugas belajar yang diberikan guru, serta menjelaskan 
dan menyatukan serta melengkapi pendapatnya dengan dasar – 
dasar pemikiran yang rasional. 

Tabel 2. 6 Langkah – langkah model kooperatif tipe TGT 
Tahapan Tingkah laku Guru 

Tahap 1  
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran secara umum yang ingin di 
capai dan memotivasi siswa belajar 

Tahap 2 
 Menyajikan materi 
pembelajaran  

Guru menyajikan materi pelajaran secara 
umum kepada siswa dengan cara 
demonstrasi lewat bahan bacaan / LKS 

Tahap 3  
Pembentukan kelompok 
heterogen 

Guru membagi siswa menjadi kelompok 
secara heterogen, masing-masing kelompok 
terdiri dari 4-6 orang 

Tahap 4  
Turnamen 

Guru membagi siswa kedalam beberapa 
meja turnamen 

Tahap 5  
Evaluasi 

Guru membagi soal-soal tournament kepada 
masing-masing kelompok turnamen 

Tahap 6  
Penghargaan kelompok 

Guru memberikan penghargan kepada setiap 
kelompok yang memiliki poin tinggi 

c. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
Model pembelajaran kooperatif Teama Games Tournaments 

(TGT) ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Istiqomah 
(2006)  yang merupakan kelebihan dari pembelajaran TGT antara lain 
lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas; mengedepankan 
penerimaan terhadap perbedaan individu; dengan waktu yang 
sedikit dapat menguasai materi secara mendalam; proses belajar 
mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa; mendidik siswa 
untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain; motivasi belajar lebih 
tinggi; hasil belajar lebih baik dan meningkatkan kebaikan budi, 
kepekaan dan toleransi. 

Kelemahan TGT berdampak bagi guru dan bagi siswa. Bagi guru 
yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan 
heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika 
guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam 
menentukan pembagian kelompok. Waktu yang dihabiskan untuk 
diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang 
sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu 
menguasai kelas secara menyeluruh. Bagi siswa adalah masih adanya 
siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan 
penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, 
tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai 
kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan 
pengetahuannya kepada siswa yang lain. 
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6. Perbandingan karakteristik STAD dan TGT 

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa variasi atau tipe 
pembelajaran. Setiap tipe dari model pembelajaran pasti memiliki 
karakteristik masing – masing, demikian pula dengan pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan TGT. STAD dan TGT memiliki karakteristik yang 
hampir sama, yang membedakan adalah pada tugas utama. Sajian 
tentang perbandingan dari beberapa tipe pembelajaran kooperatif 
menurut Ibrahim (2010:10) dapat terlihat pada Tabe2.7 di bawah ini: 

Tabel 2.7 Perbadingan karakteristik STAD dan TGT 
Karakteristik STAD TGT 

Tujuan kognitif Informasi akademik sederhana Informasi akademik tinggi dan 
keterampilan inkuiri 

Tujuan sosial Kerja kelompok dan kerja sama Kerja sama dalam kelompok 
kompleks 

Struktur tim Kelompok belajar heterogen 
dengan 4 – 6 orang anggota 

Kelompok belajar heterogen 
dengan 4 – 6 orang anggota 

Pemilihan topik 
pelajaran 

Biasanya guru Biasanya guru 
 

Tugas utama Siswa menggunakan lembar 
kegiatan dan saling membantu 
menuntaskan materi 
belajarnya. 

Menyelesaikan inkuiri 
kompleks 
 

Penilaian Tes mingguan Menyelesaikan proyek dan 
menulis laporan, dapat 
menggunakan tes essay 

Pengakuan Lembar pengetahuan dan 
publikasi lain 

Publikasi lain 

  Berdasarkan uraian mengenai model kooperatif tipe STAD dan TGT 
di atas, maka dapat dilihat perbedaan pelaksanaan atau tahapan 
pelaksanaan STAD dan TGT sebagai berikut: 

Tabel 2.8 Perbedaan tahapan pelaksanaan STAD dan TGT 
Tahapan 

pelaksanaan 
STAD TGT 

Persiapan 1. Guru menyiapkan materi, 
lembar kegiatan, kuis dan 
kunci jawaban 

2. Guru mengelompokkan 
siswa dalam tim 

3. Guru mentukan skor awal 
masing – masing siswa 

4. Guru membimbing dalam 
membangun tim 

1. Guru menyiapkan materi,  
soal kelompok dan kunci 
jawaban, soal/kartu 
turnamen dan kunci 
jawaban. 

2. Guru mengelompokkan siswa 
dalam kelompok. 

Kegiatan awal 1. Guru menyampaikan 
semua tujuan pelajaran 
yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa belajar. 

1. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran secara umum 
yang ingin di capai dan 
memotivasi siswa belajar. 

 
 



22 
 

 
5 

Tahapan 
pelaksanaan 

STAD TGT 

Kegiatan inti 1. Guru menyajikan informasi 
kepada siswa dengan jalan 
demonstrasi atau lewat 
bahan bacaan. 

2. Guru menjelaskan kepada 
siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok 
belajar dan membantu 
setiap kelompok agar 
melakukan transisi secara 
efisien 

1. Guru menyajikan materi 
pelajaran secara umum 
kepada siswa dengan cara 
demonstrasi lewat bahan 
bacaan / LKS 

2. Guru membagi siswa 
menjadi kelompok secara 
heterogen, masing-masing 
terdiri dari 4-6 Orang 

3. Guru membimbing 
kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka 

3. Guru membimbing 
kelompok-kelompok belajar 
pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka 

4. Guru mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 

4. Guru membagi siswa 
kedalam beberapa meja 
turnamen 

5. Atau guru meminta 
masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil 
kerjanya 

5. Guru membagi soal-soal 
tournament kepada masing-
masing kelompok turnamen 

Kegiatan akhir 1. Guru mencari cara-cara 
untuk menghargai baik 
upaya maupun basil belajar 
individu dan kelompok 

1. Guru memberikan 
penghargan kepada setiap 
kelompok yang memiliki poin 
tinggi 

 

 

B. Penelitian yang relevan 
Setianingsih  (2007) dalam skripsi dengan judul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Tipe STAD Pada Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan 
Segiempat Siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 1 Slawi Tahun Pelajaran 

2006/2007”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD lebih efektif daripada pembelajaran matematika dengan metode 
ekspositori pokok bahasan segiempat kelas VII semester 2 SMP Negeri 1 
Slawi tahun pelajaran 2006/2007. Menyatakan bahwa pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
lebih efektif daripada pembelajaran matematika dengan menggunakan 
metode ekspositori pokok bahasan segiempat kelas VII semester 2 SMP Negeri 
1 Slawi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD oleh guru pada pembelajaran I sampai 
dengan III masing-masing 70,83%, 79,17%, dan 85,42%. Sedangkan aktivitas 
siswa pada pembelajaran I sampai dengan III masing-masing 60%, 75%, dan 
87,5%. 
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Ekawati, dkk (2013), dalam penelitianan dengan judul “Efektifitas metode 
pembelajaran TGT (Team Games Turnament) yang dilengkapi dengan media 
power point dan destinasi terhadap prestasi belajar. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran TGT dilengkapi 
dengan media power point dan destinasi terhadap prestasi belajar Struktur 
Atom dan Sistem Periodik Unsur siswa kelas X semester satu SMA Batik 1 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil uji t-pihak kanan untuk 
prestasi belajar kognitif dan afektif diperoleh thitung lebih besar dari ttabel. Untuk 
prestasi kognitif thitung (2,196) > ttabel (1,668) dan untuk prestasi afektif 
thitung (1,782) > ttabel (1,668). Tehnik analisis data untuk pengujian hipotesis 
menggunakan uji t-pihak kanan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
metode pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dilengkapi dengan 
media power point dan destinasi efektif untuk meningkatkan prestasi belajar 
Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur siswa kelas X semester satu SMA 
Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 

Mardhiyah (2009) dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pokok sistem persamaan 
linear dua variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok sistem persamaan 
linear dua variabel. menyatakan bahwa dari hasil analisis diperoleh rata-rata 
untuk kelas eksperimen adalah 64,86 dengan Standar Deviasi (SD) = 9,10 dan 
rata-rata kelas kontrol adalah 59,22 dengan Standar Deviasi (SD) = 8,14 untuk 
selanjutnya diuji dengan menggunakan uji t, dengan kriteria penolakan Ho 
adalah thitung > ttabel. Dari perhitungan diperoleh thitung = 2,630 dan ttabel = 1,67 
dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n1 + n2 – 2 = 66. Jadi Ho ditolak dan H1 
diterima, berarti rata-rata hasil belajar peserta didik materi pokok sistem 
persamaan linear dua variabel kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah tidak 
identik. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil 
belajar matematika peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 
Games Tournament) lebih efektif dari pada model pembelajaran konvensional. 

Achmad (2009), dalam skripsinya dengan judul “Perbedaan Efektifitas 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif STAD (Students Teams Division 
Achievement) dan TGT (Teams Games Tournament) terhadap Aktivitas Belajar 
dan Hasil Belajar Siswa”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi 
terhadap permasalahan aktivitas dan hasil belajar yang rendah dan 
memberikan informasi metode kooperatif yang lebih efektif dari dua metode 
di atas menyatakan bahwa berdasarkan hasil hasil analisis data diketahui 
penerapan model pembelajaran TGT siklus kedua nilai akumulatif untuk 
aktivitas sebesar 66.87% atau naik sebesar 19.95% . Sedangkan model STAD 
siklus kedua nilai aktivitas belajar sebesar 52.02% dan mengalami kenaikan 
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sebesar 15.11%. Data hasil belajar, jumlah siswa yang masuk dalam kategori 
tuntas pada siklus kedua untuk metode TGT naik (28.5%)  menjadi 25 siswa. 
Sedangkan metode STAD dari jumlah yang masuk kategori tuntas pada siklus 
kedua sebanyak 22 siswa atau naik (16.12%). Data ini menjelaskan bahwa 
model TGT dan STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Fakta ini juga 
menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran model TGT lebih efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil ini diperkuat oleh pengujian hipotesa 
menunjukkan bahwa nilai t hitung = 2.396 dibagian equal variances assumed 
dan p (sig 2-tailed)= 0.02, oleh karena p < 0.05 maka Ho ditolak. 

 

C. Kerangka Berpikir 
Hasil belajar matematika siswa cenderung rendah, hal ini disebabkan 

karena proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas adalah berpusat pada 
guru dan siswa belum dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini 
mengakibatkan kemampuan matematika siswa yang tergolong rendah.  

Berbagai usaha telah dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Oleh karena itu harus dilakukan perbaikan dalam pembelajaran sekaligus 
membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan serta 
melibatkan siswa secara aktif, sehingga sikap siswa terhadap matematika 
menjadi lebih positif dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Usaha yang 
dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan model – model pembelajaran yang 
menyenangkan bagi siswa. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan 
siswa secara aktif dengan mengelompokkan siswa kedalam kelompok – 
kelompok, dimana setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam 
mencapai tujuan kelompok. Model pembelajaran yang saat ini dikembangkan 
antara lain adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Tipe STAD adalah tipe pembelajaran kooperatif sederhana yang 
mengutamakan skor pengembangan individu dengan pemberian kuis yang 
menyumbangkan skor kelompok, sedangkan pada TGT siswa berkompetisi 
dalam meja-meja turnamen dengan siswa yang berkemampuan hampir sama 
untuk mewakili masing – masing kelompoknya. Turnamen dilakukan melalui 
permainan-permainan menarik sehingga pembelajaran dapat lebih 
menyenangkan bagi siswa. Kedua model pembelajaran tersebut diharapkan 
dapat mengkondisikan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga 
hasil belajar matematika siswa lebih baik. Kedua model pembelajaran tersebut 
memberikan perlakuan yang berbeda pada sistem evaluasinya, yaitu kuis 
periodik pada metode STAD dan game tournament pada metode TGT. Hal 
tersebut dalap terlihat dalam kerangka berpikir dibawah ini. 
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Gambar 2.3 Kerangka berpikir 

D. Hipotesis   
Hipotesis dari penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
lebih efektif digunakan daripada model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
terhadap hasil belajar matematika pada materi matriks siswa kelas X SMK PGRI 
2 Salatiga. 

Pembelajaran mekanistik 

Mengajar dengan TGT pada 

kelas eksperimen 

Siswa masih kurang dilibatkan dalam pembelajaran 

Rata - rata hasil belajar siswa rendah 

Menerapkan model pembelajaan  inovatif yang mengaktifkan siswa 

Mengajar dengan STAD pada 
kelas kontrol  

Siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran 

Siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran 

Rata – rata hasil belajar 
siswa tinggi 

Rata – rata hasil belajar 
siswa tinggi 

 
Model pembelajaran kooperatif Tipe 
TGT lebih efektif daripada tipe  STAD 


