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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Nasution (2003) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar mengajar biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan oleh guru. Hal ini senada dengan Dimyati dan Mudjiono (2006) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-

angka atau skor setelah diberi tes pada setiap akhir pelajaran. 

Sudjana (2010) mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang diterima siswa setelah menerima pengalaman belajar. Adapun 

hasil belajar menurut Soedijarto (2003) adalah tingkat penguasaan yang dicapai 

oleh siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang akan diperlihatkan melalui skor yang diperoleh dalam tes. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan untuk mengetahui sejauh mana materi pelajaran sudah diterima 

oleh siswa setelah mengikuti materi pelajaran tertentu yang dapat diukur dengan 

tes dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk nilai. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia 

Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan kesehatan. 

Sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat 

dan kebiasaan belajar. 

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia 

Faktor ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan faktor non 

manusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik. 

Menurut Slameto (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seseorang 

itu adalah faktor-faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang timbul dari dalam sebagai contoh jasmaniah yang meliputi kesehatan, cacat 
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tubuh. Psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan. Kelelahan yang juga ikut menjadi bagian dari faktor 

internal. Faktor eksternal yang merupakan faktor hasil belajar yang terakhir dimana 

dipengaruhi oleh keadaan yang dialami di luar tempat belajar yang biasa dilihat 

pada keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang 

kebudayaan), sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah), serta 

masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul). 

c. Ranah Hasil Belajar 

Bloom (Arikunto, 2012) membagi taksonomi dalam tiga ranah yang juga 

mempengaruhi hasil belajar, tiga ranah tersebut antara lain: 

1) Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Keenam jenjang atau aspek 

yang dimaksud antara lain: mengenal (recognition), pemahaman 

(comprehension), penerapan atau aplikasi (application), analisis (analysis), 

sintesis (synthesis), evaluasi (evaluation). 

2) Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari lima aspek. 

Kelima aspek dimulai dari tingkat dasar atau sederhana sampai tingkat yang 

kompleks. Kelima aspek tersebut yaitu penerimaan (receving/attending), 

jawaban (responding), penilaian (assesment), organisasi, karakteristik nilai 

atau internalisasi nilai. 

3) Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Terdapat enam tingkatan keterampilan 

bertindak individu, yaitu: 

a) Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan yang tidak sadar 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar  

c) Kemampuan perceptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalkan kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan 
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e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non decursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretative. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif berasal dari kata “kooperatif” yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau tim. Pembelajaran kooperatif merupakan salah 

satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. 

Menurut Slavin (1985), model pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4 - 6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. Sedangkan menurut Jonhson & Johnson (Isjoni, 2010:17) mengatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam 

kelas kedalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan 

kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam 

kelompok tersebut. 

Model pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan membagi 

siswa ke dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda dengan 

tujuan setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas 

kelompoknya. Oleh karena itu, model pembelajaran kooperatif sangat baik untuk 

dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong 

mengatasi tugas yang dihadapi. 

Belajar dengan model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan untuk 

memotivasi siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat 

teman, dan saling memberikan pendapat (sharing ideas). Selain itu dalam belajar 

biasanya siswa dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh 

karena itu, model pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena 

siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang 

dihadapinya.  

Model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Model 
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pembelajaran kooperatif juga melibatkan siswa aktif pada proses pembelajaran 

sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi 

yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk menambah hasil belajarnya. 

Roger dan David Johnson (Lie, 2008:30) mengatakan bahwa tidak semua 

kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur metode pembelajaran gotong royong harus diterapkan, yang 

meliputi: 

1) Saling ketergantungan positif, artinya bahwa keberhasilan suatu karya sangat 

bergantung pada usaha setiap anggotanya. 

2) Tanggung jawab perseorangan, artinya setiap siswa akan merasa bertanggung 

jawab untuk melakukan yang terbaik. 

3) Tatap muka, maksudnya bahwa setiap kelompok harus diberikan kesempatan 

untuk bertemu muka dan berdiskusi. 

4) Komunikasi antar anggota, artinya agar para pembelajar dibekali dengan 

berbagai keterampilan komunikasi. 

5) Evaluasi proses kelompok, pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagu 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama 

mereka agar selanjutnya dapat bekerja sama lebih efektif. 

b. Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suprijono (2012: 65), sintak model pembelajaran kooperatif terdiri 

dari 6 (enam) fase, yaitu: 

Tabel 2.1 Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap belajar. 

Fase 2: Present information 
Menyampaikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada peserta 
didik secara verbal. 

Fase 3: Organize students into learning 

teams 

Mengorganisir peserta didik ke dalam 
tim-tim belajar. 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan transisi yang 
efisien. 

Fase 4: Assist team work and study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama peserta 

didik mengerjakan tugasnya. 

Fase 5: Test on the materials 
Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik mengenai 
berbagai materi pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6: Provide recognition 
Memberikan pengakuan atau 

penghargaan. 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha 
dan presentasi individu maupun kelompok. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh David DeVries dan Keith (Slavin, 2005) untuk 

membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. Menurut Rusman 

(2011) TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang memiliki 

kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda. Adapun 

pengertian TGT menurut Asma (2006) merupakan suatu metode pembelajaran 

yang didahului dengan penyajian materi pembelajaran oleh guru dan di akhiri 

dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa. 

Menurut Slavin (2010), model pembelajaran kooperatif TGT adalah salah 

satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktifitas seluruh siswa, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dengan adanya 

reinforcement (bertukar informasi) di dalam kelompok serta mengandung 

permainan, dimana dalam permainan tersebut terdapat persaingan individu dengan 

kemampuan yang setara dalam turnamen. Dalam TGT setiap anggota ditugaskan 

unutuk mempelajari materi terlebih dahulu bersama dengan anggota-anggota lain, 

lalu mereka diuji secara individu melalui game akademik. TGT menggunakan 

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

individual, dimana siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim 

lain untuk memperoleh skor tertinggi. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT merupakan model pembelajaran yang didahului dengan 

penyajian materi yang menitikberatkan belajar dengan kelompok dan mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru secara bersama-sama. Siswa akan lebih aktif dalam 

pembelajaran, karena akan dituntut tanggungjawab setiap individu dan 

tanggungjawab kelompok akan mengikuti game pada akhir pokok bahasan 

pembelajaran. Dengan demikian akan terjadi suatu kompetisi atau pertarungan 

dalam hal akademik, setiap siswa berlomba-lomba untuk memperoleh hasil belajar 

yang optimal. 
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b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Menurut Trianto (2010), langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT adalah sebagai berikut. 

1) Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. 

2) Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka 

untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasi pelajaran 

tersebut. 

3) Seluruh siswa dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka tidak dapat saling 

membantu. 

Sedangkan menurut Slavin (2005), TGT terdiri dari siklus regular dari 

aktifitas pengajaran. Siklus pengajaran meliputi presentasi di kelas, belajar tim, 

game, turnamen, dan rekognisi tim. Komponen-komponen tersebut saling 

berkaitan, apabila salah satu tidak terlaksana dengan baik maka akan 

mempengaruhi komponen yang lain. Berikut tahapan TGT menurut Slavin (2005) 

1) Presentasi kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, 

dan diskusi yang dipimpin guru. Di samping itu, guru juga menyampaikan 

tugas, tujuan, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan 

motivasi. Pada saat penyajian kelas ini siswa harus benar-benar memperhatikan 

dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu siswa 

bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game atau turnamen 

karena skor game akan menentukan skor kelompok. 

2) Belajar kelompok (tim) 

Guru membagi siswa dalam kelompok kecil. Siswa bekerja dalam 

kelompok yang terdiri dari 4-6 orang yang heterogen. Dengan adanya 

heterogenitas antar kelompok, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk saling 

membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan yang berkemampuan 

kurang dalam menguasai materi pelajaran. Hal ini akan menyebabkan 

tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa belajar secara kompetitif sangat 

menyenangkan. Pada saat pembelajaran, fungsi kelompok adalah untuk lebih 

mendalami materi bersama teman kelompokknya dan lebih khusus untuk 

mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada 
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saat game/turnamen. Setelah guru menginformasikan materi dan tujuan 

pembelajaran, kelompok berdiskusi dengan menggunakan modul. Dalam 

kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama, saling 

memberikan jawaban dan mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah 

dalm menjawab. 

3) Permainan (games) 

Pertanyaan dalam game disusun dan dirancang dari materi yang relevan 

dengan materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh 

mewakili masing-masing kelompok. Sebagian besar pertanyaan pada kuis 

adalah bentuk sederhana. Game dimainkan oleh tiga siswa pada sebuah meja, 

dan masing-masing siswa mewakili tim yang berbeda yang dipilih secara acak. 

4) Turnamen 

Turnamen merupakan struktur game yang dimainkan. Biasanya 

diselenggarakan pada akhir pekan atau unit, setelah guru melaksanakan 

penyajian materi dan tim telah berlatih dengan lembar kerja. Turnamen 1, guru 

menempatkan siswa ke meja turnamen, tiga siswa dengan hasil belajar terbaik 

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

Kompetisi yang sama ini memungkinkan siswa dari semua tingkat pada hasil 

belajar yang lalu memberikan konstribusi pada skor timnya secara maksimal 

jika mereka melakukan yang terbaik. 

Secara sitematis model pembelajaran TGT untuk turnamen ditunjukkan 

pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Penempatan Pada Meja Turnamen 

 

TEAM A 

TEAM C TEAM B 
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Berikut aturan dalam meja turnamen. 

a) Setiap pemain dalam tiap meja menentukan pembaca soal dan pemain yang 

pertama dengan cara undian. 

b) Pemain yang menang undian mengambil kartu undian yang berisi nomor 

soal dan diberikan kepada pembaca soal. 

c) Pembaca soal akan membacakan soal sesuai dengan nomor undian yang 

diambil oleh pemain. 

d) Pemain dan penantang mengerjakan soal secara mandiri sesuai waktu yang 

telah ditentukan dalam soal. 

e) Setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan 

membacakan hasil pekerjaannya. 

f) Penantang pertama (urutan searah jarum jam) menanggapi jawaban pemain. 

g) Pembaca soal akan membuka kunci jawaban. 

h) Pemberian skor kepada pemain yang menjawab benar atau penantang yang 

pertama kali memberikan jawaban benar. 

i) Jika semua pemain menjawab salah maka kartu dibiarkan saja. 

j) Permainan dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai semua kartu soal 

habis dibacakan. 

5) Rekognisi tim/penghargaan kelompok 

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 didapat oleh kelompok tersebut. 

Dimana penentuan poin yang diperoleh oleh masing-masing anggota 

kelompok didasarkan pada jumlah kartu yang diperoleh seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Perhitungan Poin Permainan Untuk Empat Pemain 

Pemain  Tidak 

Ada 

Yang 

Seri 

Seri 

Nilai 

Tertinggi 

Seri 

Nilai 

Tengah 

Seri 

Nilai 

Rendah 

Seri Nilai 

Tertinggi 

3-Macam 

Seri Nilai 

Terendah 

3-Macam 

Seri 4-

Macam 

Seri Nilai 

Tertinggi 

Dan 

terendah 

Top Scorer 60 poin 50  poin 60 poin 60  poin 50  poin 60  poin 40 poin 50  poin 

High Middle 

Scorer 

40 poin 50  poin 40 poin 40  poin 50  poin 30  poin 40 poin 50  poin 

Low Middle 

Scorer 

30 poin 30  poin 40 poin 30  poin 50  poin 30  poin 40 poin 30  poin 

Low Scorer 20 poin 20  poin 20 poin 30  poin 20  poin 30  poin 40 poin 30  poin 

 Sumber: Slavin (2005) 



 

13 
 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) 

Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut Istiqomah (2006) 

yaitu: 

1) lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas 

2) mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu 

3) dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam 

4) proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa 

5) mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain 

6) hasil belajar lebih baik 

Adapun kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut 

Istiqomah (2006) yaitu: 

1) sulitnya mengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen, 

untuk itu guru harus teliti dalam membagi kelompok 

2) cukup menghabiskan waktu 

3) kelas cenderung ramai 

4) terdapat siswa yang berkemampuan akademik tinggi kurang terbiasa dan sulit 

memberikan penjelasan kepada siswa lainnya, untuk itu guru harus 

membimbing siswa yang berkemampuan akademik tinggi agar dapat 

menularkan pengetahuannya kepada siswa lain. 

5) Adanya dominasi oleh beberapa orang anggota kelompok saja sehingga belum 

mengoptimalkan peran setiap anggota kelompok. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing 

Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). Kagan (Miftahul, 2011:142) 

berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

adalah jenis metode struktural yang mengembangkan hubungan timbal balik antar 

anggota kelompok dengan didasari adanya kepentingan yang sama. Setiap anggota 

mendapatkan chips yang berbeda yang harus digunakan setiap kali mereka ingin 

berbicara mengenai: menyatakan keraguan, menjawab pertanyaan, bertanya, 

mengungkapkan ide, mengklarifikasi pertanyaan, mengklarifikasi ide, merangkum, 

mendorong partisipasi anggota lainnya, memberikan penghargaan untuk ide yang 

dikemukakan anggota lainnya dengan mengatakan hal yang positif. 
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Sehubungan dengan hal di atas, Miftahul (2011:142) berpendapat bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing: 

1) dapat diterapkan semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

2) dalam kegiatannya, masing-masing anggota kelompok berkesempatan 

memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan anggota yang 

lain. 

3) dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang 

sering mewarnai kerja kelompok. 

4) memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan 

serta dan berkontribusi pada kelompoknya masing-masing. 

b. Sintak Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing 

Adapun prosedur dalam pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

menurut Miftahul (2011:142) yaitu: 

1) Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau benda-

benda kecil lainnya. 

2) Sebelum memulai tugasnya, masing-masing anggota dari setiap kelompok 

mendapatkan 2 atau 3 buah kancing (jumlah kancing tergantung pada sukar 

tidaknya tugas yang diberikan). 

3) Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus 

menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah meja 

kelompok. 

4) Jika kancing yang dimiliki salah seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara 

lagi sampai semua rekannya menghabiskan kancingnya masing-masing. 

5) Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok 

boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing lagi dan 

mengulangi prosedurnya kembali. 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing 

Adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing menurut Lie (2004) yaitu: 

a) Masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan 

konstruksi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang 

lain. 

b) Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai 

kerja kelompok. 
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c) Dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. 

d) Peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka 

dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lain. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang telah dilakukan untuk membandingkan model pembelajaran 

kooperatif tipe  TGT dengan model pembelajaran konvensional yaitu penelitian oleh Ida 

Bagus Manuaba (2012) dalam pembelajatan matematika pada materi pokok segitiga dan 

segiempat. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih baik daripada 

siswa yang diajar menggunakan model konvensional. 

Penelitian yang mengkolaborasi TGT dengan kancing gemerincing telah dilakukan 

oleh Sri Suryani,dkk dan Annisa Swastika,dkk. Penelitian Suryani,dkk (2013) dilakukan 

terhadap siswa SMA kelas X pada pembelajaran kimia. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dilengkapi teknik kancing 

gemerincing dapat meningkatkan hasil belajar. Berbeda dengan hasil penelitian Sri 

Suryani,  penelitian Swastika,dkk (2014) yang dilakukan terhadap siswa SMP kelas VII 

pada pembelajaran matematika dalam pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT kolaborasi Kancing 

Gemerincing memberikan hasil belajar yang sama baiknya dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 

Penelitian ini juga akan menerapkan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dan Kancing Gemerincing seperti halnya penelitian Sri Suryani,dkk dan Annisa 

Swastika,dkk. Pada kedua penelitian tersebut, kolaborasi model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan kancing gemerincing terletak pada tahap tim. Pada penelitian ini, kolaborasi 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing tidak hanya dilakukan 

pada tahap tim, namun juga akan dilakukan pada tahap presentasi kelas. 

C. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diklasifikasi 

menjadi 2 yaitu faktor eksternal dan faktor intenal. Salah satu faktor eksternal adalah 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat proses belajar mengajar. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat memberikan hasil belajar yang lebih 

baik. Proses pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang 

berfokus pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang berfokus pada siswa adalah 

model pembelajaran kooperatif. 
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Model pembelajaran kooperatif adalah model belajar dengan membagi siswa ke 

dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda dengan tujuan setiap 

siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami 

materi pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif 

mengutamakan peran aktif siswa pada saat proses pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mengutamakan peran aktif siswa dalam pembelajaran 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dinilai lebih efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui 

adanya kerja kelompok dan diskusi, maka akan membuat siswa lebih mudah dalam 

memahami bahan pelajaran yang dianggap sulit, tetapi dalam model pembelajaran TGT ini 

terdapat kelemahan yaitu pada kerja kelompok dan diskusi tidak semua siswa 

mengeluarkan pendapatnya, hanya beberapa siswa yang dominan dalam melakukan 

diskusi dan kerja kelompok sedangkan anggota kelompok yang pasif hanya mengandalkan 

temannya yang dominan. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat menutupi kelemahan ini 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing. Model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang mengatur pemerataan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam 

menyampaikan pendapat. Setiap anggota kelompoknya dituntut untuk memberikan 

kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain. 

Teknik ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pemerataan yang sering mewarnai 

kerja kelompok serta memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

berperan serta dan berkontribusi pada kelompoknya masing-masing. Model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing ini dapat dikolaborasi dalam penggunaan TGT, yaitu 

saat tim dan game. 

Kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan Kancing Gemerincing 

merupakan model pembelajaran yang menggabungkan langkah TGT dengan langkah 

Kancing Gemerincing. Model ini diawali dengan pembagian kelompok secara heterogen 

dan setiap anggota kelompok akan diberi kancing. Kancing ini akan digunakan pada tahap-

tahap selanjutnya (tim dan game). Tahap kedua yaitu presentasi di kelas dimana guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan cara diskusi dan tanya jawab. Pada tahap 

presentasi kelas, guru mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menanggapi pertanyaan 

yang diajukan oleh guru. Setiap kali siswa menjawab atau mengeluarkan pendapat ketika 

menyelesaikan soal, harus memasukkan satu kancing ke dalam gelas yang telah 
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disediakan. Jika kancing yang dimiliki siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai 

semua rekannya menghabiskan kancingnya masing-masing. Jika semua kancing sudah 

habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk 

membagi-bagi kancing lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. Hal yang sama juga 

akan dilakukan guru dalam tahap tim dan game. Namun hal ini tidak terjadi pada model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT saja, dimana siswa secara bebas menjawab soal yang 

sudah disiapkan. Hanya sebagian siswa yang aktif dalam mengerjakan soal tersebut, 

sedangkan anggota kelompok lainnya hanya mengandalkan siswa yang aktif. 

Penambahan langkah pemberian kancing pada setiap kelompok untuk menjawab 

pertanyaan pada tahap presentasi kelas, tim, dan game diduga dapat memaksa setiang 

anggota tim untuk menguasai materi yang dipelajari. Oleh karena itu, kolaborasi model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan Kancing Gemericing diduga akan menghasilkan 

hasil belajar yang lebih baik dibandingkan penerapan model pembelajaran TGT. 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat diilustrasikan pada diagram 

berikut: 

 

 

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dan kancing gemerincing terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP 

Kristen 2 Salatiga. 

Kolaborasi Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe TGT dan Kancing 

Gemerincing 

Hasil Belajar 


