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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Matematika SD 

Hakikat belajar matematika bagi  siswa di sekolah dasar 

merupakan alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi 

misalnya melalui persamaam atau tabel – tabel dalam pembelajaran 

matematika. Belajar matematika adalah pembentukan pola pikir dalam 

pemahaman suatu pengertian maupun penalaran dalam suatu hubungan. 

Matematika berasal dari bahasa Yunani atau Latin “Mathein” yang artinya 

belajar atau hal yang di pelajari, sedangkan dalam bahasa belanda di sebut 

“Wiskunde” atau ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan penalaran 

(Depdiknas, 2006: 2). 

Menurut Ruseffendi (Tim MKPBM,2001:18) menyatakan bahwa 

“matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang 

berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran”. Awal terbentuknya 

matematika berasal dari pengalaman manusia dalam dunianya secara 

empiris, karena matematika merupakan aktifitas manusia. Kemudian 

pengalaman tersebut diproses, diolah secara analisis dan sintesis dengan 

penalaran di dalam pola pikir kognitif sehingga sampai pada suatu 

kesimpulan berupa konsep matematika.  

Karso (2007:14) menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu 

yang deduktif, aksiomatik, formal, hirarkis, abstrak, bahasa simbol yang 

padat arti dan semacamnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik, maka 

di perlukan adanya kemampuan khusus dari seorang guru untuk 

menjebatani antara siswa yang belum berpikir secara deduktif untuk dapat 

mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif.  

Sedangkan secara etimologis, Elea Tinggih (Tim MKPBM, 

2001:18) menyatakan bahwa matematika berarti ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dengan bernalar. Hasil ini bukan berarti ilmu lain diperoleh tidak 

melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika lebuh menekankan 
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dalam aktifitas dunia rasio (penalaran), sedangkan dalam ilmu lain lebih 

menekankan hasil observasi atau experimen disamping penalaran.  

Jadi berdasarkan pemaparan para ahli dapat di simpulkan bahwa 

Matematika adalah salah satu ilmu yang menekankan pada penalaran 

manusia yang terbentuk dari suatu pengalaman yang melibatkan aktifitas 

manusia.  

Ruang lingkup pembelajaran matematika di SD meliputi berbagai 

aspek yaitu Bilangan, Geometri dan Pengukuran, Pengolahan data.  

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara 

menyeluruh meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai – 

nilai. Pengembangan aspek – aspek tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kecakapan hidup (Life-skills) melalui 

seperangkat kompetensi, agar siswa dapat bertahan hidup, menyesuaikan 

diri, dan berhasil di masa yang akan datang.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 

semua pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan 

mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Selain perkembangan 

yang pesat, perubahan juga terjadi dengan cepat. Karenanya di perlukan 

kemampuan untuk memperoleh dan mengelolah dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti 

dan kompetitif. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran, antara lain 

berfikir sistematis, logis, kritis yang dapat di kembangkan melalui 

pembelajaran matematika. 

Standart Kompetensi Matematika di susun agar siswa dapat 

berfikir secara sistematis logis, berfikir abstrak, dapat menggunakan 

matematika dalam pemecahan masalah dan komunikasi menggunakan 

simbol dan diagram yang dikembangkan melalui pembelajaran yang 

dilakukan secara bertahab dan berkesinambungan.  

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek 

abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran 

suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya 
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sudah diterima sehingga keterkaitan antara konsep dalam matematika 

bersifat sangat kuat dan jelas. 

Dalam pembelajaran matematika adalah melatih cara berpikir 

secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan konsisten. 

Standart kompetensi matematika merupakan seperangkat 

kompetensi matematika yang di bakukan dan harus dicapai oleh siswa 

pada akhir periode pembelajaran. Standart ini dikelompokkan dalam 

kemahiran matematika, bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar, 

statistika dan peluang, trigonometri dan kalkus. 
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Tabel 2.1 

Standart Kompetensi dan kompetensi Dasar Matematika Kelas V SD 

Semester 1 

Standar Kompetensi Komptensi Dasar 

Bilangan 

1. Melakukan operasi hitung 

bilangan bulat dalam 

pemecahan masalah 

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk 

penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan 

penaksiran 

1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK 

dan FPB 

1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

operasi hitung, KPK dan FPB  

Geometri dan Pengukuran 

2. Menggunakan pengukuran 

waktu, sudut, jarak, dan 

kecepatan dalam 

pemecahan masalah 

2.1 Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 

24 jam 

2.2 Melakukan operasi hitung satuan waktu 

2.3 Melakukan pengukuran sudut 

2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan 

2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, 

jarak, dan kecepatan  

3. Menghitung luas bangun 

datar sederhana dan 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

3.1 Menghitung luas trapesium dan layanglayang 

3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 

bangun datar 

4. Menghitung volume kubus 

dan balok dan 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

4.1 Menghitung volume kubus dan balok 

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok 
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Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

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 
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2.1.2 Model Pembelajaran 

 

Istilah model dalam perspektif yang dangkal hampir sama  dengan 

strategi. Jadi, model pembelajaran hampir sama dengan strategi 

pembelajaran. Menurut Sagala (2010), istilah model dapat dipahami 

sebagai suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan satu kegiatan. Model juga dapat dipahami sebagai: 1) 

suatu tipe atau desain; 2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan 

untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat langsung 

diamati; 3) suatu sistem asumsi – asumsi, data – data, dan iferensi – 

iferensi yang digunakan menggambarkan secara sistematis suatu objek 

atau peristiwa; 4) suatu desain yang disederhanakan dari satu sistem kerja, 

suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; 5)suatu deskripsi dari 

suatu sistem yang mungkin atau imajiner; 6) penyajian yang diperkecil 

agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya 

(Komaruddin, 2000:152) 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Menurut 

Eggendab Kauchak (Trianto, 2009:22) bahwa model pembelajaran 

memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk melakukan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Arends (Ricards, 2004: 265) Model pembelajaran 

sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan pedoman bagi perencana sebuah 

pembelajaranyang dijalankan melalui strategi pembelajaran dalam 

mengembangkan kecerdasan peserta didik. 

Berdasarkan pemaparan para ahli dapat disimpukan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu rencana dalam sebuah pembelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman guru dalam merencanakan dan menjalankan 

proses kegiatan belajar mengajar, sebuah kegiatan yang menggambarkan 

proses dari awal hingga akhir pembelajaran yang disajikan secara menarik 

oleh guru.  
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Dalam penggunakan model pembelajaran haruslan sesuai dengan 

materi pembelajaran supaya dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

menjadikan perserta strategi pencapaian peserta didik dengan pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran tertentu.  

Model pembelajaran memiliki ciri – ciri tertentu, yaitu : 1) 

rasional, teoritis, dan logis yang disusun oelh para pengembang model 

pembelajaran; 2) memiliki landasan pemikiran yang kuat mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai; 3) tingkah laku mengajar yang di 

perlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil; 

4) lingkungan belajar yang kondusif diperlukan agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

Di dalam matematika terdapat berbagai macam model – model 

pembelajaran yang pada hakikatnya cocok atau sesuai bagi perkembangan 

peserta didik. Model – model pembelajaran tersebut diantaranya ialah  

Contextual Learning, Cooperative Learning, Realistic Mathematic 

Education (RME), Problem Solving, Mathematical Investigation, Guided 

Discovery, Open-Ended, Manipulative Material, concept Map, Quantum 

Teaching and Learning, and Writing in Mathematics (Muhsetyo, 2009: 

12). 

Beberapa model – model pembelajaran matematika tersebut kali ini 

penulis memilih model pembelajaran kooperatif. Karena, pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang menekankan konsep – konsep 

pembelajaran kepada perserta didik. Sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam memahami konsep – konsep pembelajaran yang terdapat di dalam 

pembelajaran matematika. 
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2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif 

merupakansalah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham 

kontruktivisme.Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Slavin , (2009: 9) menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

siswa harus terlibat aktif dan menjadi pusat kegiatan pembelajaran di 

kelas. Guru dapat memfasilitasi kegiatan ini dengan mengajar 

menggunakan cara – cara yang membuat sebuah informasi menjadi 

bermakna dan relevan bagi siswa. Untuk itu, guru harus memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau mengaplikasikan ide – 

ide mereka sendiri, disamping mengajarkan siswa untuk menyadari dan 

sadar akan strategi belajar mereka sendiri. 

Istilah cooperative sering dimaknai dengan acting together with a 

common purpose (tindakan bersama dengan tujuan bersama). Istilah 

inimengandung pengertian bekerja sama dalam mncapai tujuan bersama. 

Ada juga yang mendefinisikan istilah cooperative sebahai belajar 

kelompok atau bekerjasama atau bisa dikatakan sebagai cara individu 

mengadakan relasi dan bekerja sama dengan individu lain untuk mencapai 

tujuan bersama (Wendy Jollife, 2007: 4). 

Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana upaya – upaya berorientasi pada tujuan tiap individu menyumbang 

pencapaian tujuan individu lain guna mencapai tujuan bersama. Dengan 

kata lain pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kelompok kecil dimana siswa dapat 

bekerjasama dan memaksimalkan belajar guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya mampu 

memperoleh materi, tetapi juga mampu memberi dampak afektif seperti 

gotong royong kepedulian sesama teman dan lapang dada. Pembelajaran 

kooperatid didalamnya melatih para siswa untuk dapat mendengarkan 
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pendapat orang lain. Dari pemberian tugas kelompok akan memacu sikap 

siswa untuk bekerjasama dan saling membantu satu sama lain.  

Pembelajaran kooperatif membantu meningkatkat sikap positif 

siswa terhadap mata pelajaran. Para siswa kan membangun rasa percaya 

dirinya terhadap kemampuan masing – masing untuk menyelesaikan 

masalah – masalah sehingga kan menmgurangi atau menghilangkan rasa 

cemas terhadap suatu materi pelajaran. 

Jadi, model pembelajaran kooperatif dirancang untuk 

memanfaatkan fenomena kerja sama atau gotong royong dala 

pembelajaran yang menekankan terbentuknya hubungan antara siswa satu 

dengan yang lainnya, terbentuknya sikap dan perilaku yang demokratis 

serta tumbuhnya produktifitas kegiatan belajar siswa. Sehingga 

pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk melatih kompetensi sikap, 

sosial, dan kepekaan terhadap orang lain, serta kolaborasi dengan orang 

lain. 

Pembelajaran kooperatif memiliki alasan terpenting mengapa harus 

diterapkan di sekolah – sekalah dasar dalam meningkatkan prestasi peserta 

didiknya yaitu seiring dengan proses globalisasi, dan transformasi sosial 

ekonomi, mengharuskan sekolah – sekolah untuk menyiapkan peserta 

didik dengan keterampilan – keterampilan hidup (life skill) dalam 

bermasyarakat. 

Pembelajaran kooperatif juga memuliki tujuan penting untuk 

menciptakan situasi ketiha keberhasilan siswa dapat ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Hal ini berbeda denga tujuan 

dari pembelajaran konvensional yaitu dengan menerapkan kompetisi, 

dimana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai cukup banyak tipe 

model. Di antaranya Student Teams Achievement Devisions (STAD), 

Teams Games Tournamen (TGT), Snowball Throwing, Jigsaw, Group 

Investigation (GI), dll. Dalam kesempatan kali ini penulis memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen (TGT).  Karena 
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model pembelajaran kooperatif tipe Teams games Tournamen (TGT) 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan 

melibatkan seluruh siswa tanpa harud ada perbedaan status, melibatkan 

siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan yang bisa 

menggairahkan semangat siswa dalam belajar.  

 

2.1.4 Model Pembelajaran  TGT (Teams Games Tournamen) 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournamen) 

Model pembelajaran TGT (Team Games Tournament) adalah salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa adanmya perbedaan status, melibatkan 

peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas siswa dengan model TGT memungkinkan siswa 

dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, 

kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar (Hamdani, 2011: 

92). 

Rusman (2012: 224) menjelaskan bahwa TGT adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok 

– kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 siswa yang memiliki 

kemampuam, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. 

TGT (teams Games Tournamen) menggunakan turnamen 

akademik, dan menggunakan kuis – kuis dan sistem skor kemajuan 

individu, dimana peran siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan 

anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti 

mereka, (Slavin, 2005: 163) 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournamen) merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif dimana bagiannya terdiri dari 

penyampaian materi secara klasikal, pengelompokan, permainan, 

turnamen, dan penghargaan kelompok. Model TGT (Teams Games 
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Tournamen) akan dapat menambah motivasi, rasa percaya diri, toleransi, 

kerjasama, dan pemahaman materi siswa.  

 

2.1.4.2 Ciri – Ciri Model Pembelajaran TGT 

Menurut Slavin(2009: 95),  model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT memiliki ciri-ciri sebagai  berikut: 1) Siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil, anggota dalam tiap kelompok ditentukan secara 

heterogen. 2) Dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing untuk 

mewakili kelompoknya.Siswa yang mewakili kelompoknya, masing – 

masing ditempatkan dalam meja – meja turnamen. Masing-masing siswa 

dalam mejatournament melakukan permainan secara giliran dengan 

memberikan kesempatan yang sama sebagai pemain, penantang, dan 

pembaca soal. 3) Penghargaan kelompok, dengan cara menghitung rata – 

rata skor kelompok, kelompok yang memiliki skor tertinggi menjadi 

pemenang dalam games tournament. 

 

2.1.4.3 Sintaks/ Langkah – Langkah Model Pembelajaran Kooperatif TGT 

Menurut Slavin (2009:96) model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT memiliki langkah – langkah (sintaks) sebagai berikut: 

1. Tahap penyajian Kelas (class precentation) 

Bahan ajar dalam TGT langkah pertama dimperkenalkan 

melalui presentasi kelas. Dalam presentasi sering menggunakan 

pengejaran langsungatau ceramah – diskusi oleh guru. Adapila 

presentasi dilakukan melalui audio – visual atau penemuan 

kelompok. Dalam kegiatan ini siswa bekerja terlebih dahulu 

untuk menemukan informasi atau mempelajari konsep – 

konsep dengan upaya mereka sendiri.  

Presentasi dalam TGT berbeda dengan pengajaran biasa 

karena presentasi tersebur harus jelas – jelas fokus pada unit 

TGT segingga siswa harus bersungguh – sungguh 

memperhatikan presentasi kelas tersebut. Dengan demikian, 
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akan membantu mereka dalam turnamen/ pertandingan dengan 

baik dan skor turnamen akan menentukan skor timnya. 

2. Belajar dalam kelompok (teams) 

Siswa ditempatkan dalam kelompok – kelompok belajar 

yang terdiri dari 5 – 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Dengan heterogenitas 

kelompoknya maka akan memotivasi siswa untuk saling 

membantu antar siswa dalam menguasai pelajaran.  

3. Games Tournamen 

Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui apakah 

semua anggota kelompoktelah menguasai materi. Oleh karena 

itu, pertanyaan – pertanyaan ysng diberikan berhubungan 

dengan materi yang telah didiskusikan dalam kegiatan 

kelompok. Dalam permainan ini, setiapsiswa yang bersaing 

merupakan wakil dari kelompoknya. Siswa yang mewakili 

kelompoknya, masing – masing ditempatkan dalam meja – 

meja turnamen. Tiap meja turnamen ditempati 5 – 6 orang 

peserta dan diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari 

kelompok yang sama. Dalam setiap meja turnamen diusahakan 

setiap peserta homogen.  

4. Penghargaan kelompok (Team Recognition) 

Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan 

kelompok adalah menghitung rerata skor kelompok. Untuk 

memilih rerata skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-masing 

anggota kelompok dibagi dengan banyaknya anggota 

kelompok.pemberian penghargaan didasarkan atas rata – rata 

poin yang didapatdidasarkan pada jumlaj kartu yang diperoleh. 
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2.1.4.4 Kekurangan dan Kelebihan Model Pembelajaran TGT 

Menurut Slavin, kekurangan dan kelebihan model pembelajaran TGT 

adalah sebagai berikut: 

 Kelebihan dari model pembelajaran TGT:1) para siswa di dalam 

kelas – kelas yang menggunakan TGT memperoleh teman yang secara 

signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka daripada siswa yang 

ada dalam kelas tradisional. 2) meningkatkan perasaan/persepsisiswa 

bahwa hasil yang merekaperoleh tergantung darikinerja dan bukannya 

padakeberuntungan. 3) TGT meningkatkan harga diri sosial pada siswa 

tetapi tidak untuk rasa diri akademik mereka. 4) TGT meningkatkan 

kekooperatifan terhadap yang lain. 5) keterlibatan siswa lebih tinggi dalam 

belajar bersama, tetapi menggunakan waktu yang lebih banyak. 6) TGT 

meningkatkan kehadiran siswa disekolah pada remaja – remaja dengan 

gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan 

lain. 

Sedangkan, kelemahan dari TGT adalah sebagai berikut: 1) bagi 

Guru, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen dari segi akademis. 2) bagi siswa, masih adanya siswa 

berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan 

kepada siswa lain.  

Berdasarkan kajian teori model pembelajaran TGT yang 

diungkapkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pembelajaran model TGT adalah pembelajaran kooperatif secara 

berkelompok dan menyenangkan yang beranggotakan 3–5 orang per 

kelompok untuksaling mendukung satu dengan lainnya sehingga berhasil 

dalam pembelajaran yang dilakukan secara turnamen atau permainan 

dalam pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran: (a) 

melibatkan siswa mencari informasimengenai materi belajar; (b) 

memfasilitasi siswa belajar dalam kelompok dengan pemberian tugas LKS 

dan membimbing kelompok bekerja dan belajar; (c) memfasilitasi siswa 

menyajikan hasil kerja kelompok; (d) memfasilitasi siswa melakukan 
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game turnamen; dan (e) memberi penghargaan kepada kelompok yang 

mencapai skor dengan kriteria tertentu. 

Model pembelajaran Kooperatif tipe TGT di harapkan cocok untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di SD N Gondoriyo 02.  Karena 

sesuai dengan tipe anak yang cendrrung aktif tipe TGT ini dapat 

mengajarkan siswa belajar matematika secara langsung dan 

menyenangkan sehingga tidak disadari bahwa mereka telah belajar. 

2.1.5 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru 

terhadap proses belajar yang dilakukan murid, guna untuk mengetahuai 

sejauh mana perubahan tingkah laku yang dicapai oleh siswa dalam 

belajar. 

Menurut Winkel (dikutip oleh Purwanto, 2010) hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. Sedangkan menurut Sudjana (2010) menyatakan hasil belajar 

adalah kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar.  

Suprijono (2009) hasil belajar adalan pola – pola perbuatan nilai – 

nilai, pengertian – pengertian, sikap – sikap, apresiasi dan keterampilan.  

Berdasarkan pemikiran para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan sebuah nilai dari sebuah apresiasi siswa terhadap 

pencapaian belajar yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. 

Hasil belajar adalah kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan – kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar 

dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan 

data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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2.1.6 Pengukuran Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dapat diketahui dari hasil evaluasi yang 

dilaksanakan oleh guru. Dalam pelaksanaannya seorang guru dapat 

menggunakan ulangan harian, pemberian tugas, dan ulangan umum. 

Supaya lebih jelas mengenai alat evaluasi tersebut maka dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Teknik Tes  

Teknik tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang 

berupa serentetan pertanyaan atau latihan yang dapat digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu maupun 

kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006: 150).  

Adapun wujud tes ditinjau dari segi kegunaan untuk 

mengukur siswa dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

 Tes diagnosis yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan 

kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan 

yang tepat.  

 Tes formatif adalah tes yang dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah 

mengikuti suatu program tertentu. Dalam kedudukan seperti 

ini tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik 

pada akhir pelajaran. 

 Tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan berakhirnya 

pemberian sekelompok program atau sebuah program yang 

lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah tes formatif 

dapat disamakan dengan ulangan harian, dan sumatif dapat 

disamakan ulangan umum setiap akhir caturwulan 

(Suharsimi Arikunto, 2009: 33).  
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2. Teknik Non Tes  

Teknik non tes adalah sekumpulan pertanyaan yang 

jawabannya tidak memiliki nilai benar atau salah sehingga semua 

jawaban responden bisa diterima dan mendapatkan skor.  

 Kuesioner (questioner) 

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui. 

 Wawancara  

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer)untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara.  

 Pengamatan/Observasi  

Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengamati langsung menggunakan alat indra 

serta mencatat hasil pengamatan secara sistematis.  

 Skala bertingkat (rating scale) 

Skala bertingkat merupakan suatu ukuran subjektif 

yang dibuat berskala.  

 Dokumentasi 

Merupakan tulisan yang dapat dijadikan sumber 

informasi. Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan 

pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau 

kategori yang akan dicari datanya dan check-list(Suharsimi 

Arikunto, 2006: 151).  

Dari pemaparan para ahli disimpulkan bahwa dalam mengukur 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu dapat menggunakan 

beberapa cara sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Melalui beberapa 

cara pengukuran prestasi belajar tersebut, dapat diketahui keberhasilan 

siswa dalam memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru. 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relefan 

Dalam penelitian oleh Wiji Wijayanti (2010) yang berjudul “Penerapan 

pembelajaran kooperatif model tgt (team game tournament) untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Kauman 3 

kecamatan kepanjen kidul kota Blitar”.  Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar baik secara individu maupun klasikal. 

Peningkatan tersebut adalah dari 65,6% menjadi 90% berarti terjadi 

peningkatan sebesar 24,4%. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan 

diskusi dengan menerapkan pembelajaran kooperatif pada siklus I 

menunjukkan bahwa dari 32 siswa terdapat 26 siswa yang dinyatakan 

tuntas dan 6 siswa dari 32 siswa dinyatakan tidak tuntas dalam berdiskusi 

dengan skor dibawah kriteria yaitu 7. Secara klasikal hasil aktivitas siswa 

mencapai persentase 68% dan termasuk dalam kriteria tidak tuntas. 

Sedangkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan siklus II secara klasikal 

mencapai 90% dan dikatakan tuntas. 

Penelitian Lidya Trie Maharani (2010) tentang Penerapan model 

pembelajaran kooperatif teams games tournament (TGT) untuk 

meningkatkan hasil belajar operasi hiyung pecahan kelas V SDN 

Puewodadi 3 kota Malang. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika khususnya operasi hitung 

pecahan. Hasil penelitian dikemukakan sebagai berikut. (1) Nilai rata-rata 

hasil belajar pada pra tindakan adalah 62,96, siklus I mencapai 71,48 atau 

mengalami peningkatan skor sebesar 8,52 (13,53%) dan siklus II sebesar 

82,59 atau mengalami peningkatan skor pada siklus II sebesar 16,77 

(23,52%), (2) Rata-rata keaktifan siswa pada siklus I 67% dengan kriteria 

cukup, kemudian mengalami peningkatan 33%, sehingga rata-rata skor 

keaktifan siswa pada siklus II mencapai 100% dengan kriteria sangat baik. 

Berdasarkan Penelitian Patri Janson Silaban (2015) dengan judul 

Meningkatkan Motivasi Dan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa 

Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Tgt Berbantuan Alat Peraga Pada 
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Matapelajaran Matematika Di Kelas Vi Sd Methodist-12 Medan T.A 2014 

Hasil penelitian pada motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari 

rata-rata kelas 68.22% pada siklus I menjadi 71.89% pada siklus II dan 

menjadi 82.29% pada siklus III. Kemampuan pemahaman matematis siswa 

mengalami peningkatan dari rata-rata kelas 64.33% pada siklus I menjadi 

77.67% pada siklus II dan menjadi 88.67% pada siklus III. Respon siswa 

terhadap pembelajaran mengalami peningkatan dari rata-rata kelas 70.40% 

pada siklus I menjadi 85.11 pada siklus II dan menjadi 92.00% pada siklus 

III. Efektivitas pembelajaran siswa mengalami peningkatan dari rata-rata 

kelas 62.48% pada siklus I menjadi 76.04% pada siklus II dan menjadi 

88.29% pada siklus III. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan alat peraga dapat 

meningkatkan motivasi dan kemampuan pemahaman matematis siswa 

pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor  pada pokok bahasan luas 

bangun datar di kelas VI SD Methodist-12 Medan. 

Menurut Penelitian Nuril Milati (2009) yang berjudul Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Tgt (Teams Games Turnament) Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Ar-Rahmah Jabung Malang  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT pada pelajaran 

matematika ada 2tahap yang di dalamnya mencakup penyajan kelas, kerja 

kelompok, game, turnamen, dan penghargaan kelompok. Penerapannya 

sangatlah bagus meskipun banyak hambatan yang didapat pada 

pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan respon siswa yang menunjukkan 

sebesar 83.87% siswa yang menyatakan bahwa siswa sangat senang 

mengikuti pelajaran dengan cara berkelompok dengan tipe TGT dengan 

teman-temannya. (2) penerapan belajar kooperatif dapat meningkatkan 

prestasi siswa, hal ini dibuktikan pada hasil tes pada sebelum diadakannya 

penelitian, siklus I dan siklus II yang porsentasenya mulai 32.43%, 80% 

sampai 97.14%. 
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Penelitian Moh. Muchlissudin (2013) yang berjudul Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) yang dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V MI Roudlotut 

Tholabah Kranding Mojo Kediri. Berdasarkan paparan data hasil 

penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Game 

Tournament) yang didesain dengan baik pada setiap tahapnya dan dibantu 

dengan menggunakan alat peraga dapat membuat pembelajaran lebih 

menarik. Dengan pembelajaran tersebut siswa lebih aktif dan lebih 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika pada siswa kelas V MI Roudlotut Tholabah Kranding Mojo 

Kediri. Pada siklus I rata-rata belajar siswa sebesar 64,3% termasuk dalam 

kategori kurang, dan pada siklus II meningkat menjadi 82,6% yang 

termasuk dalam kategori baik. Hasil belajar siswa mengalami persentase 

peningkatan sebesar 18,3%. Sedangkan peningkatan secara individual nilai 

siswa yang meningkat pada siklus I sebesar 46,6% meningkat menjadi 

76,6%. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Meningkatkan Hasil Belajar 

Kondisi awal  

 

Hasil  Belajar ≤ KKM  

 

Pembelajaran Kooperatif  

tipe Teams Games 

Tournamen 

 

Siklus II 

 

Siklus I 

 

Kondisi akhir 

 

Tindakan  

 

Hasil belajar ≥ KKM 

 

Terjadi peningkatan 

Hasil Belajar 

1. Perencanaan 

2. Tindakan 

3. Pengamatan 

4. Analisis dan Refleksi 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Ada peningkatan hasil belajar yang signifikan dari siswa kelas V SD 

Negeri Gondoriyo 02 dalam pembelajaran menggunakan model 

Kooperatif tipe Times Games Tournamen. 

2. Tidak ada peningkatan hasil belajar yang signifikan dari siswa kelas V 

SD Negeri Gondoriyo 02 dalam pembelajaran menggunakan model 

Kooperatif tipe Times Games Tournamen. 

 

 

 

 


