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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata

“cooperative” yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau tim. Menurut

Johnson (Isjoni 2010 : 15) pembelajaran kooperatif mengandung pengertian

bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Slavin (1985), pembelajaran kooperatif adalah suatu model

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil

secara kolaboratif yang anggotanya 4 - 6 orang dengan struktur kelompok

heterogen. Sedangkan Sunal dan Hans (2000) mengemukakan pembelajaran

kooperatif merupakan suatu cara pndekatan atau serangkaian strategi yang khusus

dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama

selama proses pembelajaran. Selanjutnya Stahl (1994) menyatakan pembelajaran

kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap

tolong menolong dalam perilaku sosial.( Isjoni 2010:12). Jonhson & Johnson

(Isjoni, 2010:17) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah

mengelompokkan siswa di dalam kelas kedalam suatu kelompok kecil agar siswa

dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut.

Dari beberapa pendapat tentang pembelajaran kooperatif dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan

membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-

beda dengan tujuan setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan

saling membantu untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas

kelompoknya. Oleh sebab itu, pembelajaran kooperatif sangat baik untuk
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dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong

mengatasi tugas yang dihadapi.

Belajar dengan model kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa

berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling

memberikan pendapat (sharing ideas). Selain itu dalam belajar biasanya siswa

dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu,

pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat

bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapinya.

Model pembelajaran kooperatif, tidak hanya unggul dalam membantu siswa

memahami kosep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan

kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Dalam

pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga

memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang

berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

2.1.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT)

Para ahli Frank Lyman dan Spencer Kagan (Anita Lie, 2002 : 56)

menyatakan bahwa ” Model TGT (Team Game Tournament) mengandung

kegiatan – kegiatan bersifat permainan. Secara umum peran guru dalam model

TGT (Team Game Tournament) yaitu memacu siswa agar lebih serius dan

semangat, kemudian membandingkannya dengan prestasi siswa (kelompok) lain.

Dengan demikian dapat ditentukan kelompok mana dengan pencapaian prestasi

paling baik.

Pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT), pada

mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith Edwards, ini merupakan

metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Menurut Slavin (2005:13),

Team Game Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang menempatkan siswa dalam tim belajar yang terdiri atas empat

orang yang berbeda – beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang

etniknya.
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Dari uraian pendapat para ahli tentang pembelajaran kooperatif tipe Team

Game Tournament (TGT), dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe

Team Game Tournament (TGT) adalah model pembelajaran bersifat permainan

yang terdiri dari empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis

kelamin, dan latar belakang etniknya dengan persaingan kelompok.

Frank Lyman dan Spencer Kagan mengembangkan model pembelajaran

kooperatif dengan komponen – komponen sebagai berikut:

1. Presentasi Kelas

Guru menerangkan garis besar materi, misalnya materi energi alternatif

dan penggunaannya di depan kelas dan siswa memperhatikan dengan seksama.

Ketika selesai mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKS), salah seorang siswa

mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya ke depan kelas dan siswa lainnya

memberikan tanggapan atas jawaban tersebut. Selama presentasi kelas setiap

siswa harus benar – benar memperhatikan penjelasan guru ataupun temannya.

Presentasi kelas akan sangat membantu keberhasilan siswa saat turnamen.

2. Kelompok

Siswa terdistribusi ke dalam kelompok – kelompok kecil secara heterogen.

Setelah guru menjelaskan materi, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja

kelompok, berdiskusi memecahkan masalah bersama – sama, mencocokkan

jawaban, membantu teman untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap anggota

kelompok harus yakin bahwa dirinya benar – benar telah menguasai materi,

mempertanggungjawabkannya dalam presentasi kelas, dan mepersiapkan diri

dalam turnamen.

3. Turnamen Akademik

Pelaksanaan turnamen akademik merupakan ciri khas dalam pembelajaran

kooperatif tipe TGT. Kelompok heterogen dirombak sementara waktu dan

kemudian dibentuk kelompok secara homogen dalam hal tingkat kecerdasan.

Anak dengan kemampuan cerdas dari setiap kelompok digabungkan dalam meja

1, anak dengan kemampuan sedang digabungkan dalam meja 2 dan meja 3, dan

anak dengan kemampuan rendah digabungkan dalam meja 4.
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4. Penghargaan Kelompok

Nilai kelompok dihitung berdasarkan rata – rata perolehan nilai setiap

anggota kelompok heterogen semula. Kelompok dengan perolehan nilai rata – rata

mencapai kriteria tertentu maka diberikan penghargaan berupa sertifikat atau bisa

juga dalam bentuk lainnya. Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberi

rangsangan bagi siswa untuk lebih giat dalam belajar, agar pada turnamen

berikutnya dapat memperoleh nilai jauh lebih baik hingga dapat menyumbang

skor bagi kelompoknya.

5. Pergeseran ( Bumping )

Setelah turnamen pertama dilaksanakan selanjutnya dilakukan pergeseran

posisi (bumping) untuk setiap siswa pada meja turnamen. Pergeseran selalu

dilakukan setiap selesai dilaksankannya turnamen akademik, untuk mengatur

posisi siswa pada meja turnamen dalam kompetisi berikutnya. Pergeseran posisi

tersebut dilakukan berdasarkan perolehan skor siswa yang memenangkan

turnamen ke meja turnamen dengan tingkatan lebih tinggi sedangkan siswa yang

kalah digeser pada meja turnamen dengan tingkatan lebih rendah dari meja

turnamen semula.

Sedangkan menurut Slavin pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) terdiri atas lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim,

game, turnamen, rekognisi tim.

1. Presentasi Kelas

Materi pertama – tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Ini

merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi

pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga memasukkan presentasi

audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa

presentasi tersebut haruslah benar – benar berfokus pada unit TGT.

2. Tim

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi utama

dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar – benar belajar,
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dan lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa

mengerjakan kuis dengan baik.

3. Game

Gamenya terdiri atas pertanyaan – pertanyaan yang kontennya relevan

yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari

presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Game tersebut dimainkan di atas

meja dengan tiga orang siswa, yang masng – masing mewakili tim yang berbeda.

4. Turnamen Akademik

a.Persiapan

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game berlangsung.

Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah guru

memberikan presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok

terhadap lembar kegiatan. Pada turnamen pertama, guru menunjuk siswa

untuk berada pada mejaturnamen. Tiga siswa berprestasi tinggi sebelumnya

pada meja 1, tiga berikutnya pada meja 2, dan seterusnya.

Turnamen dijelaskan dalam gambar 1 tentang mekanisme turnamen berikut:

Gambar 1 Penempatan pada meja Turnamen
Sumber : Slavin, 2009 :168
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b. Pelaksanaan turnamen akademik

Perlengkapan yang harus tersedia adalah setumpuk kartu

bernomor, lembar soal yang bernomor berisikan pertanyaan – pertanyaan

yang relevan dengan materi yang telah dipelajari oleh siswa, serta lembar

jawaban yang telah diberikan nomor sesuai dengan nomor soal.

Adapun aturan permainannya yaitu siswa yang mendapat giliran

pertama mengambil sebuah kartu bernomor dari tumpukan kartu yang

tersedia, kemudian mengambil soal sesuai dengan nomor yang tertera pada

kartu soal tersebut dan membaca soal dengan keras sehingga dapat terdengar

oleh peserta lain pada meja yang sama. Seluruh siswa dalam meja akademik

ini mencoba mengerjakan soal, namun orang yang memiliki hak menjawab

adalah peserta yang mendapat giliran mengambil kartu. Jika jawabannya benar

maka kartu soal tersebut berhak ia simpan dan jika jawabannya salah ia boleh

melemparkannya kepada pemain yang lainnya dalam satu meja turnamen.

Pemain kedua, ketiga, dan keempat boleh menantang jawaban jika pemain

pertama salah, dan apabila salah satu dari ketiga pemain tersebut ada yang

menjawab dengan benar, maka pemain tersebut boleh menyimpan kartu soal

tersebut sebagai tanda bukti.

c. Perhitungan skor turnamen akademik

Pada setiap turnamen dilakukan perhitungan skor dengan

menghitung banyaknya kartu soal yang diperoleh masing – masing siswa pada

setiap meja turnamen dilembar pencatatan skor. Skor ditentukan dengan

melihat jumlah pemain dan keadaan seri atau tidaknya perolehan kartu setiap

pemain pada satu meja turnamen. Berikut perhitungan skor pada TGT terlihat

dalam tabel 1.
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Tabel 1

Menghitung Poin – Poin Turnamen (untuk empat pemain)

Sumber: Slavin, 2009 :175

5. Rekognisi Tim

Tim akan mendapat sertifikasi atau bentuk penghargaan yang lain apabila

skor rata – rata mereka mencapai kriteria tertentu. Penghargaan kelompok

dilakukan setelah turnamen selesai dengan melihat skor akhir setiap kelompok.

Skor yang diperoleh berdasarkan kartu soal yang diperoleh kemudian

ditransformasikan ke dalam penskoran dan diambil rata – ratanya. Kelompok yang

memiliki nilai sesuai dengan kriteria akan diberi julukan super team, great team,

dan good team. Pedoman penghargaan menurut Slavin (2009:175) seperti pada

tabel 2.

Tabel 2

Pedoman Penghargaan Kelompok

Kriteria (rata – rata tim) Penghargaan

40 Tim Baik ( Good Team )

45 Tim Sangat Baik ( Great Team )

50 Tim Super ( Super Team )
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Langkah – langkah pembelajaran yang peneliti ambil adalah sebagai berikut :

1. Pengajaran

Guru menyampaikan pelajaran seperti yang telah dijelaskan pada

komponen pertama yaitu presentasi di kelas.

2. Belajar Tim

Para siswa mengerjakan lembar kegiatan (LKPD) dalam tim mereka untuk

menguasai materi. Karena tim adalah bagian yang paling penting dalam Team

Game Tournament (TGT), maka pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah

membuat anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus

melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya.

Berikut ini akan diuraikan langkah – langkah untuk membagi para siswa

ke dalam tim :

1) Memfotokopi Lembar Rangkuman Tim

Membuat sebuah kopian dari lembar rangkuman tim untuk setiap empat

siswa seperti terlihat dalam tabel 3.

Tabel 3

Lembar Rangkuman Tim

Nama Tim :

Anggota Tim 1 2 3 4 5 Total

Total skor tim
Rata – rata tim
Penghargaan tim

Rata – rata Tim = Total Skor Tim ÷ Jumlah Anggota Tim

2) Susun Peringkat Siswa

Membuat urutan peringkat siswa atau daftar nilai rata – rata (mata pelajaran)

dari yang tertinggi sampai yang terendah kinerjanya.
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3) Tentukan Berdasarkan Jumlah Tim

Tiap tim harus terdiri dari empat anggota jika memungkinkan. Untuk

menentukan beberapa tim yang akan dibentuk, maka jumlah siswa di kelas

tersebut dibagi empat, hasil bagi tersebut tentunya merupakan jumlah tim

beranggotakan empat orang yang akan terbentuk. Jika pembagian tersebut

tidak genap, maka sisa dari pembagian tersebut ditambahkan pada tim yang

telah terbentuk empat orang, sehingga akan terdapat satu atau dua, atau tiga

tim yang beranggotakan lima orang.

4) Bagikan Siswa ke Dalam Tim

Dalam membagi siswa ke dalam tim, seimbangkan timnya supaya (a) tiap tim

terdiri atas level yang kinerjanya berkisar dari yang rendah, sedang, dan

tinggi, dan (b) level kinerja yang sedang dari semua tim yang ada di kelas

hendaknya setara. Tabel 4 adalah contoh format membagi siswa ke dalam

tim.
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Tabel 4

Format Pembagian Siswa

Kategori Peringkat/Nilai rata-rata Nama Tim

Siswa

Berprestasi

Tinggi

80 A

80 B

80 C

80 D

80 E

Siswa

Berprestasi

Sedang

80 E

70 D

70 C

70 B

65 A

60 A

60 B

60 C

60 D

55 E

Siswa

Berprestasi

Rendah

55 E

55 D

55 C

55 B

50 A

5) Mengisi Lembar Rangkuman Tim

Mengisi nama – nama siswa dari tiap tim dalam lembar rangkuman tim.

3. Turnamen

Para siswa memainkan game akademik dalam kemampuan yang homogen,

dengan meja turnamen empat peserta.

Untuk memulai permainan pada meja turnamen dilakukan dengan aturan

sebagai berikut. Pertama, setiap pemain menarik kartu undian untuk menentukan
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pembaca yang pertama, yaitu siswa yang menarik nomor terendah (1) dan

seterusnya sampai nomor terakhir secara berurutan. Permainan berlangsung sesuai

waktu dimulai dari pembaca pertama.

Pembaca pertama mengocok undian yang berisi nomor yang sesuai dengan

nomor yang ada pada kartu soal. Misalnya, pembaca pertama mendapat undian

bernomor 5, maka ia harus mengambil kartu soal nomor 5 dan membacanya

dengan suara lantang. Setelah membaca soal, maka ia langsung menjawab utuk

pertama kali. Setelah si pembaca memberikan jawaban, siswa yang ada di sebelah

kiri atau kanannya (penantang pertama) punya opsi untuk menantang dan

memberikan jawaban yang berbeda. Jika dia ingin melewatinya, atau bila

penantang kedua punya jawaban yang berbeda dengan dua peserta pertama, maka

penantang kedua boleh menantang. Akan tetapi, penantang harus hatti – hati

karena mereka harus mengembalikan kartu yang telah dimenangkan sebelumnya

ke dalam kotak (jika ada) apabila jawaban yang mereka berikan salah. Apabila

semua sudah atau tidak memberikan tanggapan, maka peserta yang ada di sebelah

kanan pembaca membuka kunci jawaban sesuai nomor soal. Permainan akan

berlangsung demikian dan seterusnya sampai semua soal terbuka dan semua

peserta mendapat giliran.

4. Rekognisi Tim

Skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen anggota tim, dan tim tersebut

akan diberi penghargaan apabila mereka berhasil melampaui kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Slavin (2009), melaporkan beberapa laporan hasil riset tentang pengaruh

pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian belajar siswa yang secara implisit

mengemukakan keunggulan dan kelemahan pembelajaran TGT, sebagai berikut :

1) Para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT memperoleh teman

yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka dari pada

siswa yang ada dalam kelas tradisional.

2) Meningkatkan perasaan/persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh

tergantung dari kinerja dan bukannya pada keberuntungan.
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3) TGT meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk rasa harga

diri akademik mereka.

4) TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain (kerja sama verbal dan

nonverbal, kompetisi yang lebih sedikit).

5) Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan

waktu yang lebih banyak.

6) TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan

gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain.

Sebuah catatan yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran

TGT adalah bahwa nilai kelompok tidaklah mencerminkan nilai individual siswa.

Dengan demikian, guru harus merancang alat penilaian khusus untuk

mengevaluasi tingkat pencapaian belajar siswa secara individual.

Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran TGT Metode pembelajaran

kooperatif Team Games Tournament (TGT) ini mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Menurut Suarjana (2000:10) dalam Istiqomah (2006), yang

merupakan kelebihan dari pembelajaran TGT antara lain:

1) Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas

2) Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu

3) Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam

4) Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa

5) Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain

6) Motivasi belajar lebih tinggi

7) Hasil belajar lebih baik

8) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi

Sedangkan kelemahan TGT adalah:

1. Bagi Guru

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
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yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai

kelas secara menyeluruh.

2. Bagi Siswa

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.

2.1.3 Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang artinya tengah atau

perantara atau pengantar. Heinich (Arsyad 2007 :3) mengemukakan istilah

”Medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan

penerima pesan”.

Media yang digunakan dalam pembelajaran dinamakan media pembelajaran.

”Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape

recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto,

gambar, grafik, televisi, dan komputer”, Gagne dan Briggs (Arsyad 2007:4).

Dalam proses belajar mengajar, media yang digunakan untuk memperlancar

komunikasi belajar mengajar disebut Media Instruksional Edukatif Ahmad

(1997:1). Media instruksional edukatif adalah peralatan fisik untuk

menyampaikan isi pengajaran termasuk buku, film, video, tape, sajian slide, guru

dan perilaku non verbal. Dengan kata lain media instruksional edukatif mencakup

perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) yang berfungsi

sebagai alat belajar/ alat bantu belajar.

Dari pendapat ahli tentang media dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran atau media instruksional edukatif adalah sarana komunikasi dalam

bentuk perpaduan antara software dan hardware yang dapat menyampaikan

pesan, merangsang fikiran, perasaaan, perhatian, dan kemampuan anak sehingga

dapat mendorong proses belajar mengajar.
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a. Manfaat Media Pembelajaran

Pembelajaran dengan menggunakan media dapat memberikan banyak

manfaat, seperti yang dikemukakan McKnown (Ahmad 1997:8) ada 4 manfaat

yaitu (1). Mengubah titik berat pendidikan formal (2). Membangkitkan motivasi

belajar peserta didik (3). Memberikan kejelasan (clarification) (4). Memberikan

rangsangan (stimulation)

Media pembelajaran mempunyai nilai – nilai praktis berupa kemampuan

untuk (1). Membuat konsep yang abstrak menjadi konkret (2). Melampaui batas

indera, waktu dan ruang (3). Menghasilkan keseragaman pengalaman (4).

Memberi kesempatan pengguna mengontrol arah maupun kecepatan belajar (5).

Membangkitkan keingintahuan dan motivasi belajar (6). Dapat memberikan

pengalaman belajar yang menyeluruh dari yang abstrak hingga yang konkret.

Sudjana dan Rivai (Arsyad 2007:24) juga mngemukakan manfaat media

pembelajaran, sebagai berikut :

”Media pembelajaran dapat membuat pengajaran menjadi lebih menarik

bagi siswa sehingga dapat memotivasi untuk belajar, bahan pengajaran akan lebih

mudah dipahami oleh anak, metode mengajar tidak akan monoton komunikasi

verbal semata tetapi lebih bervariasi, siswa lebih banyak belajar tidak hanya

mendengarkan guru tetapi siswa dapat mengamati, melakukan,

mendemonstrasikan dan lain sebagainya”.

Dari pendapat beberapa ahli tentang manfaat media pembelajaran dapat

disimpulkan manfaat dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses

pembelajaran, yaitu :

1. Media pembelajaran dapat membuat pengajaran menjadi lebih menarik bagi

siswa sehingga dapat memotivasi untuk belajar.

2. Media pembelajaran dapat membuat konsep yang abstrak menjadi konkret,

tidak hanya penjelasan melalui ucapan saja namun ada bukti nyatanya,

misalnya pada saat guru bercerita tentang timbangan, guru membawa

timbangan sebagai media pembelajaran, sehingga bahan pengajaran akan

lebih mudah dipahami oleh anak.
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3. Media pembelajaran dapat membuat siswa lebih banyak belajar tidak hanya

mendengarkan guru tetapi siswa dapat mengamati, mendemontrasikan,

melakukan, dan lain sebagainya.

b. Pemilihan Media Pembelajaran

Pemilihan media apabila dilihat dari kesiapan pengadaannya Sadiman

(2007:83) mengelompokkan media ke dalam dua jenis, yaitu media yang langsung

digunakan (media by utilization) yang merupakan komoditi perdagangan yang

terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai. Media ini memiliki keunggulan

yaitu hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya untuk pengadaannya, tetapi

kekurangan dari media jadi yaitu kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan

media jadi yang dapat sepenuhnya sesuai dengan tujuan atau kebutuhan

pembelajaran. Sebaliknya dengan media rancangan, media rancangan (media by

design) merupakan media yang dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk

maksud dan tujuan pembelajaran tertentu.

Sedangkan menurut Arsyad (2011:75) ada beberapa kriteria yang patut

diperhatikan dalam memilih media (1). Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

(2). Tepat untuk mendukung isi pelajaran (3). Praktis, luwes, dan bertahan (4).

Guru terampil menggunakannya (5). Pengelompokan sasaran (6). Mutu teknis.

Begitu pula Ahmad (1997:28) pemilihan dan pemanfaatan media perlu

memperhatikan kriteria berikut (1). Tujuan (2). Ketepatgunaan (3). Keadaan

peserta didik (4). Ketersediaan (5). Mutu Teknis (6). Biaya.

Dari pendapat beberapa ahli tentang pemilihan media pembelajaran dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam pemilihan media pembelajaran perlu

mempertimbangkan karakteristik anak, tujuan yang ingin dicapai, kemampuan

guru, ketersedian media, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, situasi dan

kondisi setempat, luas jangkauan yang ingin dilayani dan kebaruan dari media

yang digunakan.
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2.1.4 Media Puzzle

a. Media Puzzle

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), Puzzle adalah ”teka-teki”.

Menurut Hamalik (1980:57), gambar adalah sesuatu yang diwujudkan secara

visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran. Oleh

karena itu, media Puzzle merupakan media gambar yang termasuk ke dalam

media visual karena hanya dapat dicerna melalui indera penglihatan saja. Diantara

berbagai jenis media pemebelajaran yang digunakan, Puzzle adalah media paling

umum dipakai dan termasuk media pembelajaran yang sederhana yang dapat

digunkan di sekolah. Karena Puzzle disukai oleh sebagian besar siswa SD,

harganya relatif terjangkau dan tidak sulit membuatnya bahkan guru yang kreatif

bisa membuatnya sendiri.

Menurut Wahyuni dan Maureen dalam http://www.alat-peraga. net/manfaat-

dan-tips-memilih puzzle.htm (2011) puzzle adalah media visual dua dimensi yang

mempunyai kemampuan untuk menyampaikaninformasi secara visual tentang

segala sesuatu sebagai pindahan dari wujud yang sebenarnya. Menurut Ismail, A,

(2006 : 218) puzzle adalah permainan yang menyusun suatu gambar atau benda

yang telah dipecah dalam beberapa bagian.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa puzzle adalah permainan teka – teki

yang menyatukan kembali beberapa bagian objek yang acak pada tempatnya yang

sesuai.

Puzzle merupakan permainan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan

anak dalam merangkainya. Puzzle merupakan kepingan tipis yang terdiri dari 2-4

bahkan 4-6 potongan yang terbuat dari kayu atau lempeng karton. Dengan terbiasa

bermain Puzzle, lambat laun mental anak juga akan terbiasa untuk bersikap

tenang, tekun , dan sabar dalam menyelesaikan sesuatu. Kepuasan yang didapat

saat anak menyelesaikan Puzzle pun merupakan salah satu pembangkit motivasi

anak untuk menemukan hal – hal yang baru (www.kafebalita.com).
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b. Jenis Puzzle

Muzamil, Misbach (2010) menyatakan beberapa bentuk Puzzle, yaitu :

a. Puzzle Konstruksi

Puzzle rakitan (construction Puzzle) merupakan kumpulan potongan –

potongan yang terpisah, yang dapat digabungkan kembali menjadi

beberapa model.

b. Puzle Batang (stick)

Puzzle batang merupakan permainan teka-teki matematika sederhana

namun memerlukan pemikiran kritis dan penalaran yang baik untuk

menyelesaikannya. Puzzle batang ada yang dimainkan dengan cara

membuat bentuk sesuai yang kita inginkan atau menyusun gambar yang

terdapat pada batang Puzzle.

c. Puzzle Lantai

Puzzle lantai terbuat dari bahan sponge (karet/busa) sehingga baik untuk

alas bermain anak dibandingkan harus bermain di atas keramik.

d. Puzzle Angka

Puzzle ini bermanfaat untuk mengenalkan angka. Selain itu anak dapat

melatih kemampuan berpikir logisnya dengan menyusun angka menurut

urutannya.

e. Puzzle Transportasi

Merupakan permainan bongkar pasang yang memiliki gambar berbagai

macam alat transportasi. Fungsinya selain melatih motorik anak, juga

untuk stimulasi otak kanan dan otak kiri.

f. Puzzle Logika

Puzzle logika merupakan Puzzle gambar yang dapat mengembangkan

keterampilan serta anak akan berlatih untuk memecahkan masalah. Puzzle

ini dimainkan dengan cara menyusun kepingan Puzzle hingga membentuk

suatu gambar yang utuh.
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g. Puzzle Geometri

Puzzle geometri merupakan Puzzle yang dapat mengembangkan

keterampilan mengenali bentuk geometri (segiltiga, lingkaran, persegi dan

lain – lain).

h. Puzzle Penjumlahan dan Pengurangan

Puzzle penjumlahan dan pengurangan merupakan Puzzle yang dapat

mengembangkan kemampuan logika matematika anak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis puzzle logika. Anak akan

menyusun puzzle hingga membentuk suatu gambar utuh yang berhubungan

dengan energi alternatif.

c. Manfaat media Puzzle

Nani (2008), mengemukakan bahwa pada umumnya, sisi edukasi permainan

Puzzle ini berfungsi untuk :

1. Melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran.

2. Melatih koordinasi mata dan tangan. Anak belajar mencocokkan keping –

keping Puzzle dan menyusunnya menjadi gambar yang utuh.

3. Memperkuat daya ingat.

4. Mengenalkan anak pada konsep hubungan.

5. Dengan memilih gambar atau bentuk, dapat melatih anak untuk berfikir

matematis (menggunakan otak kiri).

6. Melatih logika anak.

Berdasarkan beberapa paparan di atas tentang manfaat media Puzzle, maka

dapat disimpulkan bahwa manfaat media Puzzle yaitu untuk melatih konsentrasi

anak, melatih otak kiri anak serta dapat melatih anak dalam mengembangkan

kemampuan logika matematika.

Kekurangan menggunakan media puzzle sebagai media pembelajaran antara

lain sebagai berikut :

1. Membutuhkan waktu yang lebih panjang.

2. Menuntut kreativitas pengajar, dan

3. Kelas menjadi kurang terkendali
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2.1.5 Hakekat Pembelajaran IPA di SD

Pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan

sikap ilmiah. Sedangkan disebutkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) 2006.

Pendidikan IPA di Sekolah Dasar (SD) berupa mata pelajaran yang mulai

di ajarkan pada jenjang kelas tinggi. IPA sebagai cara mencari tahu tentang alam

secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses

penemuan. Pendidikan IPA di SD dan MI diharapkan dapat menjadi wahana bagi

siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan didalam kehidupan sehari-hari.

2.1.6 Ruang Lingkup IPA di SD

Ilmu pengetahuan alam (IPA) sebagai disiplin ilmu yang berhubungan

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip saja,

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pengajaran IPA diharapakan dapat

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan didalam

kehidupan sehari hari. Proses pelajaran IPA menekankan pada pemberian

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajah dan

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan

secara inkuiri untuk menumbuhkan kemampuan fisik, bekerja, dan bersikap

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup.

Oleh karena itu Pendididkan IPA menekankan pada pemberian pengalaman

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan

proses dan sikap ilmiah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, menyebutkan bahwa

Ruang Lingkup Pelajaran IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut:
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1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan

interaksinya dengan tumbuhan, serta kesehatan.

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas.

3. Energi dan perubahanya, yang meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik,

cahaya dan pesawat sederhana.

4. Bumi dan alam semesta, yang meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya.

2.1.7 Tujuan pelajaran IPA

Tujuan mata pelajaran IPA di SD dalam kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) 2006 yaitu:

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanNya.

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya

hubungan yang saling mempengarui antara IPA, lingkungan, teknologi dan

masyarakat.

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,

memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga,

dan melestarikan lingkungan alam.

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan

sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

7. Memperoleh bakal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar

untuk melanjudkan pendidikan ke SMP/MTs.

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik
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untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang di

fasilitasi oleh guru.

Penelitian ini mengambil SK dan KD IPA SD kelas 4 semester 2. Materi

yang diambil adalah Energi Alternatif dengan SK 8. Memahami berbagai bentuk

energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari – hari dan KD 8.2

Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya.

2.1.8 Hasil Belajar

Nana Sudjana (2011:3) hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku yang terjadi akibat aktifitas belajar. Tingkah laku sebagai

hasil belajar tersebut mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999), hasil belajar merupakan Hal yang

dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi 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 terselesikannya bahan pelajaran.

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam Agus Suprijono     (2009)

secara garis besar membagi menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif,

dan ranah psikomotoris.

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual.

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap.

3. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak.

Berdasarkan uraian tentang hasil belajar maka dapat ditegaskan bahwa salah

satu fungsi hasil belajar siswa diantaranya ialah siswa dapat mencapai prestasi

yang maksimal sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, serta siswa dapat

mengatasi berbagai macam kesulitan belajar yang mereka alami. Aktivitas siswa

mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, tanpa

adanya aktivitas siswa maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan

baik, akibatnya hasil belajar yang dicapai siswa rendah. Untuk mengetahui
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keberhasilan proses dan hasil belajar siswa digunakan alat penilaian untuk

mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Hasil

belajar yang berupa aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik

menggunakan alat penilaian yang berbeda-beda. Untuk aspek kognitif digunakan

alat penilaian yang berupa tes, sedangkan untuk aspek afektif digunakan alat

penilaian yaitu skala sikap (ceklist) untuk mengetahui sikap siswa dalam

mengikuti pembelajaran, dan aspek psikomotorik digunakan lembar observasi.

Dari uraian pengertian hasil belajar dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa dari seluruh kegiatan

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk

mencapai kompetensi yang berupa aspek kognitif yang diungkapkan dengan

menggunakan suatu alat penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan

dalam bentuk nilai, aspek afektif yang menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti

pembelajaran, dan aspek psikomotorik yang menunjukkan keterampilan dan

kemampuan bertindak siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah besarnya skor atau nilai yang

diperoleh dari tes formatif yang dilakukan di akhir proses belajar mengajar

(posttest).

2.1.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan

belajar yang kondusif, hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar siswa.

Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mendapatkan pengetahuan,

penanaman konsep, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menurut Slameto

(2003: 54-72) faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua

yaitu: faktor intern meliputi: faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan,

sedangkan faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Slameto (2003: 54-72) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua. Dua faktor tersebut akan

dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:
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a) Faktor-faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor intern ini

terbagi menjadi tiga faktor yaitu : faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor

kelelahan.

1. Faktor jasmaniah

Pertama adalah faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik

segenap badan beseta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan

seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar

akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu ia akan cepat

lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk jika badannya lemah,

kurang darah ataupun ada gangguan fungsi alat indera serta tubuhnya.

Kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat ini

dapat berupa : buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Jika

ini terjadi maka belajar akan terganggu, hendaknya apabila cacat ia

disekolahkan di sekolah khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat

mengurangi pengaruh kecatatan itu.

2. Faktor psikologis

Sekurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: pertama

inteligensi yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, menggunakan konsep-konsep

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan

cepat. Kedua perhatian yaitu keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun

semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Ketiga

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan. keempat bakat yaitu kemampuan untuk

belajar. Kemampuan ini akan baru terealisasi menjadi kecakapan nyata

sesudah belajar atau berlatih. Kelima motif harus diperhatikan agar dapat

belajar dengan baik harus memiliki motif atau dorongan untuk berfikir dan

memusatkan perhatian saat belajar. Keenam kematangan adalah suatu
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tingkat pertumbuhan seseorang. Ketujuh kesiapan adalah kesediaan untuk

memberi renspon atau bereaksi. Dari faktor-faktor tersebut sangat jelas

mempengaruhi belajar, dan apabila belajar terganggu maka hasil belajar

tidak akan baik.

3. Faktor kelelahan

Kelelahan seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat

dibedakan menjadi dua macam yaitu: kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani (bersifat praktis).

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan

timbul untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena

kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh. Sehingga darah tidak

lancar pada bagian-bagian tertentu.

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan

kebosanan, sehingga minat untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan

ini sangat terasa pada bagian kepala sehingga sulit untuk berkonsentrasi,

seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat

terjadi terus-menerus karena memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa

istirahat, menghadapi suatu hal yang selalu sama atau tanpa ada variasi

dalam mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat,

minat dan perhatiannya.

Menurut Slameto (2003: 60) kelelahan baik jasmani maupun rohani

dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut: tidur, istirahat,

mengusahakan variasi dalam belajar, menggunakan obat-obat yang

melancarkan peredaran darah, rekreasi atau ibadah teratur, olah raga, makan

yang memenuhi sarat empat sehat lima sempurna, apabila kelelahan terus-

menerus hubungi sorang ahli.

b) Faktor-faktor ekstern

Faktor eksten adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor ini meliputi:

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat yaitu dengan penjelasan

sebagai berikut:

20
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1. Faktor keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah

tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Sebagian waktu seorang siswa

berada di rumah. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu yang

berperan pada hasil belajar. Oleh sebab itu orang tua harus mendorong,

memberi semangat, membimbing, memberi teladan yang baik, menjalin

hubungan yang baik, memberikan suasana yang mendukung belajar, dan

dukungan material yang cukup.

2. Faktor sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,

disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Sekolah adalah lingkungan kedua

yang berperan besar memberi pengaruh pada hasil belajar siswa. Sekolah

harus menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran, hubungan dan

komunikasi perorang di sekolah berjalan baik, kurikulum yang sesuai,

kedisiplinan sekolah, gedung yang nyaman, metode pembelajaran aktif-

interaktif, pemberian tugas rumah, dan sarana penunjang cukup memadai

seperti perpustakaan sekolah dan sarana yang lainnya.

3. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh ini karena keberadaan siswa dalam

masyarakat. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ini meliputi:

pertama kegiatan siswa dalam mayarakat yaitu misalnya siswa ikut dalam

organisasi masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain,

belajar akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur

waktunya. Kedua multi media misalnya: TV, radio, bioskop, surat kabar,

buku-buku, komik dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar di masyarakat.

Ketiga teman bergaul, teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam

jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan memberi
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pengaruh yang baik terhadap diri siswa begitu sebaliknya. Contoh teman

bergaul yang tidak baik misalnya suka begadang, pecandu rokok, keluyuran

minum-minum, lebih-lebih pemabuk, penjinah, dan lain-lain. Keempat

bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-

orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai

kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek kepada siswa yang tinggal

di situ.

Melalui penjelasan faktorinten dan ekstern yang mempengaruhi hasil

belajar. Faktor intern meliputi: faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan,

dan faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Faktor intern dan ekstern akan sangat mempengaruhi hasil belajar,

dan untuk memperoleh hasil belajar yang baik atau memuaskan, maka siswa

harus memperhatikan faktor-faktor inten dan ekstern. Untuk meningkatkan

hasil belajar maka siswa dituntut untuk memiliki kebiasaan belajar yang

baik.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relavan

Penelitian yang dilakukan oleh F. Sunaryo, Universitas Kristen Satya

Wacana (2012) dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran

Cooperatif Learning Tipe Team Game Tournament Terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Kauman Lor 03 Kecamatan Pabelan,

Kabupaten Semarang Semester Genap 2011/2012. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Cooperative

Learning tipe Team Game Tournament terhadap hasil belajar matematika siswa

kelas V Sekolah Dasar. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan

desain True Experimental Design dalam bentuk Pretest-Posttest Control Group

Design. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

memberikan pretest dan posttest kepada siswa kelas V SD Negeri Kauman Lor 01

sebagai kelas control dan siswa kelas V SD Negeri Kauman Lor 03 sebagai kelas

eksperimen yang kemudian data tersebut menjadi sampel dalam penelitian. Data

22
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pretest kedua kelas tersebut digunakan untuk kepentingan uji homogenitas. Dari

hasil uji homogenitas antara kedua kelas tersebut adalah menujukan bahwa kedua

kelas adalah homogeny dengan tingkat signifikan yang diperoleh yaitu lebih dari

0,05 yaitu 0,925. Selanjutnya data dari hasil posttest kedua kelas tersebut

digunakan untuk kepentingan uji hipotesis, yaitu untuk mengetahui ada atau

tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning tipe

Team Game Tournamen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V sekolah

dasar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Sederhana

dengan bantuan program perhitungan SPSS for window versi 16,0. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Cooperative Learning tipe

Team Game Tournament (TGT) mempunyai pengaruh yang sangat signifikan

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Kauman Lor 03. Hal

tersebut ditunjukkan oleh rata-rata nilai posttest siswa kelas eksperimen lebih

tinggi daripada rata-rata nilai posttest siswa kelas kontrol, yaitu 87,22 > 67,48.

Perbedaan rata-rata (mean difference) dari rata-rata nilai posttest antara kedua

kelas tersebut sebesar 12,739, dimana t hitung 3,678 > t tabel 2,017 dengan

tingkat signifikan 0,001 yang < 0,05), maka dapat dikatakan bahwa model

pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Game Tournament (TGT) dapat

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Kauman Lor 03.

Penelitian yang dilakukan oleh Rukiyah, Universitas Sriwijaya (2011)

dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game

Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar IPA SD  Negeri Inderalaya Utara.

Penelitian ini menggunakan sampel siswa kelas Va sebanyak 34 siswa sebagai

kelas eksperimen dan Vb sebanyak 34 siswa sebagai kelas pembanding. Metode

penelitian yang digunkan adalah metode eksperimen semu. Pengumpulan data

menggunakan teknik angket dan tes. Data analisis dengan menggunakan uji-t.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah tHitung > tTabel atau 5,259 > 2,287 yang

berarti terdapat perbedaan yang nyata nilai rata – rata hasil belajar kelas perlakuan

dengan kelas pembanding sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team game tournament (TGT)

terhadap hasil belajar siswa IPA siswa SD Negeri 15 Inderalaya Utara.
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Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rasid, Universitas Negeri Medan

(2012) dengan judul Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Dengan Menggunakan

Media Kartu Kerja Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Ikatan

Kimia Di Kelas X SMK N 2 Binjai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran kooperatif

tipe TGT dengan menggunakan media kartu kerja lebih baik dibandingkan dengan

pembelajaran kooperatif tipe TGT tanpa menggunakan media kartu kerja.

Pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan media kartu kerja dapat

dilihat hasilnya melalui kemampuan siswa SMK sebelum dan sesudah proses

belajar mengajar. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 2 Binjai yang

terdistribusi pada 8 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 280 orang. Sampel

penelitian diambil secara random sampling, sehingga jumlah sampel dalam

penelitian ini sebanyak 69 orang, menggunakan tes hasil belajar sebagai alat

pengumpul data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar

siswa dengan menggunakan media kartu kerja (64,14 - 8,95) lebih tinggi

dibandingkan tanpa menggunakan media kartu kerja (26,71 - 7,16). Analisis

statistik menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan

menggunakan media kartu kerja lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran

kooperatif tipe TGT tanpa menggunakan media kartu kerja ( pengujian hipotesis

dengan uji t satu pihak/ pihak kanan diperoleh bahwa harga thitung > ttabel atau

5,59 > 1,99 dan dk 67). Dengan melihat keberhasilan pengajaran menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe TGT menggunakan media kartu kerja maka perlu

diaplikasikan penelitian ini dalam pengajaran materi kimia lainnya ataupun diluar

mata pelajaran kimia.

2.3 Kerangka Berpikir

Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajarnya.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal diperlukan berbagai faktor yang

mendukung. Diantaranya kurikulum, model pembelajaran, metode belajar, serta

sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah
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Pembelajaran yang menggunakan model dan media yang inovatif akan

mengurangi kondisi yang monoton sehingga membuat pembelajaran menarik bagi

siswa. Salah satu model pembelajaran dan media yang dapat digunakan oleh guru

dalam pembelajaran IPA adalah dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team

Game Tournament dengan berbantuan media puzzle.

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan minat serta gairah

belajar pada siswa. Sesuai dengan karakteristik siswa SD yang masih senang

bermain, model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

berbantuan media puzzle akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi

siswa. Siswa juga akan merasa mudah dalam menangkap pelajaran. Dengan

demikian pemahaman terhadap materi pelajaran dapat diserap secara maksimal,

sehingga hasil belajar siswa pun menjadi optimal.

Gambar 2 adalah bagan alur kerangka berfikir Pengaruh Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

Berbantuan Media Puzzle Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri

Candigaron 01 Tahun Pelajaran 2012/2013 :



34

Gambar 2 Alur kerangka berfikir model pembelajaran Team Game Tournament

(TGT)

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010:96).

Berdasarkan kajian teori, kajian hasil – hasil penelitian yang relevan, dan

kerangka berpikir yang telah diuraikan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai

berikut :

Uji beda hasil postest
apakah ada pengaruh

yang signifikan dengan
penggunaan model

TGT dengan
berbantuan media

puzzle

Pembelajaran
menggunakan model

TGT dengan
berbantuan media

puzzle

Postest

Kelas
Kontrol Pretest

Pembelajaran
menggunakan
model TGT

Postest

Hasil pretest tidak
boleh ada Perbedaan

yang signifikan

Kelas
Eksperimen

Pretest



35

1. Hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

berbantuan media puzzle lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa

berbantuan media puzzle.

2. Ada pengaruh antara model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle terhadap hasil belajar

IPA siswa kelas 4 SD Candigaron 01 tahun pelajaran 2012/2013.


