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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran TGT 
2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Team Game Tournament. 

Menurut Slavin pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 
langkah tahapan yaitu : tahap penyajian kelas (class precentation), 
belajar dalam kelompok (teams), permainan (games), pertandingan 
(tournament), dan perhargaan kelompok (team recognition). 
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Slavin, maka model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki ciri – ciri sebagai  berikut. 
a) Siswa Bekerja Dalam Kelompok – Kelompok Kecil 

Siswa ditempatkan dalam kelompok – kelompok belajar yang 
beranggotakan 5 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis 
kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Dengan adanya 
heterogenitas anggota kelompok, diharapkan dapat memotifasi 

siswa untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan 
lebih dengan siswa yang berkemampuan kurang dalam 
menguasai materi pelajaran. Hal ini akan menyebabkan 
tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa bahwa belajar secara 
kooperatif sangat menyenangkan. 

b) Games Tournament 
Dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing merupakan 

wakil dari kelompoknya. Siswa yang mewakili kelompoknya, 
masing – masing ditempatkan dalam meja – meja turnamen. Tiap 
meja turnamen ditempati 5 sampai 6 orang peserta, dan 
diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok 
yang sama. Dalam setiap meja turnamen diusahakan setiap 
peserta homogen. Permainan ini diawali dengan memberitahukan 
aturan permainan. Setelah itu permainan dimulai dengan 



7 
 

 
 

membagikan kartu – kartu soal untuk bermain (kartu soal dan 

kunci ditaruh  terbalik di atas meja sehingga soal dan kunci tidak 
terbaca). Permainan pada tiap meja turnamen dilakukan dengan 
aturan sebagai berikut. Pertama, setiap pemain dalam tiap meja 
menentukan dulu pembaca soal dan pemain yang pertama 
dengan cara undian. Kemudian pemain yang menang undian 
mengambil kartu undian yang berisi nomor soal dan diberikan 
kepada pembaca soal. Pembaca soal akan membacakan soal 
sesuai dengan nomor undian yang diambil oleh pemain. 
Selanjutnya soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan 
penantang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam 
soal. Setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain 
akan membacakan hasil pekerjaannya yang akan ditangapi oleh 
penantang searah jarum jam. Setelah itu pembaca soal akan 
membuka kunci jawaban dan skor hanya diberikan kepada 
pemain yang menjawab benar atau penantang yang pertama kali 
memberikan jawaban benar. 

Jika semua pemain menjawab salah maka kartu dibiarkan 
saja. Permainan dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai 
semua kartu soal habis dibacakan, dimana posisi pemain diputar 
searah jarum jam agar setiap  peserta dalam satu meja turnamen 
dapat berperan sebagai pembaca soal, pemain, dan penantang. 
Disini permainan dapat dilakukan berkali – kali dengan syarat 
bahwa setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang sama 
sebagai pemain, penantang, dan pembaca soal. 

Dalam permainan ini pembaca soal hanya bertugas untuk 
membaca soal dan membuka kunci jawaban, tidak boleh ikut 
menjawab atau memberikan jawaban pada peserta lain. Setelah 
semua kartu selesai terjawab, setiap pemain dalam satu meja 
menghitung jumlah kartu yang diperoleh dan menentukan berapa 
poin yang diperoleh berdasarkan tabel yang telah disediakan. 
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Selanjutnya setiap pemain kembali kepada kelompok asalnya dan 

melaporkan poin yang diperoleh berdasarkan tabel yang telah 
disediakan. Selanjutnya setiap pemain kembali kepada kelompok 
asalnya dan melaporkan poin yang diperoleh kepada ketua 
kelompok. Ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh 
anggota kelompoknya pada tabel yang telah disediakan, 
kemudian menentukan kriteria penghargaan yang diterima oleh 
kelompoknya. 

c) Penghargaan Kelompok 
Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan 

kelompok adalah menghitung rerata skor kelompok. Untuk 
memilih rerata skor kelompok dilakukan dengan cara 
menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing – masing anggota 
kelompok dibagi dengan dibagi dengan banyaknya anggota 
kelompok. Pemberian penghargaan didasarkan atas rata – rata 
poin yang didapat oleh kelompok tersebut. Dimana penentuan 
poin yang diperoleh oleh masing – masing anggota kelompok 

didasarkan pada jumlah kartu yang diperoleh oleh seperti 
ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
Tabel 2.1.1.1.1 Perhitungan Poin Permainan Untuk Empat Pemain 

Pemain dengan Poin Bila Jumlah Kartu Yang 
Diperoleh 

Top Scorer 

High Middle Scorer 

Low Middle Scorer 

Low Scorer 

40 
30 
20 
10 

 
 
 

 



9 
 

 
 

Tabel 2.1.1.1.2 Perhitungan Poin Permainan Untuk Tiga Pemain 

Pemain dengan Poin Bila Jumlah Kartu 
Yang Diperoleh 

Top scorer 

Middle scorer 

Low scorer 

60 
40 
20 

(Sumber : Slavin, 1995:90) 

Dengan keterangan sebagai berikut: 
Top Scorer (skor tertinggi), High Middle scorer (skor tinggi), 

Low Middle Scorer (skor rendah), Low Scorer (skor terendah), 
(skor sedang) 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh, yaitu : 
(1) Mengajar (teach) 

Mempersentasekan atau menyajikan materi, 
menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus 
dilakukan siswa, dan memberikan motivasi. 

(2) Belajar Kelompok (team study) 
Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri atas 5 

sampai 6 orang dengan kemampuan akademik, jenis 
kelamin, dan ras / suku yang berbeda. Setelah guru 
menginformasikan materi, dan tujuan pembelajaran, 
kelompok berdiskusi dengen menggunakan LKS. Dalam 
kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah 
bersama, saling memberikan jawaban dan mengoreksi jika 
ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab. 

(3) Permainan (Game Tournament) 

Permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-
masing kelompok yang berbeda. Tujuan dari permainan ini 
adalah untuk mengetahui apakah semua anggota kelompok 
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telah menguasai materi, dimana pertanyaan – pertanyaan 

yang diberikan berhubungan dengan materi yang telah 
didiskusikan dalam kegiatan kelompok. 
Penghargaan kelompok (team recognition) 
Pemberian penghargaan (rewards) berdasarkan pada rerata 

poin yang diperoleh oleh kelompok dari permainan. Lembar 
penghargaan dicetak dalam kertas HVS, dimana penghargaan ini 
akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori rerata poin 
sebagai berikut. 

Tabel 2.1.1.1.3 Kriteria Pengahrgaan Kelompok 

Kriteria ( Rerata Kelompok ) Predikat 

30 sampai 39 
40 sampai44 
45 sampai 49 

50 ke atas 

Tim Kurang baik 
Tim Baik 

Tim Baik Sekali 
Tim Istimewa 

(Sumber Slavin, 1995 ) 
 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak sekali 
variasi. Salah satu di antaranya adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments). Menurut Saco 
(2006), dalam TGT siswa memainkan permainan-permainan 
dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 
mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam 
bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan materi pelajaran. Kadang-kadang dapat juga diselingi 
dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok (identitas 
kelompok mereka). 

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu 
tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 
diterapkan,melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status. Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, 
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mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan 

semangat belajar dan mengandung reinforcement. Aktivitas 
belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran 
kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih 
rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja 
sama,persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 
Ada lima komponen utama dalam TGT,yaitu: 
1. Penyajian kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam 
penyajian kelas,biasanya dilakukan dengan pengajaran 
langsung atau dengan ceramah,diskusi yang dipimpin guru. 
Pada saat penyajian kelas ini ,siswa harus benar-benar 
memperhatikan dan memahami materi yang diberikan 
guru,karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada 
saat kerja kelompok dan pada saat game karena skor game 
akan menentukan skor kelompok. 

2. Kelompok (team) 

Kelompok biasanya terdiri atas empat sampai dengan lima 
orang siswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami 
materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk 
mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik 
dan optimal pada saat game. 

3. Game 
Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian 
kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari 
pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih 
kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang 
sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar 
pertanyaan itu akan mendapatkan skor. Permainan dalam TGT 
dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-
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kartu yang diberi angka. Tiap siswa, misalnya, akan mengambil 

sebuah kartu yang diberi angka tadi dan berusaha untuk 
menjawab pertanyaan yang sesuai dengan angka tersebut. 
Turnamen harus memungkinkan semua siswa dari semua 
tingkat kemampuan (kepandaian) untuk menyumbangkan poin 
bagi kelompoknya. Prinsipnya, soal sulit untuk anak pintar, dan 
soal yang lebih mudah untuk anak yang kurang pintar. Hal ini 
dimaksudkan agar semua anak mempunyai kemungkinan 
memberi skor bagi kelompoknya. Permainan yang dikemas 
dalam bentuk turnamen ini dapat berperan sebagai penilaian 
alternatif atau dapat pula sebagai reviu materi pembelajaran. 

4. Turnamen 
Untuk memulai turnamen masing-masing peserta 

mengambil nomor undian. Siswa yang mendapatkan nomor 
terbesar sebagai reader 1, terbesar kedua sebagai chalennger 
1, terbesar ketiga sebagai chalenger 2, terbesar keempat  
sebagai chalenger 3. Dan kalau jumlah peserta dalam 

kelompok itu lima orang maka yang mendapatkan nomor 
terendah sebagai reader 2 .Reader 1 tugasnya membaca soal 
dan menjawab soal pada kesempatan yang pertama. 
Chalenger 1 tugasnya menjawab soal yang dibacakan oleh 
reader 1 apabila menurut chalenger 1 jawaban reader 1 salah. 
Chalenger 2 tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan 
oleh reader 1 tadi apabila jawaban reader 1 dan chalenger 1 
menurut chalenger 2 salah. Chalenger 3 tugasnya adalah 
menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1 apabila jawaban 
reader 1 ,chalenger 1, chalenger 2 menurut chalenger 3 salah. 
Reader 2 tugasnya adalah membacakan kunci jawaban. 
Permainan dilanjutkan pada soal nomor dua. Posisi peserta 
berubah searah jarum jam.Yang tadi menjadi chalenger 1 
sekarang menjadi reader 1, chalenger 2 menjadi chalenger 1, 
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chalenger 3 menjadi chalenger 2, reader 2 menjadi chalenger 3 

dan reader 1 menjadi reader 2. Hal itu terus dilakukan 
sebanyak jumlah soal yang disediakan guru. 

5. Penghargaan kelompok (team recognise) 
Guru kemudian mengumumkan kelompok yang 

menang,masing-masing team akan mendapat sertifikat atau 
hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang 
ditentukan. 
Jadi model pembelajaran Team Game Tournament adalah 
suatu model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya 
terdapat unsur permainan akademik atau turnamen sehingga 
siswa tidak berasakan bosan karena ada unsur turnamen. 
Dalam model ini kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil 
yang beranggotakan 3 sampai 5 siswa yang berbeda tingkat 
kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang. 

2.1.1.2 Langkah-langkah model pembelajaran Team Game Tournament 

(TGT) tipe 2 menurut Lembaga Pedidikan dan Pembelajaran UNM, 

2007 adalah sebagai berikut: 
1. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4 siswa 
2. Guru menyediakan kartu soal, kartu jawaban, kartu nomor dan 

lembar penilaian 
3. Setiap siswa mengambil kartu nomor 
4. Siswa yang memperoleh angka tertinggi bertugas sebagai 

reader 1, tertinggi kedua menjadi penantang 1 
tertinggi ketiga menjadi penantang 2 dan angka terendah 
menjadi reader 2 

5. Pada putaran pertama, reader 1 mengocok kartu nomor, 
mengambil satu kartu nomor kemudian mengambil satu kartu 
soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya 

6. Reader 1 membaca soal menjawab soal yang dibaca, apabila 
anggota kelompok ada yang tidak setuju dengan jawaban reader 
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1, maka penantang 1 diberi hak untuk menjawab, jika jawaban 

penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak 
menjawab. 

7. Reader 2 membacakan kunci jawaban 
8. Pada putaran kedua, posisi reader 1 ditempati penantang 1, 

posisi penantang 1 ditempati penantang 2, posisi penantang 2 
ditempati reader 1 dan posisi reader 2 ditempati reader 1. Setiap 
pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah 
jarum jam 

9. Tournament selesai apabila seluruh soal telah terambil 
10. Siswa merekap hasil skor, guru mengumumkan pemenang 

Tournament. 
2.1.2 Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (1995: 49) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 
subjek yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor dalam 
situasi tertentu berkat pengalamannya berulang-ulang. Pendapat tersebut 
didukung oleh Sudjana (2005: 3) hasil belajar ialah perubahan tingkah laku 

yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor yang dimliki siswa 
setelah menerima pengalaman belajarnya.  

Menurut Anni (2004: 4) hasil belajar ialah perubahan perilaku yang 
diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. 

Menurut Agus Suprijono (2009: 5) hasil belajar adalah: “Pola-pola 
perbuatan, nilai-nilai pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan”. Hasil 
belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan 
belajar seseorang. Seseorang yang hasil belajarnya tinggi dapat dikatakan 
bahwa dia telah berhasil dalam belajar. Sebaliknya pula sebaliknya. 
Sedangkan dalam usaha untuk mencapai suatu hasil belajar dari proses 
belajar mengajar, seseorang siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor baik 
faktor internal maupun faktor eksternal. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 17), hasil belajar merupakan hal 
yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi 
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siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental 
tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 
Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya 
bahan pelajaran. 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 26) mengemukakan bahwa ranah tujuan 
pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa secara umum dapat 
diklasifikasikan menjadi tig, yakni: ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 
psikomotor. 
2.1.2.1 Ranah Kognitif 

 Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 26) mengemukakan 
adanya 6 kelas atau tingkatan yaitu: 
1) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang 

telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu 
berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, 
prinsip atau metode. 

2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan 

makna tentang hal yang dipelajari. 
3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan 

kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 
4) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke 

dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat 
dipahami dengan baik. 

5) Sintesis, mencakup membentuk suatu pola baru. 
6) Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. 
2.1.2.2 Ranah Afektif 

Kratwohl dan Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 27) 
mengemukakan ranah afektif sebagai berikut: 
1) Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu 

dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. 



16 
 

 
 

2) Paritisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan 

memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 
3) Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup menerima 

suatu nilai, menghargai, mengakui dan menentukan sikap. 
4) Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu 

sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. 
5) Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan 

menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai 
kehidupan pribadi. 

2.1.2.3 Ranah Psikomotor   
 Ranah psikomotor (Simpson) terdiri dari tujuh jenis perilaku dalam 
Dimyati dan Mudjiono (2009: 29). 
1) Persepsi, yang mencakup kemampuan memilah-milahkan 

(mendiskriminasikan) hal-hal secara khas dan menyadari 
adanya perbedaan yang khas tersebut. 

2) Kesiapan, yang mencakup kemampuan menempatkan diri 
dalam keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau 

rangkaian gerakan. 
3) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan sesuai contoh atau gerakan tiruan. 
4) Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan-gerakan tanpa contoh. 
5) Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan 

kegaiatan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap, 
secara lancar, efesien dan tepat. 

6) Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan 
mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik 
dengan pernyataan khusus yang berlaku. 

7) Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-
gerak yang baru atas dasar prakarsa sendiri.  
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 Kesimpulan hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu 

setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan 
tingkah lakubaik pengetahuan, pemahaman, sikap dan leterampilan siswa 
sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

2.1.3 Pendidikan IPA 
Pendidikan IPA adalah lebih dari sekedar kumpulan yang dinamakan 

fakta. IPA merupakan kumpulan pengetahuan dan juga proses. Pembelajaran 
IPA di sekolah diharpakan memberi berbagai pengalaman pada anak yang 
mengijinkan mereka melakukan berbagai penelusuran ilmiah yang relevan 
(Agus. S, 2003: 11) 

Menurut Suyoso (dalam Danang, 2011: 13) IPA sendiri berasal dari kata 
sains yang berarti alam. Sains merupakan pengetahuan hasil kegiatan 
manusia melalui metode tertentu yaitu teratur, sistematis, berobyek, 
bermetode dan berlaku secara universal. Menurut Permendiknas No. 22 
Tahun 2006 tentang standar isi, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 
dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehiingga IPA 
bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan. 

 
2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Menurut Sularmi, S.Pd (2011), dalam skripsi yang berjudul “Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas 6, SD N Sidoharum Kabupaten Musi Rawas Melalui 
Model Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT)”. Kesimpulan yang dapat 
ditarik dari skripsi ini adalah penggunaan model kooperatif tipe Teams Games 
Tournament dalam mata pelajaran matematika berpengaruh tinggi terhadap motivasi 
peserta didik SD N Sidoharum. 

Menurut Arifah Nur Triyani (2009), dalam skripsi yang berjudul “Upaya 
Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika pada Siswa Pokok Bahasan Peluang dan 
Statistika di SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta dengan Model Kooperatif Tipe TGT”, 
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kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah bahwa penggunaan model TGT 

dalam materi peluang dan statistik siswa menjadi lebih aktif dalam belajar . 
Menurut Suhadi Mukhan (2008), dalam skripsi yang berjudul “Meningkatkan 

Minat dan Motivasi Belajar Siswa Kelas II SMPN 4 Danau Panggang Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT”, kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini 
adalah bahwa minat dan motivasi siswa dalam belajar menjadi lebih menarik dengan 
penggunaan model pembelajaran TGT di SMPN 4 Danau Panggang. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

 Rata-rata hasil pembelajaran IPA peserta didik kelas 5 SD N Ngablak 4 pada 
kondisi awal masih rendah dan belum mencapai KKM yang ditentukan di sekolah. 
Untuk menanggapi hal tersebut dibutuhkan upaya penanganan guna mengantisipasi 
rendahnya prestasi belajar peserta didik yang dapat dilakukan dengan penggunaan 
model pembelajaran Team Game Tournament (TGT). Dengan model Team Game 

Tournament, peserta didik mampu memahami materi pembelajaran secara nyata/ 
konkrit serta mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dari proses atau 
kejadian yang terjadi pada suatu benda yang sedang mereka pelajari, sehingga 

pemahaman tersebut akan lebih melekat dalam otak peserta didik dibanding bila 
peserta didik hanya belajar sendiri dari buku. 
 Upaya tersebut akan meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga akan 
mengubah kondisi awal peserta didik dari yang belum mencapai standar KKM yang 
telah ditentukan. Model pembelajaran team game tuornamant dilakukan pada 2 siklus 
pembelajaran, sehingga peserta didik akan mampu memperoleh hasil belajar sesuai 
dengan KKM pada masing-masing siklus dan pembelajaran dapat tuntas 100%. 
 Berdasarkan kerangka berpikir di atas, diduga bahwa model pembelajaran yang 
digunakan guru sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Untuk meningkatkan 
prestasi belajar peserta didik dapat dilakukan dengan penerapan model Team Game 

Tournament dalam pembelajaran. 
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Penjelasan kerangka berpikir dari uraian di atas adalah sebagai berikut: 

 
a. Pembelajaran IPA menekankan pada aktivitas 

siswa dalam berpikir, berproses dan berpoduk 
ilmiah dalam menemukan konsep. 

b. Orientasi siswa pembelajaran berpusat pada 
murid (student centered) dengan metodologi 
partisipatori. 

c. Sumber belajar bukan hanya dari guru dan 
peranan guru antara lain motivator, fasilitator, 
penanya, administrator, pengarah, manajer 
dan reverder. 

d. Adanya keterlibatan siswa untuk ikut andil 
dalam mengungkapkan hipotesa, 
mengumpulkan informasi serta menyimpulkan 
hasil temuan. 
 

a. Siswa hanya menerima dan menghapal 
konsep yang ada. 

b. Orientasi pembelajaran  masih berpusat pada 
guru (teacher centered) dengan metodologi 
yang didominasi ekspositori. 

c. Guru sebagai pusat pembelajaran dan peran 
guru sebagian besar masih hanya sebagai 
pengarah, manajer dan administrator. 

d. Siswa hanya menerima fakta dan konsep dari 
guru melalui ceramah. 

 
Untuk mengatasi semua kendala dalam proses 
pembelajaran agar sesuai dengan kondisi 
pembelajaran yang ideal maka perlu 
diterapkannya model pembelajaran Team Game 
Tournament. Dengan diterapkan TGT diharapkan 
hasil belajar meningkat. 

   
       
 
   Bagan 2.3 

 
 
 
 

Kondisi Ideal 

Kenyataan di SD 

Solusi 
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2.4 Hipotesis Tindakan 
Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu 

dibuktikan kebenarannya ( Sutrisno Hadi, 1975:257). Dengan demikian hipotesis 
adalah praduga sementara yang akan dibuktikan setelah ada bukti atau data yang 
membenarkannya. 

Dengan demikian hipotesis yang akan penulis ajukan adalah sebagai berikut: 
Diduga dengan penggunaan model pembelajaran Team Game Tournament 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5, SD N Ngablak 4, 
Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012-2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


