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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.1.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Hakikat 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena 

alam dan segala sesuatu yang ada di alam. IPA merupakan pengetahuan yang 

ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Powler (Khalimah, 2010). Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Secara sistematis, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPA dapat 

dimasukkan dalam klasifikasi ilmu pendidikan karena dimensi pendidikan IPA 

sangat luas dan sekurang-kurangnya meliputi unsur-unsur (nilai-nilai) sosial 

budaya, etika, moral dan agama. Oleh sebab itu, belajar IPA bukan hanya sekedar 

memahami konsep ilmiah dan aplikasi dalam masyarakat, melainkan juga untuk 

mengembangkan berbagai nilai yang terkandung dalam dimensi pendidikan IPA. 

Srini M, Iskandar (1997:17) berpendapat bahwa “IPA merupakan suatu 

mata pelajaran yang memberikan kesempatan latihan berfikir kritis”. Conant 

(Patta Bundu, 2006:10) juga mengemukakan pendapatnya bahwa sains adalah 

bangunan atau deretan konsep dan skema konseptual (conseptual schemes) yang 
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saling berhubungan sebagai hasil eksperimentasi dan observasi. Hal senada juga 

dikemukakan oleh Surjani Wonorahardjo (2010:11) bahwa “sains mempunyai 

makna merujuk ke pengetahuan yang berada dalam sistem berpikir dan konsep 

teoritis dalam sistem tersebut, yang mencakup segala macam pengetahuan”. 

Secara singkat IPA adalah “pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya” (Hendro Darmodjo dan Jenny R. E. 12 Kaligis, 

1992:3). 

Kemudian menurut Abdullah Aly dan Eni Rahma (2008:18) bahwa “IPA 

adalah suatu pendekatan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang 

khas atau khusus yaitu melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, 

penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya kait 

mengait antara cara yang satu dengan yang lain”. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Carin dan Sund (Patta Bundu, 2006:4) IPA merupakan suatu pengetahuan 

tentang alam semesta yang bertumpu pada data yang dikumpulkan melalui 

pengamatan dan percobaan sehingga di dalamnya memuat produk, proses, dan 

sikap manusia.  

Menurut Paolo dan Marten (Srini M. Iskadar, 2001:16) Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk anak-anak didefinisikan sebagai berikut: 

a. Mengamati apa yang terjadi 

b. Mencoba memahami apa yang diamati 

c. Mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan 

terjadi 

d. Menguji ramalan-ramalan dibawah kondisi untuk melihat apakah 

ramalan tersebut benar 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang segala sesuatu yang terdapat dialam, baik itu zat yang 

terkandung atau segala yang terdapat di alam, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, atau prinsip 

saja tetapi juga merupakan proses penemuan. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar memahami salam sekitar secara ilmiah. 
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2.1.1.2 Pembelajaran IPA 

Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan yang 

dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa (Oemar Hamalik, 

2008:25). Menurut Sutrisno (2007) hakikat pembelajaran IPA dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu IPA sebagai produk, proses, dan sikap. 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai produk yaitu hasil yang telah diperoleh setelah 

melakukan pengamatan atau observasi yang tersusun secara sistematis dan lebih 

sederhana sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak. Bentuk IPA sebagai 

produk antara lain berupa fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. Jadi 

ada beberapa istilah yang dapat diambil dari pengertian IPA sebagai produk, yaitu: 

1. Fakta dalam IPA berupa pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang 

benar-benar ada atau peristiwa yang benar terjadi dan mudah dikonfirmasi 

secara objektif; 

2. Konsep IPA merupakan suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta IPA. 

Konsep merupakan penghubung antara fakta-fakta yang ada hubungannya; 

3. Konsep IPA merupakan generalisai tentang hubungan diantara konsep-

konsep IPA; 

4. Hukum-hukum alam (IPA) prinsip yang sudah diterima meskipun masih 

bersifat sementara; 

5. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep, 

prinsip yang saling berhubungan. 

IPA sebagai proses yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan 

tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep maka IPA 

membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan digeneralisasi 

oleh ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA disebut dengan ketrampilan 

proses sains yaitu ketrampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti 

mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. IPA sebagai 

sikap adalah pembelajaran IPA yang dapat mempengaruhi pola pikir dan 

pemahaman siswa kearah yang lebih baik sehingga dapat membangkitkan daya 

kreatifitas. Sikap ilmiah dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Hal ini sesuai 

dengan sikap yang harus dimiliki dalam melakukan penelitian dan 
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mengkomunikasikan hasil penelitian. Menurut Sulistyorini (2006), ada sembilan 

aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA yaitu sikap 

ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, 

tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan 

kedisiplinan diri. Sikap ilmiah ini dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan siswa 

dalam pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi dan 

kegiatan di lapangan.  

Pendidikan IPA merupakan kumpulan pengetahuan dan juga proses. 

Pembelajaran IPA di sekolah diharapkan memberi berbagai pengalaman pada 

anak agar mengijinkan mereka melakukan berbagai penelusuran ilmiah yang 

relevan (KTSP, 2006). 

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget (Wiji Suwarno, 2008:58), 

bahwa anak membangun sendiri skemanya serta membangun konsep-konsep 

melalui pengalamannya. Piaget membedakan perkembangan kognitif seorang 

anak menjadi empat taraf, yaitu: 

a. Taraf sendori motor (0 – 2 th), 

b. Taraf pra-operasional (2 – 7 th), 

c. Taraf operasional kongkrit (7 – 11 th), dan 

d. Taraf operasional formal (11 – 15 th). 

Walaupun ada perbedaan individual dalam hal ini kemajuan perkembangan, 

tetapi teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati 

urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada 

kecepatan yang berbeda. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung 

seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. 

Piaget (Wiji Suwarno, 2008:58) menyatakan peran guru sebagai fasilitator, bukan 

sebagai pemberi informasi. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif bagi siswa-siswanya dan membantu siswa menghubungkan antara apa 

yang sudah diketahui siswa dengan apa yang sedang dan akan dipelajari 

(Abruscato, 1999). Prinsip-prinsip Piaget dalam pengajaran diterapkan dalam 

program-program yang menekankan pembelajaran melalui penemuan dan 

pengalaman-pengalaman nyata dan pemanipulasian alat, bahan, atau media belajar 
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yang lain serta peranan guru sebagai fasilitator yang mempersiapkan lingkungan 

dan memungkinkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman belajar. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA adalah 

ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi agar siswa mempunyai pengetahuan, 

gagasan, dan konsep tentang alam sekitar. 

2.1.1.3 Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Tujuan pembelajaran IPA menurut Asep Herry Hernawan, dkk (2008:8.28) 

bahwa “mata pelajaran IPA berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang 

lingkungan alam, mengembangkan ketrampilan, wawasan, dan kesadaran 

teknologi dalam kaitannya dengan pemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari”. 

Prinsipnya pembelajaran sains di Sekolah Dasar membekali siswa dengan 

berbagai kemampuan cara untuk “mengetahui” dan “cara mengerjakan” yang 

dapat membantu siswa dalam memahami alam sekitar, sedangkan secara rinci 

tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (Maslichah Asy’ari, 2006: 23) yakni 

sebagai berikut: 

a. Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, 

masyarakat 

b. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang 

akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

d. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

e. Menghargai alam sekitar dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaanNya 

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, tujuan pembelajaran IPA agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
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c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, teknologi dan masyarakat 

d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

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

dan melestarikan lingkungan alam 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan 

2.1.1.4 Ruang Lingkup IPA 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

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

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana 

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

langit lainnya 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Aunurrahman (2009:75), model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk merencanakan 

dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Atau dapat diartikan sebagai perangkat 

rencana atau pola yang dapat dipergunakan untuk merancang bahan-bahan 

pembelajaran serta membimbing aktivitas pembelajaran dikelas atau ditempat-

tempat lain yang melaksanakan aktivitas pembelajaran. 
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Akhmad Sudrajat (2010) menjelaskan model pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran. 

Adapun Soekamto dalam Trianto (2007:134) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman pagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merancang aktivitas belajar mengajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah pola mengajar dari awal sampai akhir pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. 

2.1.2.2 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Isjoni dan Mohd. Arif Ismail (2008;134) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok 

atau satu tim. 

Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2007:42) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Robert E. Slavin (2009:8) mengemukakan bahwa dalam model 

pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang 

beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. 

Anita Lie (2008:28) menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah 

“pembelajaran gotong royong”. Yaitu sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-

tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau sudah 

terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang didalamnya siswa bekerja secara 

terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  
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Roger dan David Johnson (Anita Lie, 2008:31) mengemukakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil 

yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong royong harus diterapkan: 

1. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 

tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan 

mereka. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk 

melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran 

cooperative learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian 

rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa 

dilaksanakan. 

3. Tatap muka 

Dalam pembelajaran cooperative learning  setiap kelompok harus 

diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan 

interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi 

yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi adalah menghargai 

perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan. 

4. Komunikasi antar anggota 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

ketrampilan berkomunikasi karena keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan 

dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. 

Ketrampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses 

panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan 

perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar. 
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5. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 

Menurut Arends (2004:356), model pembelajaran kooperatif mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan 

materi belajar 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan akademis 

tinggi, sedang, dan rendah serta berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda 

c. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan 

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar 

pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru 

mengelola kelas dengan lebih efektif. Dalam proses pembelajaran tidak harus 

belajar dari guru kepada peserta didik lainnya, atau peserta didik dapat saling 

membelajarkan sesama peserta didik lainnya. Pembelajaran oleh rekan sebaya 

lebih efektif dari pada pembelajaran oleh guru. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran dimana siswa saling bekerjasama 

dalam kelompok dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran. 

Dengan pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa belajar lebih aktif, serta 

dapat memenuhi kebutuhan siswa secara optimal guna pencapaian tujuan belajar. 

Dalam hal ini siswa bekeja sama dan belajar dalam kelompok serta bertanggung 

jawab pula terhadap kegiatan belajar siswa lain dalam kelompoknya.  
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2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament (TGT) 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Teams Games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh 

Davied Devries dan Keith Edward, ini merupakan model pembelajaran pertama 

dari Johns Hopkins. Dalam model ini kelas terbagi dalam kelompok-kelompok 

kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, kemudian siswa akan 

bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Pembelajaran dalam TGT 

hampir sama seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan 

sistem skor perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen permainan 

akademik. Dalam turnamen itu siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota 

lain yang setara dalam kinerja akademik mereka. Nur dan Wikandari (2000) 

menjelaskan bahwa Teams Games Tournament (TGT) telah digunakan dalam 

berbagai macam mata pelajaran, dan paling cocok digunakan untuk mengajar 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar, 

seperti perhitungan dan penerapan berciri perhitungan, dan fakta-fakta serta 

konsep IPA. 

Isjoni (2008:83) berpendapat bahwa TGT adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang 

beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, 

suku atau ras yang berbeda. 

Robert E. Slavin (2009:163) menyatakan Teams Games Tournament (TGT) 

adalah bentuk pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif yang 

paling tua dan paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, termasuk 

juga dalam penyampaian materi dikelas. Dalam TGT menggunakan turnamen 

akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, 

dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain 

yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka.  

Berdasarkan berbagai pendapat tentang TGT, dapat disimpulkan bahwa 

TGT adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok yang 

berbeda kemampuan yang menggunakan permainan kelompok yang diikuti semua 



18 

 

 

anggota kelompok. Bagi siswa yang memiliki skor tertinggi didalam kelompoknya 

berhak mewakili timnya untuk maju ke meja turnamen. Dan akan bertanding 

dengan anggota tim lainnya. TGT merupakan model yang paling efektif untuk 

memudahkan siswa berpikir positif dan bersaing sehat dalam pembelajaran IPA.  

2.1.3.2 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi lima tahap yaitu: 

1. Presentasi kelas 

Tahap awal yang dilakukan dalam pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) yaitu presentasi kelas. Pada tahap ini guru memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari. Pada saat menjelaskan 

materi, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang 

diberikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat 

kerja kelompok dan pada saat games karena skor games akan menentukan 

skor kelompok. Kegiatan ini bisa divariasi oleh guru dengan mengadakan 

tanya jawab dengan siswa atau menugaskan siswa untuk mengerjakan soal 

dipapan tulis.  

2. Kerja Tim/ Kelompok 

Pada tahap ini yang harus dilakukan pertama kali adalah pembentukan tim/ 

kelompok. Siswa satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda 

jenis kelamin, ras/suku, agama, dan berbeda kemampuan. Tetapi pada 

dasarnya semua siswa mempunyai kemampuan yang setara sewaktu diadakan 

pembelajaran dengan menerapkan TGT. Setelah tim/ kelompok terbentuk, 

guru memberikan tugas yang harus dikerjakan semua anggota kelompok. Hal 

yang paling penting pada tahap ini adalah kerjasama oleh semua anggota tim/ 

kelompok. Jika ada anggota tim/ kelompok yang belum menguasai materi 

pembelajaran, tugas anggota yang lain adalah membantu agar anggota yang 

belum bisa mampu menguasai materi pembelajaran. 
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3. Permainan 

Permainan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada kartu 

soal tersebut. Siswa memilih kartu soal dan mencoba menjawab pertanyaan 

yang sesuai dengan soal itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan 

mendapat skor.  

4. Turnamen 

Tahap selanjutnya yaitu turnamen. Turnamen dilakukan seminggu sekali atau 

setiap satu satuan materi pelajaran telah selesai dilaksanakan. Peserta didik 

melakukan turnamen akademik yaitu dengan cara berkompetisi dengan 

anggota tim lain yang memiliki kesamaan tugas/ materi yang dipelajari. Guru 

menyiapkan beberapa meja turnamen. Setiap meja diisi oleh 4 peserta didik 

yang mempunyai kemampuan setara dari kelompok yang berbeda-beda. 

Dengan demikian setiap peserta didik memiliki peluang sukses sesuai dengan 

tingkat kemampuannya. Pada tahap ini akan terpilih satu kelompok yang 

memiliki skor tertinggi dan itulah kelompok yang terbaik.  

5. Rekognisi Tim 

Pada turnamen sudah terpilih satu tim/ kelompok bermain yang terbaik. 

Kelompok yang terbaik akan mendapatkan penghargaan dari guru berupa 

pujian dan hadiah dari guru. Hal ini dilakukan untuk memacu kelompok lain 

agar terus giat belajar. 

Tabel 1 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

No Langkah-langkah Perlakuan guru 

1 Presentasi kelas - Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

- Guru menjelaskan mekanisme pembelajaran 

sesuai dengan model pembelajaran tipe TGT 

- Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi 

yang akan dipelajari 
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2 Kerja Tim/Kelompok - Guru membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok belajar secara heterogen, dengan 

jumlah setiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. 

- Guru memberikan tugas yang harus dikerjakan 

semua anggota kelompok.  

- Jika ada anggota tim/kelompok yang belum 

menguasai materi pembelajaran, tugas anggota 

yang lain adalah membantu agar anggota yang 

belum bisa mampu menguasai materi 

pembelajaran 

3 Permainan (Games) - Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok bermain, yang anggotanya berbeda dari 

kelompok sebelumnya 

- Guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

yang kontennya relevan dan dirancang untuk 

menguji pengetahuan yang di dapat siswa dari 

penyajian kelas dan belajar kelompok 

- Salah satu siswa mengocok kartu soal dan 

masing-masing siswa memilih kartu soal dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai 

dengan soal itu.  

- Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan 

mendapatkan skor. 

4 Turnamen - Guru menempatkan posisi siswa sesuai dengan 

kemampuan yang setara 

- Peserta didik melakukan permainan (games) 

akademik yaitu dengan cara berkompetisi dengan 

anggota tim lain yang memiliki kesamaan 

tugas/materi yang dipelajari 



21 

 

 

5 Rekognisi Tim - Guru melakukan perhitungan skor dan 

mengumumkan serta memberikan penghargaan 

untuk kelompok yang terbaik 

- Pemberian hadiah kepada kelompok yang 

mendapat skor tertinggi 

 

2.1.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif  Tipe TGT 

1. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

a. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, 

tetapi peserta didik yang berkemampuan akademis lebih rendah juga ikut 

aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya.  

b. Menumbuhkan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan saling menghargai 

sesama anggota kelompoknya 

c. Membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, 

karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan 

pada peserta didik atau kelompok terbaik 

d. Membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran 

karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini 

e. Mudah divariasikan dengan berbagai media pembelajaran seperti komik, 

VCD, teka-teki silang, kartu bridge, kartu soal 

f. Pengetahuan yang di dapat dari siswa bukan hanya dari guru, melainkan 

bisa dari teman satu kelompok atau dari kelompok lain 

g. Siswa lebih termotivasi untuk mengumpulkan skor yang paling banyak, 

agar bisa masuk ke babak turnamen dan mendapatkan hadiah. 

2. Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

a. Harus menggunakan waktu yang sangat lama 

b. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. 

Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru 

harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga 

terendah 
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c. Bila terjadi persaingan yang negatif maka hasilnya akan buruk 

d. Bila ada siswa yang malas atau ada yang ingin berkuasa dalam kelompok 

maka pembelajaran tidak akan berjalan semestinya 

e. Adanya siswa yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam 

kelompok belajar akan dapat mengganggu berjalannya proses 

pembelajaran 

2.1.3.4 Jenis Skor dan Nilai Pada Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Jenis skor dan nilai yang ada pada pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) adalah: 

1. Skor permainan 

Skor permainan didapat dari tahap permainan yang dilakukan siswa. Siswa 

yang mengerjakan kartu soal dengan benar, cepat, dan jumlahnya banyak akan 

memperoleh skor yang tinggi. Skor permainan digunakan untuk menentukan 

siswa yang akan maju mewakili tim/ kelompoknya mengikuti turnamen. 

2. Skor turnamen 

Skor turnamen diperoleh siswa saat mengikuti turnamen. Skor turnamen 

merupakan hasil usaha dari individu siswa tetapi atas nama kelompok. Skor 

turnamen digunakan untuk menentukan kelompok bermain terbaik dalam 

pembelajaran menggunakan tipe Teams Games Tournament (TGT). 

3. Nilai kelompok 

Nilai kelompok diambil dari Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang diberikan 

guru untuk dikerjakan secara kelompok. Pengambilan nilai kelompok 

dilakukan pada saat kerja tim/ kelompok. Hasil dari LKK ini digunakan untuk 

mengetahui kelompok belajar mana yang terbaik. 

4. Nilai individu 

Nilai individu didapat dari lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikerjakan siswa 

setelah tahap permainan atau setelah turnamen. Nilai individu merupakan nilai 

yang mengukur kemampuan tiap individu dalam penguasaan materi 

pembelajaran yang dipelajari. Nilai dari LKS inilah nilai akhir yang digunakan 

sebagai acuan apakan hasil belajar siswa baik atau buruk. 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia 

dan dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh suatu pengetahuan baru. 

Piaget (dalam Dimyati, Mujiono, 2006:13) berpendapat bahwa pengetahuan 

dibentuk oeh individu. Sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan 

lingkungannya dan lingkungan tersebut mengalami perubahan, sehingga fungsi 

intelek semakin berkembang. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan 

potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir. 

Menurut Slameto, belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungannya. 

Winkel berpendapat bahwa belajar sebagai suatu proses kegiatan mental 

pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan 

lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap/ bertahan 

pada kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Nana Sudjana (2010:2) mengemukakan bahwa belajar dan mengajar sebagai 

aktivitas utama di sekolah meliputi tiga unsur, yaitu tujuan pengajaran, 

pengalaman belajar mengajar dan hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil 

yang dicapai siswa setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  

Dari beberapa pengertian belajar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, dan pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan seseorang mengalami perubahan perilaku.  

Menurut Oemar Hamalik dalam Restika (2009:46), hasil belajar tampak 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Hasil belajar ini 

merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui pemahaman 

tentang bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sehingga dapat dipahami 

siswa. Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 
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dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar. Penilaian ini menurut Suharsimi 

Arikunto dalam Restika (2009:46) bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik 

dalam menguasai materi yag telah dipelajari dan ditetapkan. 

Kingsley membagi hasil belajar menjadi tiga macam yaitu ketrampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Sedangkan Djamarah 

dan Zain (2002:120) menetapkan bahwa hasil belajar telah tercapai apabila telah 

terpenuhi dua indikator berikut, yaitu: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/ instruktusional khusus 

telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok 

Dick dan Reiser (1989:11) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran 

yang terdiri atas empat macam yaitu: pengetahuan, ketrampilan intelektual, 

ketrampilan motorik dan sikap.  

Keberhasilan belajar dapat dilihat dan diketahui berdasarkan perubahan 

perilaku setelah diadakan kegiatan belajar, sebagaimana dikemukakan oleh 

Winkel (2005), bahwa hasil belajar mencakup tiga kemampuan, yaitu: 

a. Kemampuan Kognitif yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan pemahaman 

pengetahuan dan pengertian pada suatu materi 

b. Kemampuan Afektif yaitu tahap-tahap perubahan sikap, nilai, dan 

kepribadian setelah mendapatkan pengetahuan dari proses belajar 

c. Kemampuan Psikomotor yaitu kesatuan psikis yang dimanifestasikan dalam 

tingkah laku fisik (sekumpulan ketrampilan dalam bidang tertentu). 

Slameto (2003:2) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

Sementara itu Moh. Uzer Usman dalam Restika Parendrati (2009:47), 

menyatakan bahwa hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Hasil belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara 
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berbagai faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara 

lain: 

1. Faktor yang berasal dari diri sendiri (internal), meliputi: 

a. Faktor jasmaniah (Fisiologi), seperti mengalami sakit, cacat tubuh, 

atau perkembangan yang tidak sempurna 

b. Faktor psikologis, seperti kecerdasan bakat, sikap, kebiasaan, minat 

kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri 

2. Faktor yang berasal dari luar diri (eksternal), meliputi: 

a. Faktor sosial, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

kelompok 

b. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian 

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan fasilitas belajar 

d. Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan 

Berdasarkan uraian pengertian hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam menuntut suatu pelajaran yang 

menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti proses belajar. Hasil 

belajar merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, karena menjadi alat 

ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dengan demikian jika pencapaian hasil 

belajar itu tinggi, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar itu 

berhasil. 

2.1.5 Hubungan Antara Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TGT Dengan Hasil Belajar 

Hubungan adalah keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Begitu 

juga hubungan antara model pembelajaran TGT dengan hasil belajar. Kedua hal 

tersebut sangat berkaitan. Disini dapat dilihat bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT siswa akan terlibat lebih aktif, karena model pembelajaran 

TGT akan menempatkan siswa dalam kelompok belajar, dan permainan-

permainan akademik. Setiap kelompok berlomba mengumpulkan skor agar bisa 

maju ke babak turnamen. Bagi kelompok yang memenangkan turnamen akan 
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mendapatkan penghargaan dari guru. Oleh karena itu dengan menerapkan model 

pembelajaran TGT siswa akan lebih rajin dan aktif di dalam belajar karena siswa 

dituntut untuk memberikan sumbangan skor kepada anggota kelompoknya dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Setelah pembelajaran 

TGT turnamen dilaksanakan, guru bisa mengetahui apakah proses pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan berhasil atau tidak.  

Cara mengetahui hasil belajar siswa, guru dapat melakukan dengan berbagai 

cara, salah satunya dengan melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses yang 

dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara 

berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk 

memantau hasil belajar dari siswa. Evaluasi bisa berupa tes pilihan ganda atau 

uraian. Dalam penelitian ini evaluasi menggunakan tes bentuk pilihan ganda. Soal 

evaluasi dikerjakan oleh masing-masing siswa. Hasil evaluasi akan dinilai dan 

nilai itu merupakan hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku dari yang tahu menjadi tahu. Sehingga antara model pembelajaran TGT 

dengan hasil belajar tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, kalau sebagai guru 

mampu melaksanakan pembelajaran model TGT dengan baik, dapat membuat 

siswa lebih aktif, maka hasil belajar siswa akan baik pula. Berbeda pula jika guru 

melaksanakan proses pembelajaran dengan asal-asalan, maka hasil belajar siswa 

tidak bisa memuaskan. Jadi, pelaksanaan model pembelajaran TGT sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Prawoto (2011), yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas V Materi Alat Pernapasan pada Manusia dan Hewan Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Dengan Media Lembar Diskusi Bergambar di 

SDN Tanjung 02”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata 

penilaian hasil belajar siswa kelas V pada siklus I rata-rata kelas 66,47, ketuntasan 

belajar secara klasikal 67,64 %, rata-rata aktivitas siswa 60,29 % dengan kriteria 

C, performansi guru dengan kriteria C. Hasil belajar pada siklus  II rata-rata kelas 

72,35, ketuntasan belajar secara klasikal 82,35 %, rata-rataaktivitas siswa 73,52% 

dengan kriteria B, performansi guru dengan kriteria B. Berdasarkan hasil 
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penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan model kooperatif tipe TGT melalui 

media lembar diskusi bergambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas V materi alat pernapasan pada manusia dan hewan di SDN Tanjung 

02 tahun ajaran 2011/2012. 

Prasetyo (2012) yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran Sumber Daya 

Alam melalui Model Teams Games Tournament pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang”. Nilai rata-rata kelas saat 

pelaksanaan pre test menjadi 72,74 dengan peningkatan ketuntasan belajar 

klasikal dari 25,71% menjadi 77,14%. Selain itu, nilai rata-rata kelas pada siklus I 

yang mencapai 71,74 meningkat pada siklus II menjadi 73,71 dengan peningkatan 

ketuntasan belajar klasikal dari 59,05% menjadi 75,24%. Aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran pada siklus I mencapai 77,34% meningkat pada 

siklus II menjadi 78,06% dan telah mencapai kriteria aktivitas belajar sangat 

tinggi. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I mencapai 81,25 meningkat 

pada siklus II menjadi 86,08. Dengan demikian, penerapan modelTeams Games 

Tournametdapat meningkatkan pembelajaran IPA materi sumber daya alam pada 

siswa kelas 5 SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang. 

Wilujeng (2012) yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

pada Siswa Kelas IV Materi Bangun Ruang melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT di SDN Muarareja 02 Tegal”. Penelitian yang dilakukan 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan melalui dua siklus dimana tiap siklus terdiri dari empat tahap 

yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVSDN Muarareja 02 Tegal. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari penilaian hasil belajar siswa kelas IV pada siklus I 

yaitu: (1) rata-rata kelas 67,29; (2) ketuntasan belajar secaraklasikal 70,83%; (3) 

rata-rata aktivitas siswa 73,19%; (4) nilai performansi guru 83,80% dengan 

kriteria AB. Hasil belajar pada siklus II yaitu : (1) rata-rata kelas 77,27; (2) 

ketuntasan belajar secara klasikal 90,90%; (3) rata-rata aktivitas siswa 79,65%;  

(4) nilai performansi guru 90,60% dengan kriteria A. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 
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meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika materi Bangun Ruang (sifat 

dan jaring-jaring)pada siswa kelas IV dan juga meningkatkan performansi guru di 

SDN Muarareja 02 Tegal tahun pelajaran 2011/2012. 

Dari tiga penelitian diatas, dapat dilihat bahwa setiap penelitian mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh 

Prawoto(2011) membahas tentang pelajaran IPA kelas 5 dengan materi alat 

pernafasan manusia dan hewan. Penelitian ini mengedepankan pada aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Prawoto mengkombinasikan model TGT dengan media lembar 

diskusi bergambar. Lembar penilaian yang digunakan yaitu lembar aktivitas siswa 

dan performansi guru. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo di 

SD yang berada di Kabupaten Pemalang. Prasetyo melakukan penelitian pada 

mata pelajaran IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas 5. Penelitian 

mengedepankan pada peningkatan pembelajaran IPA. Berbeda dari kedua 

penelitian diatas, penelitian yang dilakukan Wilujeng yaitu pada pelajaran 

matematika kelas 4 dengan materi bangun ruang. Penelitian ini mengedepankan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Lembar penilaian yang digunakan yaitu lembar 

aktivitas siswa dan performansi guru. Dan penelitian saya berbeda dengan tiga 

penelitian yang dilakukan Prawoto, Prasetyo, dan Wilujeng. Penelitian saya pada 

pelajaran IPA siswa kelas 5. Materi yang akan diteliti tentang sifat-sifat cahaya. 

Penelitian ini mengedepankan tentang hasil belajar siswa. Penelitian 

inimenggunakan lembar kerja kelompok, lembar aktivitas guru dan hasil belajar 

afektif dan psikomotorik siswa.  

Kajian hasil penelitian yang relevan diambil dari jurnal sebagai berikut: 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran TGT terhadap hasil belajar siswa. Data penelitian berupa data 

kuantitatif yaitu hasil belajar siswa yang diperoleh dari  rata-rata nilai pretes dan 

postes yang dianalisis dengan menggunakan uji-t pada taraf kepercayaan 95%. 

Data kualitatif  yaitu aktivitas belajar siswa yang diperoleh dari lembar observasi 

selama proses pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan rata-rata pretes yaitu 37,54 meningkat 
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menjadi rata-rata postes yaitu 88,26 dengan N-gain sebesar 82,37.  Aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata aktivitas belajar 

sebesar 78,40 %. Aspek aktivitas yang mengalami peningkatan tertinggi adalah 

aspek mengajukan pertanyaan yaitu sebesar 81,30 %. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Hasil belajar IPA kelas 5 SD N 2 Selodoko tergolong rendah. Hal ini 

terbukti dari hasil wawancara dengan guru kelas V dan skor ketuntasan siswa 

pada ulangan semester I. SD N 2 Selodoko menetapkan KKM pada mata 

pelajaran IPA adalah 70. Dan masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah 

KKM.Siswa kelas 5 SD N 2Selodoko masih banyak yang menganggap IPA 

sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan. Metode ceramah yang 

selalu diterapkan guru dalam pembelajaran kurang menarik motivasi siswa dalam 

belajar. Siswa belajar secara individu sehingga tidak adanya kerja sama dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA. Dalam pembelajaran, tidak ada kesempatan siswa 

yang berkemampuan lebih membantu belajar siswa lain. Jika terdapat siswa yang 

tidak menguasai materi dan malu bertanya kepada guru maka ia akan tertinggal 

dari teman lainnya. 

Upaya agar siswa terdorong untuk aktif belajar, diantaranya adalah 

penyajian materi yang menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan semangat 

dan minat untuk belajar. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah model 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT, siswa melakukan pembelajaran secara berkelompok. Tipe TGT juga 

menyajikan materi pelajaran dalam permainan-permainan akademik yang 

tentunya sangat menarik minat siswa. Hal ini didasari atas sifat dasar anak yang 

senang bermain. Oleh karena itu, pembelajaran tidak akan terkesan membosankan 

ataupun menakutkan dan tertantang permainan-permainan akademik yang 

disajikan dalam rangkaian proses pembelajaran. Dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran IPA kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali. 
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Berdasarkan penelitian tersebut, maka dengan optimalisasi model 

pembelajaran TGT yang akan dipilih nantinya, diharapkan dapat memposisikan 

siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga memberikan konsekuensi 

keterlibatan siswa secara menyeluruh.  

Dari hasil kajian teori dalam kajian hasil penelitian yang relevan, 

berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Kondisi 

awal 

Pembelajaran konvensional 

a. Teacher centered 

b. Guru menjelaskan 

materi 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

d. Siswa merasa bosan 

 

Hasil 

belajar 

siswa 

rendah 

 

Peranan model 

pembelajaran TGT 

a. Student centered 

b. Siswa bekerja dalam 

kelompok 

c. Siswa melakukan 

presentasi kelompok 

d. Siswa aktif dalam 

permainan akademik 

e. Guru memfasilitasi 

siswa 

 

Pemantapan penerapan 

model TGT 

a. Membuat siswa tidak 

bosan karena bekerja 

dalam kelompok 

b. Melakukan permainan 

akademik dengan  katu 

soal 

 

Hasil belajar 

meningkat 

 

Hasil belajar 

meningkat 

 



31 

 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan kearah perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran terutama pelajaran IPA pada siswa kelas 5 SD 

N 2 Selodoko. Sehingga dapat diajukan sebuah hipotesis tindakan sebagai berikut: 

“Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

“Langkah-langkah penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) sesuai sintaks diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014”. 


