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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian dan Aspek-aspek Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar. Pengertian hasil belajar menurut Sudjana (2005) adalah 

kemampuan – kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Hasil belajar adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang 

dalam rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah 

latihan (Dimyati dan Mudjiono, 2006). Hasil belajar meliputi beberapa 

aspek. Kingsley dalam Sudjana (2005) mengemukakan 3 aspek kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya yaitu; 

keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-

cita. 

Menurut Hamalik (2002) bila seseorang telah belajar maka akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti semua perubahan 

tersebut merupakan hasil belajar. Menurut Sudjana (2005) terdapat 3 

aspek yang tidak dapat terpisahkan yaitu hasil belajar, pengalaman belajar, 

dan tujuan instruksional. Proses belajar mengajar yang buruk tentu saja 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar, begitu pula dengan hasil belajar 

yang kurang baik tentu akan berpengaruh terhadap tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri. 

Gagne dalam Winkel (2004) mengemukakan 5 aspek yang diperoleh 

setelah menerima pengalaman belajar yaitu; informasi verbal, 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motoris. 

Rumusan tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar 

dari Benjamin S. Bloom. Menurut Bloom dalam Sudijono (2001) secara garis 

besar hasil belajar dibagi kedalam 3 ranah yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotor. Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

penelitian dari hasil belajar, namun ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh guru sekolah dikarenakan ranah kognitif berkaitan dengan 
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kemampuan para siswa dalam menguasai isi dari pembelajaran (Tu’u, 

2004). 

Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu 
proses belajar, hal ini berarti bahwa optimalnya hasil belajar 
siswa bergantung pula pada proses belajar siswa dan proses 
mengajar guru (Sudjana, 2005). 

  

Penggunaan hasil belajar terutama menyangkut kemampuan yang 

diperoleh siswa di bidang studi yang bersangkutan khususnya sejumlah 

kemampuan kognitif (Winkel, 2004). Hasil belajar di bidang kognitif lebih 

sering menjadi patokan guru dalam menentukan kriteria kenaikan kelas 

bahkan sebagai kriteria kelulusan. Menurut Winkel (2004) tidak perlu 

disangkal bahwa tugas sekolah yang utama adalah terletak dibidang belajar 

kognitif. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Dimyati 

dan Mudjiono (2006) dibedakan menjadi 2 yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern.  

1) Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) faktor intern meliputi 

sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah 

bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil 

belajar, yang tersimpan, kemampuan untuk berprestasi, rasa percaya 

diri siswa, intelegensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan 

cita-cita. 

Sikap siswa terhadap pelajaran sangat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar. Siswa harus bisa mempertimbangkan masak-masak 

akibat dari sikapnya terhadap belajar. Baik buruknya sikap akan 

berdampak langsung pada penerimaan materi di dalam kelas. 

Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang 

untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa 

dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan 

dan menghindari kegagalan hidup. Seseorang yang mempunyai 

motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh 

kesuksesan dalam dirinya. 

Motivasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian 

pada pelajaran. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. 
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Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan 

kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat, pada 

tempatnya diciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Kuat 

lemahnya motivasi seseorang untuk belajar juga dipengaruhi 

keberhasilannya, oleh karena itu motivasi belajar perlu untuk 

dibangun atau ditanamkan dalam diri siswa. 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan 

perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada 

isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Kemampuan untuk 

mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk 

menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi 

bermakna bagi siswa.Kemampuan siswa mengolah bahan belajar 

menjadi baik bila sisiwa berpeluang aktif belajar. 

Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan 

menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan 

menyimpan dalam waktu lama berarti hasil belajar tetap akan dimiliki 

siswa. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses 

mengaktifkan pesan yang telah diterima. Proses menggali pesan lama 

tersebut dapat berwujud transfer belajar, atau unjuk prestasi belajar. 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu 

puncak proses belajar. Pada tahap ini siswa membuktikan keberhasilan 

belajar. Kemampuan berprestasi tersebut terpengaruh oleh proses-

proses penerimaan, pengaktifan, pra pengolahan, pengolahan, 

penyimpanan, serta pemanggilan untuk membangkitkan pesan dan 

pengalaman. 

Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak 

dan berhasil. Bila rasa percaya diri tidak kuat  maka diduga siswa akan 

menjadi takut untuk belajar. Rasa takut belajar terjalin secara 

komplementer dengan rasa takut gagal lagi. Kecakapan intelegensi 

menjadi aktual bila siswa memecahkan masalah dalam belajar atau 

kehidupan sehari-hari.Intelegensi dianggap sebagai suatu norma 

umum dalam keberhasilan belajar. 

Kebiasaan belajar yang kurang baik sering ditemukan pada 

kehidupan sehari-hari. Kebiasaan belajar tersebut antara lain berupa 

belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyianyiakan 

kesempatan belajar, bersekolah hanya untuk bergengsi, datang 

terlambat bergaya pemimpin, bergaya jantan seperti merokok, sok 

menggurui orang lain dan bergaya minta belas kasihan tanpa belajar. 
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Kebiasaan buruk dalam belajar dapat diperbaiki dengan pembinaan 

disiplin membelajarkan diri. Pemberian penguat dalam keberhasilan 

belajar dapat mengurangi kebiasaan kurang baik dalam belajar. 

Cita-cita merupakan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Cita-cita 

merupakan wujud eksplorasi dan emansipasi diri siswa. Mengaitkan 

antara cita-cita dengan kemampuan berprestasi maka siswa 

diharapkan berani bereksplorasi sesuai dengan kemampuan diri 

sendiri. 

 

2) Faktor Ekstern 

Program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di 

sekolah merupakan faktor ekstern dalam belajar. Berdasarkan tinjauan 

dari segi siswa maka ditemukan beberapa faktor ekstern yang 

berpengaruh pada aktivitas dan hasil belajar siswa. Dimyati dan 

Mudjiono (2006) menjelaskan beberapa faktor-faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar, faktor-faktor tersebut adalah guru 

sebagai pembina siswa belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, 

kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum 

sekolah. 

Guru yang mengajar siswa adalah seorang pribadi yang tumbuh 

menjadi penyandang profesi guru bidang studi tertentu. Guru memiliki 

tugas pengelolaan pembelajaran siswa meliputi pembangunan 

hubungan baik dengan siswa, menggairahkan minat, perhatian, dan 

memperkuat motivasi belajar, mengorganisasi belajar, melaksanakan 

pendekatan belajar dengan tepat, mengevaluasi hasil belajar, serta 

melaporkan hasil belajar. Lengkapnya prasarana dan sarana 

pembelajaran merupakan kondisi belajar yang baik, sehingga dapat 

menentukan jaminan terselenggaranya proses belajar yang baik. 

Kebijakan mengenai hasil belajar merupakan umpan balik bagi 

siswa. Siswa akan terpengaruh atau tercekam tentang hasil belajarnya, 

oleh karena itu guru diminta arif dan bijak dalam menyampaikan 

keputusan hasil belajar siswa. 

Tiap siswa berada dalam lingkungan sosial siswa di sekolah dan 

memiliki kedudukan serta peranan yang diakui oleh sesama. 

Lingkungan sekolah siswa akan mempengaruhi semangat belajar di 

kelas dan akan berpengaruh tehadap proses dan hasil belajar. 

Lingkungan sekolah yang mendukung akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kelancaran proses belajar mengajar. 
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Guru dapat menyusun desain instruksional untuk membelajarkan 

siswa berdasarkan kurikulum. Perubahan kurikulum tentu saja akan 

berpengaruh terhadap strategi, metode, teknik dan pendekatan 

pembelajaran. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja 

mempengaruhi proses belajar dan berdampak pada hasil belajar siswa. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian dan Aspek-aspek Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada gotong royong dalam pendidikan dan bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang bisa berdamai dan bekerja sama dengan 

sesamanya (Lie, 2002). 

Menurut Slavin (2010), semua metode pembelajaran kooperatif 

menyumbangkan ide bahwa siswa yang bekerjasama dalam belajar dan 

bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu membuat diri 

mereka belajar sama baiknya. Diperlukan kerja sama serta kekompakan 

kelompok dalam pembelajaran kooperatif, sehingga seluruh anggota 

kelompok dapat memahami materi yang sedang dipelajari. Ada lima unsur 

yang harus dipenuhi agar pembelajaran kooperatif dapat berlangsung 

dengan baik, yaitu: Saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses 

kelompok. 

Saling ketergantungan positif diartikan para peserta didik yang 

tergabung dalam kelompok harus merasa bahwa mereka merupakan 

bagian dari kelompok yang mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. 

Tanggung jawab perseorangan mengandung maksud bahwa para peserta 

didik yang tergabung dalam kelompok harus menyadari bahwa masalah 

yang mereka hadapi adalah masalah kelompok, dan berhasil atau tidaknya 

kelompok ditentukan oleh masing-masing individu dalam kelompok 

tersebut. 

Tatap muka dimaksudkan bahwa setiap kelompok harus diberi 

kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Komunikasi antar 

anggota juga harus terjaga untuk mencapai hasil yang maksimum, para 

peserta didik yang tergabung dalam kelompok harus berbicara atau 

berinteraksi dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi. 
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Evaluasi proses kelompok juga harus diterapkan agar pembelajaran 

kooperatif dapat sukses. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama 

mereka agar selanjutnya dapat bekerja sama dengan lebih efektif (Lie, 

2002). 

Model pembelajaran kooperatif diantaranya adalah Teams Games 

Tournament (TGT), selain itu masi ada beberapa model pembelajaran 

kooperatif antara lain Student Team Achievement Division (STAD), Jigsaw, 

Team Accelerated Instruction (TAI), CIRC, GI, Co-op Co-op, dan Complex 

Instruction. 

b. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif 

Banyak sumber menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan dampak positif terhadap pencapaian hasil belajar. Lie (2002) 

mengemukakan tentang kelebihan dari pembelajaran kooperatif secara 

inplisit. Kelebihan-kelebihan tersebut, menciptakan kondisi dan situasi yang 

memungkinkan siswa membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran 

melalui proses belajar yang sewaktu-waktu dapat diproses dan 

dikembangkan lebih lanjut. 

Siswa dapat membangun pengetahuan secara aktif. Penyusunan 

pengetahuan secara aktif terus menerus menempatkan siswa sebagai 

peserta yang aktif. Kelebihan berikutnya, pengajar berusaha 

mengembangkan kompetensi dan kemampuan siswa. Pengajar senantiasa 

memunculkan inovasi baru dalam pembelajaran guna mengembangkan 

kompetensi dan potensi siswa. 

Interaksi antara guru dan siswa juga akan sering terjadi dan hal itu 

menimbulkan rasa percaya diri siswa dan tidak merasa canggung saat 

bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. Penanaman nilai gotong 

royong merupakan bagian yang paling penting dalam pembelajaran 

kooperatif mengingat manusia pada dasarnya adalah makluk sosial yang 

tidak lepas dari campur tangan orang lain. Pembelajaran kooperatif juga 

memberikan kesan saling ketergantungan positif baik antar siswa maupun 

siswa dengan guru 

Slavin (2010) secara tidak langsung menunjukkan kekurangan dari 

pembelajaran kooperatif. Adanya persaingan dalam kelas merupakan hal 

yang paling disorot, sehingga didalam tim siswa cenderung tidak dapat 
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bekerja sama dan ingin menonjolkan kemampuan individunya. Siswa yang 

memiliki kemampuan lemah tentu tidak dapat berkembang. 

Slavin (2010) juga mengemukakan bahwa jika pembelajaran kooperatif 

tidak dirancang secara baik dan benar dapat memicu munculnya 

pengendara bebas. Dimana sebagian anggota kelompok melakukan 

sebagian besar pekerjaan sementara yang lainnya tinggal mengendarainya. 

Tentu saja siswa yang bertindak sebagai pengendara bebas tidak akan 

mendapatkan pengalaman belajarnya atau dalam hal ini keberadaanya di 

dalam kelas adalah sia-sia. Pembelajaran kooperatif yang membutuhkan 

tahap-tahap yang panjang terkadang juga tidak sejalan dengan waktu yang 

ada, sehingga pembelajaran kooperatif tidak berjalan dengan efektif. 

Sebelum melakukan pembelajaran kooperatif guru dituntut untuk 

mempersiapkannya dengan baik agar dapat meminimalisir kekurangan 

yang ada. 

c. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Penelitian ini mengacu pada teori pembelajaran kooperatif Teams 

Games Tournament (TGT) yang dikemukakan oleh Slavin (2010). Teams 

Games Tournament (TGT) merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

paling tua selain diantaranya STAD. Secara umum TGT sama dengan STAD 

yang membedakan adalah TGT menggunakan turnamen akademik pada 

akhir pembelajaran. Sisi positif dari penerapan model pembelajaran tipe 

TGT adalah menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari 

penggunaan permainan. Sebagian guru memilih TGT karena faktor 

menyenangkannya (Slavin, 2010). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki beberapa komponen. 

Komponen pertama yaitu presentasi di kelas. Materi pertama-tama 

diperkenalkan dengan presentasi di dalam kelas seperti halnya 

pembelajaran langsung yang sering digunakan. Pengenalan materi 

dilakukan sebatas untuk memberikan pandangan kepada siswa mengenai 

materi yang akan dipelajari. Siswa akan memperdalam materi didalam tim, 

untuk itu siswa perlu diberikan arahan agar dapat belajar secara efektif 

dalam tim. 

Komponen kedua yaitu Tim. Para siswa mengerjakan lembar kegiatan 

dalam tim mereka untuk menguasai materi. Tim terdiri dari empat atau 

lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja 

akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Pembentukan tim dilakukan 
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dengan menempatkan siswa yang memiliki kemampuan lebih dan rendah 

dalam satu tim. Tim bekerja sama untuk memperoleh point setinggi-

tingginya. 

Ketiga yaitu Game. Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang 

kontennya relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang 

diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Turnamen 

adalah sebuah struktur dimana game berlangsung. Biasannya berlangsung 

pada akhir minggu atau akhir unit. Game bisa saja dilakukan diluar kelas 

asalkan memungkinkan, namun apabila dirasa tidak efektif maka alangkah 

lebih baik game dilakukan didalam kelas dengan mengatur meja-meja kelas 

atau dibentuk melingkar agar seluruh perhatian dalam kelas terfokus pada 

game yang dilakukan. 

Rekognisi tim, tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk 

penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria 

tertentu. Skor dihitung berdasarkan skor turnamen anggota tim. Tim yang 

mendapatkan skor tertinggi berhak untuk mendapatkan hadiah. Pemberian 

hadiah dimaksudkan untuk memotivasi siswa untuk berusaha memperoleh 

skor yang setinggi-tingginya pada game tournament berikutnya. 

Secara skematis model pembelajaran TGT untuk turnamen tampak 

seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Skema Model Pembelajaran TGT 
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 Keterangan: 

 A1,B1,C1    = Siswa berkemampuan tinggi 

 A(2,3,4) B(2,3,4) C(2,3,4)  = Siswa berkemampuan sedang 

 A5,B5,C5    = Siswa berkemampuan rendah 

 TT1,TT2,TT3,TT4,TT5   = Tournament Tabel (1,2,3,4,5) 

 

d. Langkah – Langkah TGT 

Menurut Slavin (2010) TGT terdiri dari siklus regular dari aktifitas 

pengajaran. Siklus pengajaran meliputi komponen pengajaran, belajar tim, 

turnamen, dan rekognisi tim. Komponen-komponen tersebut saling 

berkaitan, apabila salah satu tidak terlaksana dengan baik maka akan 

mempengaruhi komponen yang lain. 

Pengajaran dilakukan guna menyampaikan pelajaran dengan materi 

yang sesuai dengan kurikulum. Materi yang dibutuhkan berupa rencana 

pelajaran dan buku pegangan sekolah yang bersangkutan untuk selanjutnya 

dilakukan belajar tim. 

Belajar tim dimulai dengan membagikan lembar-lembar kegiatan tim 

untuk selanjutnya dipelajari terlebih dahulu oleh tiap anggota kelompok 

sebelum melaksanakan instruksi yang ada dalam lembar kegiatan. Materi 

yang dibutuhkan berupa lembar kegiatan dan lembar jawab tim. Siswa 

kemudian bekerja dalam tim untuk melaksanakan instruksi-instruksi dalam 

lembar kegiatan untuk menguasai materi dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

Turnamen dilakukan dengan memainkan game akademik di meja-meja 

yang telah disiapkan. Pada awal periode permainan siswa ditempatkan di 

meja-meja dan dijelaskan mengenai prosedur permainan atau aturan main. 

Pembaca pertama ditentukan dengan cara pengundian menggunakan kartu 

bridge dan yang mendapatkan kartu terbesar adalah tim yang memulai 

pertama. Pembaca pertama kemudian mengambil kembali kartu remi 

untuk menentukan soal yang akan mereka selesaikan. Turnamen dilakukan 

dengan beberapa kali putaran dimana tiap putaran hanya dibuka satu soal 

dan diselesaikan oleh tim yang memperoleh kartu terbesar. Tim berhak 

untuk tidak menjawab soal atau melewatinya dikarenakan apabila tim 

menjawab dengan jawaban salah maka akan diberikan sanksi berupa 

pengurangan skor. Guru kemudian melemparkan soal kepada tim yang 

memiliki kartu terbesar kedua masih dalam putaran tersebut apabila 
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sampai kepada tim terakhir tidak ada yang menjawab maka tim terakhir 

itulah yang mendapat pengurangan poin. 

Rekognisi tim dilakukan setelah turnamen selesai. Skor tertinggi akan 

mendapatkan penghargaan. Penghargaan tidak hanya diberikan kepada tim 

dengan skor tertinggi, tetapi juga kepada tim lain dengan predikat yang 

berbeda. Adalah sangat penting untuk mengkomunikasikan bahwa yang 

diraih adalah berkat kerjasama tim bukan individu, karena inilah yang akan 

memotivasi para siswa untuk membantu teman satu timnya belajar (Slavin, 

2010). 

 

e. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Riset tentang pengaruh pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran 

telah banyak dilakukan oleh pakar pembelajaran maupun oleh para guru di 

sekolah. Dari tinjuan psikologis, terdapat dasar teoritis yang kuat untuk 

memprediksi bahwa metode-metode pembelajaran kooperatif yang 

menggunakan tujuan kelompok dan tanggung jawab individual akan 

meningkatkan pencapaian prestasi siswa. Dua teori utama yang 

mendukung pembelajaran kooperatif adalah teori motivasi dan teori 

kognitif. 

Berdasarkan perspektif motivasional, struktur tujuan kooperatif 

menciptakan sebuah situasi di mana satu-satunya cara anggota kelompok 

bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok mereka sukses. 

Mereka harus membantu teman satu timnya untuk melakukan apa pun 

agar kelompok berhasil dan mendorong anggota satu timnya untuk 

melakukan usaha maksimal. 

Mengacu pada perspektif teori kognitif, Slavin (2008) mengemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pada pengaruh dari kerja 

sama terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Asumsi dasar dari teori 

pembangunan kognitif adalah bahwa interaksi di antara para siswa 

berkaitan dengan tugas-tugas yang sesuai mengingkatkan penguasaan 

mereka terhadap konsep kritik. Pengelompokan siswa yang heterogen 

mendorong interaksi yang kritis dan saling mendukung bagi pertumbuhan 

dan perkembangan pengetahuan atau kognitif. Penelitian psikologi kognitif 

menemukan bahwa jika informasi ingin dipertahankan di dalam memori 

dan berhubungan dengan informasi yang sudah ada di dalam memori, 

orang yang belajar harus terlibat dalam semacam pengaturan kembali 



15 

 

kognitif, atau elaborasi dari materi. Salah satu cara elaborasi yang paling 

efektif adalah menjelaskan materinya kepada orang lain. 

Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik yang menjadi 

penekanan dalam proses implementasinya dan sangat mendukung 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Secara psikologis, lingkungan belajar 

yang diciptakan guru dapat direspon beragam oleh siswa sesuai dengan 

modalitas mereka. Dalam hal ini, pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TGT, memiliki keunggulan dan kelemahan dalam implementasinya 

terutama dalam hal pencapaian hasil belajar dan efek psikologis bagi siswa. 

Slavin (2010), melaporkan beberapa laporan hasil riset tentang 

pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian belajar siswa yang 

secara inplisit mengemukakan keunggulan dan kelemahan pembelajaran 

TGT, sebagai berikut: 

Pertama, Para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT 

memperoleh teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok 

rasial mereka dari pada siswa yang ada dalam kelas tradisional. Kedua, 

Meningkatkan perasaan/persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh 

tergantung dari kinerja dan bukannya pada keberuntungan. Ketiga, TGT 

meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk rasa harga diri 

akademik mereka. Keempat, TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap 

yang lain (kerja sama verbal dan nonberbal, kompetisi yang lebih sedikit). 

Kelima, Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi 

menggunakan waktu yang lebih banyak. Keenam, TGT meningkatkan 

kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan gangguan 

emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain. 

Sebuah catatan yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran 

TGT adalah bahwa nilai kelompok tidaklah mencerminkan nilai individual 

siswa. Guru harus merancang alat penilaian khusus untuk mengevaluasi 

tingkat pencapaian belajar siswa secara individual. Menurut Suarjana 

(2000) yang merupakan kelebihan dari pembelajaran TGT antara lain lebih 

meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, mengedepankan 

penerimaan terhadap perbedaan individu, dengan waktu yang sedikit 

dapat menguasai materi secara mendalam. Proses belajar mengajar 

berlangsung dengan keaktifan dari siswa, mendidik siswa untuk berlatih 

bersosialisasi dengan orang lain, motivasi belajar lebih tinggi, hasil belajar 

lebih baik, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi, sehingga 
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TGT dirasa cocok diterapkan didalam lingkungan siswa yang membutuhkan 

penyegaran dalam metode pembelajaran. 

B. Penelitian yang Relevan 

Fauzi (2011) mengemukakan bahwa dengan penerapan pendekatan 

pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan kompetensi kognitif dan 

sosial lebih mudah akan tercapai. Pembelajaran dengan pendekatan kooperatif 

model TGT secara empiris terbukti mampu meningkatkan prestasi belajar dan 

keaktifan pada mahasiswa Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret. 

Sinambela (2009) mengemukakan hasil belajar mahasiswa jurusan biologi 

Universitas Negeri Medan pada mata kuliah toksikologi yang diajar dengan 

model TGT memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional yang menggunakan metode ceramah dan resitasi. 

Dari 32 mahasiswa hanya 4 orang (12,5%) yang kurang mampu dengan nilai 

sekitar 60. Bila ditinjau dari ketuntasan hasil belajar, maka jumlah mahasiswa 

yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 28 orang (77,5%). 

Harmandar (2008) mengemukakan bahwa TGT lebih efektif diterapkan 

pada mahasiswa mata kuliah tehnik mengajar. TGT memberikan hasil yang 

positif berdasarkan karakteristik afektif siswa serta meningkatkan kompetensi 

akademik mahasiswa. Hal serupa juga dikemukakan Tanner (1998) 

bahwasannya TGT memberikan hasil yang positif terhadap hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah ekonomi akuntansi. Sikap siswa terhadap mata 

kuliah ekonomi akuntansi juga lebih baik karena siswa dituntut untuk aktif 

dalam kelompoknya. 

Cahyawati (2009), Haryani (2011), dan Pandusiwi (2011) mengemukakan 

hal yang sama yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih 

efektif diterapkan dibandingkan dengan model konvensional. Model TGT 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, serta hasil 

belajar siswa yang diajar dengan model TGT memiliki rata-rata nilai yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan model konvensional. 

Purnamasari (2008) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif model 

TGT tidak lebih efektif dibandingkan dengan tipe jigsaw II ditinjau dari 

kemampuan kognitif siswa. Ranah afektif siswa yang diajar menggunakan Jigsaw 

II lebih efektif dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan model TGT. 

Khasanah (2011) mengemukakan bahwa hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan STAD lebih baik daripada yang diajar menggunakan model TGT. 
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Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan game turnamen siswa kelas VIII 

MTS Negeri Sumber Agung yang menggunakan metode TGT lebih terkonsentrasi 

pada aturan permainannya dan waktu untuk mengerjakan soal-soal turnamen 

sangat sedikit. Siswa yang diajar menggunakan model STAD mempunyai lebih 

banyak waktu untuk mengerjakan latihan-latihan soal melalui kuis. Posisi 

penelitian ini adalah untuk mencari tahu pengaruh dari model TGT terhadap 

hasil belajar matematika ditinjau dari ranah kognitif dengan materi segitiga dan 

segi empat. 

C. Kerangka Berfikir 

Hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Mater Alma Ambarawa 

cenderung rendah, hal ini disebabkan karena kemampuan matematika siswa 

yang tergolong rendah serta kurang variatifnya metode pengajaran yang 

diterapkan. Selama proses pembelajaran di sekolah, siswa lebih banyak yang 

bersikap pasif. Kenyataan dalam kelas sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar, tetapi siswa tidak mau bertanya kepada guru dan malah 

lebih bersikap apatis. Usaha yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa 

belajar adalah dengan sesekali memberikan tugas kepada siswa melalui diskusi 

kelompok. Arena diskusi hanya didominasi oleh beberapa siswa saja, sedangkan 

siswa yang lain sama sekali tidak melibatkan diri dalam pengerjaan tugas 

tersebut. 

Berbagai usaha yang dilakukan guru pun tidak dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. Harus dilakukan perbaikan dalam pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa sekaligus membuat 

pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan sehingga sikap siswa 

terhadap matematika menjadi lebih positif dan menumbuhkan semangat dan 

motivasi belajar siswa. Model pembelajaran yang diterapkan di kelas adalah 

model konvensional yang menekankan pada metode ceramah. Guru 

memberikan penjelasan dengan menggunakan metode ceramah selanjutnya 

siswa mencatat dan diberi soal latihan untuk selanjutnya dibahas di depan kelas. 

Hal ini juga menciptakan kejenuhan pada diri siswa sehingga dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajarnya, untuk itu diperlukan perubahan guna mendapatkan 

hasil belajar yang maksimal. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif dengan mengelompokkan siswa kedalam kelompok-

kelompok, dimana setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam 

mencapai tujuan kelompok. Model pembelajaran yang saat ini dikembangkan 
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antara lain adalah metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). Pada model TGT siswa berkompetisi dalam meja-meja 

turnamen dengan siswa yang berkemampuan hampir sama untuk mewakili 

masingmasing kelompoknya. Turnamen dilakukan melalui permainan-

permainan menarik sehingga pembelajaran dapat lebih menyenamgkan bagi 

siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sebagai upaya untuk 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Model pembelajaran tersebut TGT 

diharapkan dapat mengkondisikan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran 

dan menumbuhkan motivasi belajar setiap individu sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa secara sigifikan. 

Model pembelajaran TGT memberikan perlakuan yang berbeda pada 

proses pembelajaran dan sistem evaluasinya, yaitu game tournament pada akhir 

pertemuan. Perbedaan sistem evaluasi pada model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dimungkinkan dapat memberikan hasil belajar matematika yang 

berbeda dengan model konvensional yang biasa diterapkan. 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar yang 

signifikan  antara siswa yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dan Konvensional pada siswa kelas VII SMP Mater 

Alma. Implikasi dari penelitian ini apabila dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif model TGT memberikan hasil belajar yang lebih baik, kedepannya 

dapat digunakan sebagai alternatif guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

D. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dan Konvensional pada siswa kelas VII SMP Mater 

Alma. 

 : Terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dan Konvensional pada siswa kelas VII SMP Mater 

Alma. 

 


