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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1  Hakikat Matematika SD 

2.1.1.1 Pengertian Matematika 

Handoyo (dalam Aisyah, 2007) menyebutkan bahwa Matematika 

berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-

hubungan yang diatur secara logis sehingga Matematika berkaitan dengan 

konsep-konsep abstrak. Matematika merupakan pengetahuan yang disusun 

secara deduktif dan dapat digunakan untuk mendidik dan melatih untuk 

berpikir secara logis. Menurut Subarinah (2006: 1) Matematika merupakan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola 

hubungan yang ada di dalamnya.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakakan oleh beberapa ahli 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Matematika ialah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di 

dalamnya. Matematika sebagai ilmu deduktif dengan pola objek tujuan 

abstrak yang bertumpu pada kesepakatan, tetapi matematika juga tidak 

melupakan cara bernalar induktif. 

2.1.1.2 Pembelajaran Matematika SD 

Menurut Permendiknas No.22 tahun 2006 matematika merupakan 

ilmu umum yang menjadi dasar dalam perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu untuk memajukan 

daya pikir manusia. Matematika memberikan peranan dalam 

perkembangan ilmu pengetetahuan teknologi dan informasi khususnya 

dalam bidang-bidang teori, seperti teori bilangan, teori aljabar, teori 

peluang dan teori matematika diskrit. Sehingga pembelajaran Matematika 

diperlukan sejak dini untuk menguasai, menciptakan dan mengembangkan 

teknologi dimasa mendatang.  
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 Latar belakang pembelajaran Matematika menurut Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006) menjelaskan bahwa mata 

pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, aktif, serta 

kemampuan bekerjasama.  Hal ini berarti menunujkan bahwa 

pembelajaran Matematika harus dapat membuat siswa memiliki 

kemampuan untuk berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, aktif, serta kemampuan bekerjasama agar Matematika dapat 

digunakan dengan baik dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-

hari. 

Pembelajaran Matematika yang baik adalah pembelajaran yang 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.  Sehingga peserta 

didik dapat menguasai beberapa kompetensi dan kemampuan. Kompetensi 

dan kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam selama dalam 

pembelajaran Matematika dikelas menurut De Lange (dalam Shadiq, 

2014: 8) adalah 

a. Berkomunikasi secara matematis (mathematical communication). 

Dapat mengungkapkan pendapatnya secara lisan, tulisan, maupun 

bentuk lain serta mampu memahami pendapat dan ide dari orang lain. 

b. Berargumentasi secara matematis (mathematical argumentation). 

Dalam arti apa yang ingin disampaikan peserta didik harus runtut 

dimana apa yang disampakan harus dipahami pembuktiannya, 

mengetahui bagaimana cara  membuktikan, mengikuti dan menilai 

rangkaian argumentasi, memiliki kemampuan menggunakan bahasa 

yang baik dalam penyampaian, dan menyusun argumentasi 

c. Penyusunan dan pemecahan masalah (problem posing dan solving). 

Menyusun dan memecahan masalah dengan berbagai cara yang tepat 

yang sekiranya dapat digunakan. 

d. Berpikir dan bernalar secara matematis (mathematical thinking and 

reasoning).   
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e. Pemodelan (modeling). Menyusun model matematika dari suatu 

keadaan atau situasi yang nyata, menginterprestasi model Matematika 

dalam konteks lain atau pada kenyataan sesungguhnya, bekerja 

dengan model-model, memvalidasi model, serta menilai model 

Matematika yang sudah disusun. 

f. Represntasi (representation). Mengartikan, membuat, membedakan 

dan mengiterprestasu representasi dan bentuk matematika lain, serta 

memahami hubungan antar bentuk atau representasi tersebut. 

g. Alat dan teknologi (tools and technology). Menggunakan alat bantu 

dan alat ukur, termasuk menggunakan dan mengaplikasikan teknologi 

jika diperlukan. 

h. Symbol (symbol). Mneggunakan bahasa dan operasi yang 

menggunakan symbol-symbol baik symbol baik formal maupun 

teknis. 

2.1.1.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika  

   Pencapaian tujuan Matematika dapat dimiliki oleh kemampuan 

peserta didik yang standar dinamakan dengan Standar Kompetensi (SK) 

dan dirinci ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi dasar ini 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh 

siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan 

peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis analitis, sistematis dan 

kreatif yang difasilitasi oleh guru. Secara rinci SK dan KD untuk mata 

pelajaran Matematika yang ditunjukan bagi siswa kelas 5 SD disajikan 

melalui tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas 5 

Sekolah Dasar Semester II Tahun Ajaran 2015/2016 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
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Bilangan 

5. Menggunakan 

pecahan dalam   

pemecahan masalah  

 

5.1  Mengubah pecahan ke bentuk persen dan 

desimal serta sebaliknya 

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai 

bentuk pecahan 

5.3  Mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan 

5.4  Menggunakan pecahan dalam masalah 

perbandingan dan skala 

Geometri dan 

Pengukuran 

6. Memahami sifat-

sifat bangun dan 

hubungan antar 

bangun 

 

6.1  Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

6.2  Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

6.3  Menentukan jaring-jaring berbagai bangun   

ruang sederhana 

6.4  Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan 

simetri 

6.5  Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan bangun datar dan bangun ruang 

sederhana 

 

   Berdasarkan pengertian hakikat Matematika yang sudah 

dipaparkan diatas diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Matematika sebaiknya dilaksanakan dengan tujuan menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar 

Matematika dimana belajar Matematika yang dimaksud mampu menggali 

kompetensi siswa dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi serta menuntut siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama dalam mengikut proses 

pembelajaraan agar tuujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar 

menjadi baik. Dengan demikian tugas guru adalah menciptakan suasana 

ataupun proses pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga dapat 

membuat siswa lebih aktif dan kreatif serta dapat bekerjasama dalam 

proses pembelajaran. Salah satu komponen yang memengaruhi hasil 

belajar siswa adalah model pembelajaran.   
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2.1.2  Model Pembelajaran  

  Menurut Joyce (dalam Trianto, 2009: 22) model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lain-lain. 

Selanjutnya, joyce mengatakan bahwa setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

  Menurut Muhammad Fathurrohman (2015: 29) model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mendiskripsikan dan 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengelaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran 

bagi para pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak (dalam 

Trianto, 2009: 22) bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan 

arah bagi guru untuk melakukan pembelajran. 

  Jadi berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah sistem 

pembelajaran yang mencakup cara-cara penyampaian materi pembelajaran 

yang  digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

  Berdasarkan pemamaparan tentang hakikat Matematika yang sudah 

disampaiakan sebelumnya maka perlu adanya model yang efektif dalam 

pembelajaran Matematika agar suasana atau proses pembelajaran dapat 

memunculkan motivasi belajar, aktif, kreatif serta meningkatkan 

kemampuan bekerjasama siswa dalam proses pembelajaran. Ada berbagai 

macam model pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran 
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Matematika diantaranya adalah: Contextual Learning, Cooperative 

Learning, Realistic Matematic Education (RME), Problem Solving, 

Mathematical Investigation, Guide Discovery, Open-anded (multipe 

solutions, multipe metod of solution), Manipulative Material, Concept 

Map, Quantum teaching / learning, Writing in Mathematic. 

  Model yang dianggap mempunyai kompetensi lebih dapat 

mengembangkan pembelajaran Matematika menurut peneliti adalah model 

pembelajaran Cooperatif Learning.  Salah satu model pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran Matematika adalah model Cooperatif  Learning Suryadi 

(dalam Isjoni, 2014 :12).  

2.1.3  Model Pembelajaran Kooperatif 

   Pemilihan model pembelajaran yang tepat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan suatu proses pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran 

tersebut dapat tercapai dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa SD yang suka berkelompok adalah 

model pembelajaran kooperatif. Sesuai dengan namanya kooperatif yang 

artinya kerja sama , model ini dapat membantu meningkatkan interaksi dan 

berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran secara berkelompok. 

   Cooperatif learning merupakan kegiatan belajar siswa yang 

dilakukan dengan cara berkelompok. Menurut Nurulhayati (dalam 

Rusman, 2013: 203) pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran 

yang melibatkan partisipasi siswa dalam kelompok kecil untuk saling 

berinteraksi. Menurut Abdulhak (dalam Rusman, 2013: 203) bahwa 

pembelajaran cooperative dilaksanakan waktu sharing proses antara 

peserta pelajar itu sendiri.  

   Menurut Slavin (dalam Rusman, 2011: 205) bahwa: (1) 

penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran 
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kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, 

memecahkan masalah, dan mengitegrasikan pengetahuan dengan 

pengalaman. 

   Belajar dengan model kooperatif dapat diterapkan untuk 

memotivasi siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai 

pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Selain itu dalam belajar 

biasanya pembelajaran kooperatif sangat, tidak hanya unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerjasama 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.  

   Berdasarkan pada pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu metode dimana para siswa 

bekerja aktif, saling membantu teman satu sama lain di dalam 

kelompoknya untuk mempelajari materi dan tentunya dengan arahan guru 

dimana guru juga berperan untuk menyiapkan bahan-bahan dan informasi 

untuk membantu para siswa dalam menyelesaikan masalah.  

   Menurut Trianto (2009: 66) Terdapat enam tahapan dalam proses 

pembelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif yaitu 

a. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Pada fase ini pada awal pembelajaran guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut dan 

memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam mengikuti 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Fase kedua yaitu menyajikan informasi 

Pada fase ini guru bertugas untuk menyampaikan materi kepada siswa 

dengan cara demonstrasi, ceramah, tanya jawab atau lewat bahan 

bacaan. 
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c. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa kedalam kelompok 

kooperatif. Pada tahap ini guru menjelaskan kepada seluruh siswa 

tentang cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisisen. 

d. Fase keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Pada tahap ini guru membimbing dan bertugas sebagai fasilitator serta 

motivator untuk kelompok pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

e. Fase kelima yaitu evaluasi 

Pada tahap ini guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

sudah dipelajari bersama siswa dikelas atau setiap kelompok dapat 

mempresentasikan hasil kerjanya kedepan kelas. 

f. Fase keenam yaitu memberikan penghargaan 

Tahap terakhir yaitu guru memberikan pengahargaan terhadap 

kelompok maupun individu yang aktif dan berprestasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

  Terdapat Berbagai tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran Matematika. Model-model 

pembelajaran kooperatif tersebut yaitu Jigsaw, Number Head Together, 

Think Pair Share, Team Game Tornament, Student Team Achievement 

Devision. 

  Dari beberapa model kooperatif tersebut, model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan NHT dianggap memiliki potensi lebih dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika di SD, karena dalam 

model TGT terkandung unsur kooperatif atau kerjasama yang sesuai 

dengan karakteristik siswa SD yang suka berkelompok sedangkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki karakteristik pembelajaran 

yang sama dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yakni 

pembelajarannya secara berkelompok yang sesuai dengan karakteristik 

siswa SD. Dalam kaitanya dengan Matematika yaitu tentang sifat-sifat 

bangun datar, model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT 
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diharapkan dapat membentuk siswa yang aktif, kreatif, sportif dan 

komunikatif dalam pembelajaran tentang sifat-sifat bangun datar melalui 

kegiatan bermain dalam kelompok. 

  Keefektifan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2012) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan model TGT dalam 

pembelajaran Matematika terhadap hasil belajar siswa. Penelitian 

menunjukan bahwa dari rata-rata hasil posttest kelas kontrol sebesar 66,94 

dan rata-rata hasil posttest kelas eksperimen sebesar 83,42 ini berarti 

pembelajaran dengan penerapan model kooperatif tipe TGT memberi 

pengaruh yang besar terhadap tingginya hasil belajar siswa. 

  Keefektifan dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini juga 

diperkuat oleh hasil penelitian yang berhasil membuktikan bahwa model 

NHT dapat berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Amrisa Nurul Aini (2014) yang 

menunjukan adanya pengaruh model NHT terhadap hasil belajar 

Matematika. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif  tipe NHT lebih tinggi dari rata-rata kelas 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional.  

  Penelitian lebih lanjut mengenai keefektifan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan NHT perlu dilakukan dengan memahami terlebih 

dahulu tentang hakikat, karakteristik, komponen, kelebihan dan kelemahan 

dari model kooperatif tipe TGT dan NHT. Berikut secara berurutan akan 

dipaparkan mengenai hakikat, komponen, sintak, kelebihan dan 

kelemahan, serta analisis komponen yang di dalamnya menyangkut 

sintagmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak 

instruksional, dampak pengiring dari model pembelajran TGT dan NHT. 
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2.1.4  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Tipe TGT 

  Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau 

model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan karena melibatkan 

peran aktif siswa tanpa ada perbedaan status dan melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dalam kelompok, serta pembelajarannya juga 

mengandung unsur permainan dan penguatan (Aris Shoimin, 2014: 203). 

Model pembelajaran TGT membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

heterogen yang terdiri dari 5-6 siswa setiap kelompoknya. Pembelajaran 

mengguanakan model pembelajaran TGT yaitu pembelajaran dengan 

turnamen akademik yang memiu siswa untuk lebih memahami materi 

karena terdapat persaingan individu dimana siswa akan berlomba untuk 

mendapatkan skor tertinggi yang nantinya akan diakumulasikan dalam 

kelompok. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, 

kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar (Fathurrohman, 2015: 

55).  

  Pembelajaran dengan model TGT yaitu siswa bekerja dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa.  Dalam kerja kelompok, guru 

memberikan LKS kepada setiap kelompok. Tugas yang diberikan 

dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Apabila ada dari 

anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, 

angggota kelompok yang lain bertanggung jawab untuk memberikan 

jawaban atau menjelaskanya. Untuk memastikan bahwa seluruh anggota 

kelompok telah menguasai pelajaran, seluruh siswa akan dibagi dalam 

meja-meja turnamen yang dari 5-6 orang yang merupakan wakil dari 

kelompoknya masing-masing. Dalam setiap meja permainan diusahakan 

agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang sama. Siswa 

dikelompokan dalam satu meja turnamen secara homogen dari segi 

kemampuan akademik.   
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2.1.4.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

  Menurut Fathurrohman (2015: 56) menjelaskan tentang langkah 

pembelajaran model TGT adalah.    

a. Tahap Penyajian Kelas  

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas (Class 

Presentation). Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan pokok 

materi. Presentasi kelas dilakukan dengan pengajaran langsung maupun 

dikusi, tanya jawab maupun ceramah. Pada saat penyajian kelas, peserta 

didik harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang 

disampaikan guru, karena akan membantu peserta didik bekerja lebih 

baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game atau permainan 

karena skor game atau permainan akan menentukan skor kelompok. 

b. Belajar dalam kelompok (teams) 

Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Pembagian kelompok berdasarkan 

prestasi peserta didik, jenis kelamin, ras dan etnik. Siswa saling 

bertukar pikiran satu sama lain dengan anggota kelompoknya. Setelah 

guru mempresentasikan bahan ajar, tim tersebut berkumpul untuk 

mempelajari LKS yang diberikan oleh guru. Tugas siswa dalam 

kelompok adalah bersama-sama berdiskusi tentang masalah, 

membandingkan jawaban, memerikasa dan memperbaiki kesalahan 

konsep dari temanya jika salah satu temanya melakukan kesalahan. 

c. Games Tournament  

Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana 

bernomor yang nantinya akan dimainkan pada meja tournament. 

Pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan materi yang telah 

didiskusikan dalam kegiatan kelompok. Dalam permainan ini setiap 

siswa bersainga merupakan wakil dari kelompoknya. Tournament 

dilakukan setelah materi selesai disampaikan. Guru membagi peserta 

didik ke dalam tiga meja tournament. Setiap meja diisi oleh beberapa 
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siswa yang heterogen yaitu siswa yang pandai berkompetisi dengan 

peserta didik yang kurang pandai dalam berkompetisi. Namun dalam 

pertandingan, siswa yang memiliki prestasi akademik baik akan 

ditandingkan dengan yang setara. Siswa dibagi menjadi pembaca, 

penantang I, dan penantang II.  Permainan dimulai dengan menjelaskan 

aturan permainan, selanjutnya membagikan kartu soal untuk bermain. 

Pembaca mengambil kartu soal yang diberikan. Pembaca tugasnya 

adalah mengambil kartu bernomor dan cari pertanyaan pada lembar 

permainan, baca pertanyaan keras-keras, dan beri jawaban. Penantang I 

tugasnya adalah menyetujui jawaban pembaca atau memberi jawaban 

berbeda. Penantang II tugasnya adalah menyetujui jawaban pembaca 

dan penantang I atau memberi jawaban berbeda, dan mengecek lembar 

jawaban. Semua siswa harus mendapatkan giliran menjadi pembaca, 

penantang I dan penantang II. Setelah semua kartu terjawab, setiap 

pemain menghitung skor yang diperoleh yang nantinya akan 

dikumpulkan dalam satu kelompok.  

d. Penghargaan Kelompok (Team Recognition)  

Setelah tournament berakhir, guru menugumumkan kelompok masing-

masing tim atau kelompok yang akan mendapat hadiah apabila rata-rata 

skor memenuhi kriteria. 

2.1.4.3 Kelebihan dan kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

  Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut Aris 

Shoimin (2014: 207) adalah sebagai berikut. 

a. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik dengan kecerdasan 

yang akademis tinggi yang terlihat menonjol, tetapi siswa dengan 

kemampuan akademisnya rendah juga ikut aktif serta mempunyai 

peranan penting dalam kelompoknya. 

b. Model pembelajaran ini akan menumbuhkan kebersamaan, kerjasama 

dan saling menghargai sesama anggota kelompok. 
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c. Model pembelajaran ini akan membuat peserta didik lebih 

bersemangat untuk mengikuti pelajaran, karena guru menyediakan 

sebuah penghargaan untuk kelompok terbaik. 

d. Model pembelajaran TGT dapat membuat peserta didik merasa senang 

mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa 

pertandingan atau tournament. 

  Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut 

Slavin (dalam Fathurrohman, 2015: 60) menjelaskan bahwa. 

a. 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 yag dihabiskan untuk 

diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah 

ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai 

kelas secara menyeluruh. 

b. Bagi Siswa 

Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit 

memberikan penjelasan kepada siswa lainya. Untuk mengatasi 

kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa 

yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu 

menularkan pengetahuanya kepada siswa yang lain.  

2.1.4.4 Analisis Komponen-komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe   

 TGT 

  Joyce, Weil dan Calhoun (2009: 104-117) menyebutkan bahwa 

sebuah model pembelajaran terdiri dari komponen sintaks atau struktur 

suatu model, komponen prinsip reaksi atau peran guru, komponen sistem 

sosial atau situasi kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang 

terdiri dari bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model, 

serta dampak intruksional yaitu hasil belajar peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan dampak pengiring sebagai akibat dari 
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tercapainya suasana belajar dalam model terntentu. Komponen-komponen 

dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang mengacu pada 

pendapat Joyce, Weil dan Calhoun yaitu sebagai berikut: 

a.  Sintagmatik  

 Model pembelajaran kooperatif tipe TGT mempunyai sintak tahap 

pertama adalah presentasi kelas, pada awal pembelajaran guru 

menyampaikan materi. Tahap kedua adalah belajar dalam kelompok, 

guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa 

yang anggotanya heterogen guru memberikan LKS untuk dibahas 

bersama kelompoknya. Tahap ketiga adalah game tournament yaitu 

guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam kartu bernomor 

yang dimainkan dalam tournament  yang berhubungan materi yang 

sudah disampaikan. Tournament merupakan struktur game yang 

dimainkan oleh tiga kelompok yang bertanding untuk mengerjakan soal 

dengan benar. Tahap keempat adalah team recognition atau 

penghargaan tim yaitu kelompok yang mendapat skor melebihi kriteria 

tertentu akan mendapatkan hadiah. 

b.  Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi merupakan pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, 

termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap 

siswa. Dalam Model pembelajaran kooperatif tipe TGT,  peran guru 

adalah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator bukan sebagai sumber pengetahuan utama bagi 

siswa, guru menekankan pentingnya bekerjasama dalam setiap 

kelompoknya.  

c.  Sistem Sosial  

Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe TGT, pola hubungan antara guru dan siswa yaitu terjadi 
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interaksi dua arah, yang artinya interaksi terjadi antara guru dengan 

siswa dan siswa dengan siswa lainya. Siswa belajar dalam kelompok 

secara bersama dan melibatkan salah satu siswa sebagai tutor sebaya. 

Melalui pembelajaran seperti itu, memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan 

sehat dan keterlibatan belajar.  

d.  Sistem Pendukung  

Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT membutuhkan alat dan bahan seperti meja tournament, LKS, buku 

yang menyangkut materi yang dipelajari. 

e.  Dampak instruksional dan Dampak pengiring  

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau berkaitan 

langsung dengan materi pembelajaran. Dampak instruksional yang 

terdapat dalam pembelajaran Matematika pada materi sifat-sifat bangun 

datar dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT adalah 

kemampuan dalam menjelaskan sifat-sifat segitiga, menyebutkan sifat-

sifat persegi, menyebutkan sifat-sifat persegi panjang, menjelaskan 

sifat-sifat trapesium, mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang, 

menyebutkan sifat-sifat layang layang, menjelaskan sifat-sifat belah 

ketupat. 

  Dampak pengiring adalah hasil belajar sampingan yang dicapai 

sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran tertentu. Dampak 

pengiring setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe TGT adalah dapat membentuk kemampuan untuk 

kerjasama dan kebersamaan, muncul minat, sportif, keberanian, disiplin, 

percaya diri, kompetisi. 

  Dampak intruksional dan dampak pengiring yang sudah 

dipaparkan di  atas dapat dituliskan dalam bagan 2.1 berikut. 
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Keterangan : 

 

Dampak Instruksional     

Dampak Pengiring 

Bagan 2.1 

Dampak pengiring dan Dampak Instruksional Model Kooperatif Tipe        

TGT dalam Pembelajaran Matematika Materi Sifat-sifat Bangun 

Datar 

2.1.4.5 Penerapan Model Pembelajaran TGT dalam Pembelajaran   

  Berikut tahap-tahapan pembelajaran TGT menurut Aris Shoimin 

(2014:  204), tahapan tersebut tercantum pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Kegiatan Guru Sintak TGT Kegiatan Siswa 

Guru menjelaskan materi 

tentang sifat-sifat bangun 

datar. 

Penyajian Kelas Siswa mendengarkan 

dan memahami 

penjelasan materi yang 

disampaikan oleh  guru 

Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok 

heterogen.  

Belajar dalam 

kelompok 

Siswa bergabung ke dalam 

kelompoknya.  

Guru membagikan LKS 

untuk dipelajari siswa 

bersama kelompoknya. 

Siswa mempelajari LKS 

yang diberikan  dan  

diskusi bersama-sama 

Model 

TGT 

Mengidentifikasi  sifat-sifat segitiga 

Menyebutkan sifat-sifat persegi 

Menyebutkan sifat-sifat persegi panjang 

Menjelaskan sifat-sifat trapesium 

Mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang 

Menyebutkan sifat-sifat layang layang 

Menyebutkan  sifat-sifat belah ketupat 

 
Mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran 

 

Minat 

Kerjasama 

Sportif 

Keberanian 

Disiplin 

Percaya Diri 

Kebersamaan 

Kompetisi 
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dengan kelompok. 

 

Guru  memberikan 

penjelasan tentang tata cara 

berturnamen.  

Game 

Tournament  

Siswa  memperhatikan 

penjelasan guru. 

Guru memanggil salah satu 

angggota setiap kelompok 

yang berkemampuan sama 

untuk mengikuti turnamen 

Siswa yang terpilih segera 

menempatkan diri sesuai 

posisi yang telah 

ditetapakan guru dalam 

turnamen 

Guru memberikan tugas 

kepada setiap siswa untuk 

menjadi pembaca, 

penantang I, penantang II 

dan tugas tersebut akan 

dilakukan secara bergiliran 

Siswa menjalankan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

Guru menyajikan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat pada kartu 

bernomor kepada setiap 

anggota yang 

bertournamen. 

Siswa menjawab 

pertanyaan yang terdapat 

pada kartu bernomor 

Guru menghitung skor tiap 

kelompok dengan 

menghitung poin tiap 

anggota tim 

Penghargaan 

Kelompok team 

recognition,  

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

skor yang diperoleh dari 

masing-masing kelompok 

Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

mendapatakan skor paling 

tinggi.  

Kelompok yang mendapat 

skor paling tinggi akan 

menerima penghargaan. 

  

  Prosedur pelaksanaan pembelajaran Matematika pada materi sifat-

sifat bangun datar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT yang merupakan rancangan ini, akan berhasil dan dapat 

perpengaruh positif terhadap hasil belajar Matematika kelas 5 SD jika 

dilaksanakan secara konsisten dalam pembelajaran dikelas. Mekanisme 

yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa dalam pembelajaran 

prosedur tersebut benar-benar dilakukan adalah dengan pengamatan 

terhadap aktivitas atau kegiatan guru atau siswa. Hal-hal yang perlu 

diamati adalah: a) Pada tahap penyajian kelas: Guru menjelaskan materi 
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tentang sifat-sifat bangun datar, siswa mendengarkan dan memahami 

penjelasan materi yang disampaikan oleh  guru. b) Tahap belajar dalam 

kelompok atau team: 1) Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok heterogen, siswa bergabung ke dalam kelompoknya. 2) Guru 

membagikan LKS untuk dipelajari siswa bersama kelompoknya, Siswa 

mempelajari LKS yang diberikan dan bersama-sama diskusi dengan 

kelompok. Tahap game tournament: 1) Guru memberikan penjelasan 

tentang tata cara berturnamen, Siswa memperhatikan penjelasan guru, 2) 

Guru memanggil salah satu angggota setiap kelompok yang 

berkemampuan sama untuk mengikuti turnamen, Siswa yang dipilih segera 

menempatkan diri sesuai posisi yang telah ditetapakan guru dalam 

turnamen, 3) Guru memberikan tugas kepada setiap siswa untuk menjadi 

pembaca, penantang I, penantang II dan tugas tersebut dilakukan secara 

bergiliran, Siswa menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. 4) Guru 

menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kartu bernomor 

kepada kelompok, Siswa menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu 

bernomor. d) Tahap penghargaan kelompok atau team recognition: 1) 

Guru menghitung skor tiap kelompok dengan menghitung poin tiap 

anggota tim, Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang skor yang 

diperoleh dari masing-masing kelompok. 2) guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang mendapatakan skor paling tinggi, 

Kelompok yang mendapat skor paling tinggi akan menrima penghargaan. 

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT  

  Menurut Fathurrohman (2015: 82) model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

memengaruhi pola interaksi siswa.. Model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT mengacu pada belajar kelompok siswa, masing-masing anggota 

memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan nomor yang berbeda-beda 
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(Aris Shoimin, 2014: 107). Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah guru akan mengajukan 

pertanyaan kepada seluruh siswa, kemudian pertanyaan yang diberikan 

akan diselesaikan bersama oleh siswa dengan kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa. Guru akan memanggil salah satu nomor siswa 

yang dipilih secara acak dan siswa tersebut harus menjawab pertanyaan 

dari guru.  

  Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan suatu model pembelajaran 

dengan memberikan pertanyaan terhadap semua kelompok dan berpikir 

bersama dengan anggota kelompok lain untuk menyelesaikan suatu 

masalah yang diberikan oleh guru. Setiap anggota kelompok menggunakan 

nomor yang berbeda pada setiap anggota kelompoknya. Salah satu nomor 

yang dipanggil oleh guru harus menjawab pertanyaan sehingga seluruh 

anggota kelompok harus memahami jawaban yang sudah disepakati satu 

kelompok.  

2.1.5.2 Langkah-langkah Pembelajaran Model Kooperatif Tipe NHT 

  Menurut Ibrahim (dalam Fathurrohman, 2015: 83) langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut. 

a. Persiapan/Penyampaian materi 

Guru mempersiapakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan, menyiapkan rancangan pembelajaran 

yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

b. Pembentukan Kelompok atau Penomoran  

Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok heterogen yang 

pembentukan kelompoknya didasarkan pada nilai tes awal, setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Guru memberi nomor kepada setiap 

siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 

c.  Pemilihan Buku Paket atau Panduan untuk setiap Kelompok 
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 Setiap kelompok harus mempunyai panduan buku atau buku paket guna 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru. 

d.  Diskusi Masalah  

 Guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai bahan yang akan 

dipelajari. Dalam kerja kelompok semua anggota kelompok berpikir 

bersama untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKS. Semua 

anggota kelompok harus mengetahui jawaban yang sudah didiskusikan 

bersama.  

e.  Memanggil Nomor Anggota atau Pemberian Jawaban  

 Guru memanggil satu nomor dan siswa dari tiap kelompok dengan 

nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada 

siswa di kelas. Apabila jawaban benar akan mendapatkan skor yang  

nantinya dihitung untuk tiap kelompok dan yang mendapatkan skor 

paling banyak akan mendapatkan hadiah  di akhir pembelajaran. 

f.  Memberi Kesimpulan  

 Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berubungan dengan materi yang disajikan. 

2.1.5.3 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  

 NHT  

 Menurut Aris Shoimin (2014: 108) model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

dengan menggunakaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu 

setiap siswa menjadi siap semua dan bersemangat mengikuti pelajaran 

karena semua siswa akan dipanggil untuk menjawab soal yang diberikan 

oleh guru. Pembelajaran menjadi menyenangkan karena terdapat 

persaingan antar kelompok yang membuat siswa lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, siswa melakukan diskusi dengan sungguh-

sungguh, siswa yang mempunyai pengetahuan yang lebih dapat mengajari 

siswa yang pengetahuanya kurang, terjadinya interaksi secara intens antar 
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siswa dalam menjawab soal, tidak ada siswa yang mendominasi dalam 

kelompok karena ada nomor yang membatasi. 

 Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Aris 

Shoimin (2014: 108) adalah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT tidak terlalu cocok diterapkan dalam 

jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama, tidak 

semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu 

yang terbatas. 

2.1.5.4 Analisis komponen-komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe   

  NHT 

 Joyce, Weil dan Calhoun (2009: 104-117) menyebutkan bahwa 

sebuah model pembelajaran terdiri dari komponen sintaks atau struktur 

suatu model, komponen prinsip reaksi atau peran guru, komponen sistem 

sosial atau situasi kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang 

terdiri dari bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model, 

serta dampak intruksional yaitu hasil belajar peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan dampak pengiring sebagai akibat dari 

tercapainya suasana belajar dalam model terntentu. Komponen-komponen 

dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang mengacu pada 

pendapat Joyce, Weil dan Calhoun yaitu sebagai berikut. 

a. Sintagmatik  

Model pembelajaran kooperatif  NHT mempunyai sintak yang pertama 

adalah persiapan, guru mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tahap kedua adalah 

Pembentukan kelompok atau penomoran, guru membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa. Guru 

memberikan nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama 

kelompok yang berbeda. Tahap ketiga adalah pemilihan buku untuk 

bahan materi, setiap kelompok harus mempunyai buku paduan atau 

buku paket guna membantu setiap kelompok untuk menyelesaikan 

pertanyaan dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Tahap 
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keempat adalah diskusi masalah, guru membagikan LKS kepada setiap 

siswa sebagai bahan untuk dipelajari. Setiap siswa dalam kelompok 

harus berpikir bersama untuk menyelesaikan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dan setiap siswa dalam kelompok harus mengetahui 

jawabannya. Tahap kelima adalah memanggil nomor atau pemberian 

jawaban, Guru menyebutkan satu nomor dan siswa dari tiap kelompok 

dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

untuk disampaikan kepada seluruh siswa dalam kelas. Tahap keenam 

adalah memberi kesimpulan, guru bersama siswa menyimpulkan 

jawaban akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang disajikan. 

b. Prinsip Reaksi  

Prinsip reaksi merupakan pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru melihat dan memerlakukan para siswa, 

termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap 

siswa. Dalam Model pembelajaran kooperatif tipe NHT, peran guru 

adalah guru memberikan arahan tentang rancangan pembelajaran, 

menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitatori 

siswa dalam proses pembelajaran bukan hanya sebagai sumber utama 

belajar, guru lebih menekankan adanya siswa yang menjadi tutor 

sebaya dalam tiap kelompok.  

c.  Sistem Sosial 

Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, pola hubungan antara guru dan 

siswa yaitu terjadi guru memberikan materi awal dan memberikan LKS 

kepada setiap kelompok. Saat diskusi kelompok berlangsung guru 

berkeliling dan memberikan arahan apabila ada kelompok yang masih 

belum menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Guru 

memancing pemikiran siswa dengan memberikan contoh-contoh 

spesifik supaya perhatian mereka terpusat pada materi.  
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  d.  Sistem pendukung  

Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. 

Pembelajaran dengan menggukanan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT memerlukan alat dan bahan penunjang seperti bahan ajar atau 

materi, LKS, kertas bernomor. 

e.  Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau berkaitan 

langsung dengan materi pembelajaran. Dampak instruksional yang 

terdapat dalam pembelajaran Matematika pada materi sifat-sifat bangun 

datar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

adalah kemampuan dalam menjelaskan sifat-sifat segitiga, 

menyebutkan sifat-sifat persegi, menyebutkan sifat-sifat persegi 

panjang, menjelaskan sifat-sifat trapesium, mengidentifikasi sifat-sifat 

jajar genjang, menyebutkan sifat-sifat layang layang, menjelaskan sifat-

sifat belah ketupat. Dampak pengiring adalah hasil belajar sampingan 

yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran 

tertentu. Dampak pengiring setelah mengikuti proses pembelajaran 

menggunakan model NHT dapat membentuk kemampuan kerjasama, 

tanggung jawab, teliti, sportif, berani, percaya diri, rasa ingin tahu yang 

tinggi, berpikir kritis, tanggung jawab. 

Dampak Instruksional dan dampak pengiring yang sudah dipaparkan di 

atas dapat dituliskan dalam bagan 2.2 berikut. 
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

Dampak Instruksional     

Dampak Pengiring  

Bagan 2.2 

Dampak pengiring dan Dampak Instruksional Model Kooperatif Tipe 

NHT dalam Pembelajaran Matematika Materi Sifat-sifat Bangun 

Datar 

2.1.5.5 Penerapan Model Pembelajaran NHT dalam Pembelajaran 

  Tahapan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe NHT 

menurut  Ibrahim (dalam Fathurrohman, 2015: 83) sebagai berikut 
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Tabel 2.3 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

 

  

Kegiatan Guru Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Siswa 

Guru mempersiapkan materi, 

LKS, dan rancangan 

pembelajaran dalam NHT 

Tahap Persiapan 

atau penyampaian 

materi 

Siswa mempersiapkan alat dan 

media  yang digunakan untuk 

menunjang proses 

pembelajaran seperti buku 

tulis, bolpoint, LKS. 

Guru membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok 

heterogen yang terdiri dari 4-

5 siswa. Guru memberikan 

nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama 

kelompok yang berbeda. 

Tahap 

Pembentukan 

Kelompok 

Siswa menempatkan diri dalam 

kelompok. Siswa menerima 

dan memakai nomor yang 

diberikan oleh guru. 

Guru mengarahkan siswa 

untuk menyediakan buku 

paket untuk pegangan setiap 

kelompok.  

Tahap Pemilihan 

buku paket atau 

buku panduan 

Siswa  bersama kelompok 

menyiapkan materi atau buku 

paket untuk pegangan dalam 

memahami dan mempelajarai 

materi.  

Guru membagikan LKS 

yang kepada setiap siswa 

sebagai bahan yang 

dipelajari.   

Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan  

kepada seluruh siswa tentang 

materi bangun datar.  

Tahap Diskusi 

Masalah 

Siswa mempelajari LKS yang 

diberikan guru. Siswa bersama 

kelompoknya mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan oleh guru.  Semua 

anggota kelompok sudah harus 

mengetahui jawabanya.  

Guru menyebutkan salah 

satu nomor. 

Tahap Memanggil 

nomor anggota 

atau pemberian 

jawaban  

Siswa yang merasa nomornya 

dipanggil harus menganggkat 

tangan dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

Peraturan berlaku untuk semua 

nomor yang sama pada 

kelompok yang berbeda.  

Guru bersama siswa 

menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan.  

Tahap 

Memberikan 

Kesimpulan 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan jawaban akhir 

dari semua pertanyaan.  
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  Prosedur pelaksanaan pembelajaran Matematika pada materi sifat-

sifat bangun datar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT yang merupakan rancangan ini, akan berhasil dan dapat 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar Matematika kelas 5 SD jika 

dilaksanakan secara konsisten dalam pembelajaran dikelas. Mekanisme 

yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa dalam pembelajaran 

prosedur tersebut benar-benar dilakukan adalah dengan pengamatan 

terhadap aktivitas atau kegiatan guru atau siswa. Hal-hal yang perlu 

diamati adalah: a) Tahap Persiapan: Guru mempersiapan materi dan LKS , 

Siswa mempersiapkan alat yang digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran. b) Tahap Pembentukan Kelompok: 1) Guru membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa, siswa 

menempatkan diri dalam kelompok, 2) Guru memberikan nomor kepada 

setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda, Siswa 

menerima dan memakai nomor yang diberikan oleh guru. c) Tahap 

Pemilihan buku paket atau buku panduan: Guru mengarahkan siswa untuk 

menyediakan buku paket untuk pegangan setiap kelompok, Siswa 

menyiapkan  materi atau buku paket untuk pegangan dalam memahami 

dan mempelajarai materi. d) Tahap Diskusi Masalah: 1) Guru membagikan 

LKS yang kepada setiap siswa sebagai bahan yang dipelajari, Siswa 

mempelajari LKS yang diberikan guru. Siswa bersama kelompoknya, 2) 

Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, Siswa bersama 

kelompoknya mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh 

guru dan semua anggota kelompok sudah harus mengetahui jawabanya. e) 

Tahap Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban: Guru 

menyebutkan salah satu nomor, Siswa yang merasa nomornya dipanggil 

harus mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Peraturan berlaku untuk semua nomor yang sama pada kelompok yang 

berbeda. f) Tahap Memberikan Kesimpulan: Guru bersama siswa 

menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan, Siswa bersama guru 

menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan 
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2.1.6  Hasil Belajar Matematika 

2.1.6.1 Pengertian Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran (Ahmad Susanto, 2013: 4). Menurut 

Nawawi (dalam K.Brahim 2007: 39) yang menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Abdul Majid 

(2014: 28) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan suatu puncak 

proses belajar, hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak 

pengiring.  

  Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran yang berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

Dampak pengajaran adalah hasil yang diukur pada setiap pelajaran yang 

biasanya berhubungan dengan domain kognitif. Dampak pengiring dapat 

berupa sikap atau nilai yang didapat setelah mengikuti proses 

pembelajaraan.  

  Menurut Rusman (2012: 28) menyatakan bahwa hasil belajar yang 

diharapkan sangat bergantung pada jenis dan karakteristik materi dan mata 

pelajaran yang disampaikan, ada mata pelajaran yang lebih dominan 

ketujuan kognitif, afektif ataupun psikomotorik. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Matematika merupakan salah satu 

kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga 

dalam penelitian ini peneliti hanya menekankan pada hasil belajar kognitif 

siswa dimana hasil belajar siswa merupakan hasil ulangan harian siswa 

setelah diterapkanya model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT.  

  Beberapa faktor yang memengaruhi hasil belajar menurut 

Wasliman (2007: 158), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik adalah 
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hasil interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi, baik faktor 

internal maupun eksternal.  

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang 

memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor Internal seperti: 

kecerdasan, kebiasaan belajar, motivasi belajar, ketekunan, minat dan 

perhatian, sikap, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.  

2.1.6.2 Penilaian Hasil Belajar Matematika 

  Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajar 

yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki yaitu dapat 

diukur melalui penilaian atau evaluasi belajar.  Menurut Arikunto (2008: 

8) guru maupun pendidik lainya perlu mengadakan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa karena dalam dunia pendidikan khususnya dunia 

persekolahan penilaian hasil belajar mempunyai makna yang penting, baik 

bagi siswa, guru maupun sekolah.  

  Menurut Sunal (dalam Ahmad Susanto, 2013: 4) yang 

mengemukakan bahwa penilaian atau evaluasi merupakan proses 

penggunakan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif 

suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Menurut Permendiknas 

No.22 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian menjelaskan penilaian 

merupakan suatu pengumpulan dan pengolahan informasi guna 

menentukan tercapianya hasil belajar. Penilaian yang dimaksud bukan 

hanya pengumpulan data siswa, namun juga pengolahanya untuk 

memperolah gambaran hasil dan proses belajar siswa.  

  Cara untuk mengetahui atau mengukur kognitif (pengetahuan) 

belajar, terdapat jenis penilaian yang dapat digunakan guru untuk 

mengukur tingkat pengetahuan siswa berkenaan dengan KD tertentu. Jenis 
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penilaian yang dimaksud berupa tes lisan, tes tertulis, dan penugasan 

(Kosasih, 2014: 139). Dalam penelitian ini peneliti menggunkan tes dalam 

mengukur hasil belajar Matematika siswa.  

  Menurut S.Hamid Hasan (dalam Zaenal Arifin, 2012: 3) tes adalah 

alat pengumpulan data yang dibuat secara khusus yang berupa pertanyan. 

Kekhususan tes ini terlihat dari kontribusi butir soal yang digunakan. 

Setiap jenis pertanyaan yang dipergunakan, rumusan pertanyaan, pola 

jawaban uang sediakan harus dirancang agar sesuai dan memenuhi kriteria. 

Menurut Nana Sudjana (2012: 35) ada dua jenis tes, yakni tes uraian atau 

tes essay dan juga tes objektif.    

  Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui seberapa 

ketercapaian hasil belajar siswa peneliti melakukan pengukuran atau 

penilaian dalam kegiatan belajar siswa yang dilakukan melalui tes. Hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah hasil tes objektif berupa soal pilihan 

ganda yang diambil dari mata pelajaran Matematika siswa kelas 5 materi 

“Sifat-sifat Bangun Datar” SD di Gugus Abiyoso Kaliwungu Kabupaten 

Semarang.   

2.2.  Hasil Penelitian yang Relevan  

  Beberapa penelitian terdahulu tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan TGT telah dilakukan. Berikut beberapa  

penelitiannya.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Restu Heri Suryana (2013) tentang 

penggunaan pembelajaran tipe TGT dalam peningkatan pembelajaran 

Matematika. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan dari hasil 

belajar Matematika setiap siklusnya yaitu data yang diperoleh nilai rata-

rata kelas yaitu 70,1 pada siklus I, meningkat menjadi 75,6 pada siklus II, 

dan kembali meningkat menjadi 81,7 pada siklus III. Sehingga dapat 



39 
 

 
 

disimpulkan dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika siswa.  

  Terdapat juga penelitin tentang model TGT yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliana (2013) tentang pengaruh penerapan model 

kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

Matematika di Kelas IV. Berdasarkan perhitungan statistik dari rata-rata 

hasil post-test kelas kontrol sebesar 66,94 dan rata-rata hasil post-test kelas 

eksperimen sebesar 83,42, dengan demikian maka Ha diterima. Hal ini 

berarti pembelajaran dengan penerapan model kooperatif tipe TGT 

memberi pengaruh yang besar terhadap tingginya hasil belajar siswa.  

  Selain Model TGT, terdapat juga penelitian tentang NHT seperti 

yang penelitian yang dilakukan Juliana (2013) tentang pengaruh model 

kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukan pada perhitungan statistik nilai rata-rata post-test kelas 

kontrol sebesar 62,17 dan kelas eksperimen sebesar 76,55 diperoleh 

thitung sebesar 2,216 dan ttabel sebesar 1,684, berarti thitung (2,216) > 

ttabel (1,684), maka Ha diterima.. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

kooperatif teknik kepala bernomor berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa.  

  Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana, penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Murtita Santiana, Dewa Nyoman Sudana 

dan Ni Nyoman Gaminah (2014) tentang pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar Matematika antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

degan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

Perbedaan tersebut dilihat dari skor hasil belajar Matematika siswa 

diperoleh hasil thitung sebesar 3,88 sedangkan ttabel  dengan db = n1 +n2 -2 = 

48 pada taraf signifikan 5% adalah 2,011. Hasil perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa thitung lebih besar ttabel (3,88 > 2,011). Adanya 
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perbedaan yang signifikan menunjukan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berpengaruh positif terhadap hasil belajar Matematika 

siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

  Selain membandingkan TGT atau NHT dengan konvensional, 

terdapat penelitian yang membandingkan TGT dengan NHT. Berikut 

penelitian membandingkan antara model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dengan tipe NHT. 

  Penelitian Rahmawan dan Pramukatoro (2013) melakukan 

penelitian tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dan NHT. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil belajar 

siswa menggunakan model pembelajaran tipe TGT dan NHT. keduanya 

terdapat peningkatan yang signifikan. Ini karena adanya peningkatan rata-

rata pada masing-masing kelas yatu pada kelas TGT peningkatan sebesar 

41,62 dan pada kelas NHT peningkatannya sebesar 40,95. Diperoleh nilai  

rata-rata kelas eksperimen sebesar 82, dan pada kelas kontrol sebesar 78,5. 

Hipotesis H0 diterima bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dengan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Maka  kedua model pembelajaran ini 

memiliki kategori baik.  

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulaningsih (2014) yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT. 

Pengujan hipotesis menggunakan independent sample t-test untuk taraf 

signifikan 5% dengan uji prasyarat yaitu: uji normalitas menggunakan uji 

Shaphiro-Wilk. Hasil analisis data menggunakan analisis independent 

sample t-test menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,040< 0,05, sehingga 

terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika siswa yang diajar 

melalui tipe TGT dengan tipe NHT, dengan nilai rata-rata kelas 

eksperimen 1 yang diajar melalui tipe TGT yaitu 78,61 dan rata-rata kelas 

eksperimen 2 yang diajar melaui tipe NHT 68,43. Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar 

melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan siswa yang diajar 

melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2.3  Kerangka Berpikir   

  Pembelajaran Matematika menuntut siswa untuk dapat berpikir 

kritis, kreatif, inovatif dan sistematis. Matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempunyai salah satu cirinya yaitu abstrak. Ciri 

keabstrakan ini menyebabkan Matematika tidak mudah dipelajari dan pada 

akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap Matematika. Maka 

dari itu pada penelitian ini peneliti menerapkan model pembelajaran 

kooperatif yang ciri khas pembelajaranya secara berkelompok dimana 

sudah sesuai dengan karakteristik siswa SD yang suka berkelompok. 

Selain itu pembelajaran dibuat menyenangkan agar siswa lebih tertarik 

dengan pembelajaran Matematika. 

  Beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa adalah melalui TGT dan NHT. Kedua tipe model 

pembelajaran ini menekankan pada siswa dalam berkelompok serta 

melakukan diskusi. Tipe kedua model pembelajaran ini ditekankan pada 

kegiatan pembelajaran yang mudah diterapkan, melibatkan aktifitas 

seluruh siswa, juga mengandung permainan akademik dan reinforcement 

(bertukar informasi).  

  TGT merupakan salah model pembelajaran kooperatif yang dinilai 

efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran dengan 

adanya kerja kelompok dan diskusi, akan membuat siswa lebih mudah 

dalam memahami bahan pelajaran yang dianggap sulit karena dalam kerja 

kelompok siswa dapat bertukar pikiran dengan siswa lainya. Pembelajaran 

disini akan lebih menyenangkan karena adanya game dan tournament. 

Setelah dilakukan proses pembelajaran siswa diberikan posttest untuk 

mengetahui keterkaitan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

terhadap hasil belajar Matematika pada materi bilangan  
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  NHT juga termasuk model pembelajaran kooperatif, dimana 

pembelajaran ini juga menuntut keaktifan. Model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide 

dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, model 

pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat 

kerjasama mereka. Karena guru akan memanggil salah satu nomor dari 

setiap kelompok, maka setiap kelompok dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT harus memahami dan mengetahui materi yang 

diberikan. 

  Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran 

Matematika dengan model pembelajaran TGT dan NHT pada dasarnya 

adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas 5 

menggunakan model pembelajaran TGT dan NHT Gugus Abiyoso 

Kaliwungu Kabupaten Semarang.  

  Berdasarkan uraian tersebut, maka skema kerangka berpikir seperti 

tampak pada gambar berikut. 
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Keterangan: 

Dampak Instruksional  

Dampak Pengiring  

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir model pembelajaran TGT 
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Keterangan: 

Dampak Instruksional  

Dampak Pengiring  

 

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir model pembelajaran NHT 

2.4      Hipotesis Penelitian  

  Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dirumuskan suatu 

hipotesis. Sudjana (dalam Buchori, 2009) mengemukakan Hipotesis adalah 

asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan 

hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekkan. 

  Hipotesis akan diuji di dalam penelitian dengan pengertian bahwa 

uji statistik selanjutnya yang akan membenarkan atau menolaknya. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

Hₒ   =  Tidak ada perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan pada 

  siswa  kelas 5 dalam  penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan  NHT di SD Gugus Abiyoso Kaliwungu Kabupaten 

Semarang. 

 Hₐ  =  Ada perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan pada siswa 

kelas 5 dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dan NHT di SD Gugus Abiyoso Kaliwungu Kabupaten Semarang. 


