
  10  BAB II KAJIAN TEORI  A. Hakikat Pembelajaran Kooperatif 1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Kooperatif berasal dari bahasa Inggris cooperate yang artinya bekerja bersama-sama, sedangkan pembelajaran adalah learning yang artinya belajar atau mendengar. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem belajar kooperatif, siswa belajar bekerja sama dengan anggota lainnya, dalam model ini siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah di rumuskan. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang banyak digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli pendidikan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavin dinyatakan bahwa: (1) pengguanaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2) 



11   pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman. Pembelajaran kooperatif akan efektif digunakan apabila: (1) guru menekankan pentingnya usaha bersama disamping usaha individual, (2) guru, menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam belajar, (3) guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman sendiri, (4) guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif siswa, (5) guru menghendaki kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan.9    
Cooperative learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.10  Menurut Marpaung dkk, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama yakni kerjasama antar siswa dalam kelompok  untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana para siswa  dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri belajar kooperatif adalah sebagai berikut yakni:    1) Siswa dibagi dalam kelompok, produktif, mendengar, mengemukakan pendapat dan membuat keputusan secara bersama. 2) Kelompok siswa terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, rendah daan sedang. 3) Jika dalam kelas terdiri dari siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, jenis kelamin berbeda maka diupayakan agar tiap kelompok dilibatkan dari masing-masing yang berbeda baik ras, suku, maupun jenis kelamin yang berbeda pula. 4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok.11  Adapun tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk membangkitkan interaksi yang efektif diantara anggota kelompok melalui diskusi, dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran terpusat pada siswa yakni materi pelajaran kemudian berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas dan interaksi yang                                                            9Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2014), hal.202-206 10Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran  (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 239 11Marpaung dkk, Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran 

Matematika (Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Depdiknas, 2002), hal. 20. 



12   efektif dimungkinkan semua kelompok dapat menguasai materi pada tingkat yang relatif singkat. 2. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. b. Didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) Fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. (2) Fungsi manajemen organisasi, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. (3) Fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun nontes. c. Kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. d. Keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.12  Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.                                                              12Rusman, Op.cit., hal. 207 



13   3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Ada tiga tujuan pokok dari pembelajaran kooperatif yaitu: a. Hasil belajar akademik 1) Dalam belajar kooperatif selain tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi belajar peserta didik atau tugas- tugas akademis lainnya. 2) Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta didik kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 1) Penerimaan terhadap orang- orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, dan kemampuan intelektual. 2) Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. c. Pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga adalah mengajarkan kepada peserta didik ketrampilan bekerja sama dan kolaborasi. Ketrampilan–ketrampilan sosial penting dimiliki oleh peserta didik, sebab saat ini banyak anak muda yang kurang memiliki ketrampilan sosial.13  Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif terkait langsung dengan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, serta pengembangan keterampilan sosial. 4. Prosedur Pembelajaran Kooperatif Prosedur pembelajaran kooperatif pada dasarnya terdiri atas empat   prinsip, yaitu: a. Penjelasan materi. Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pelajaran. b. Belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan materi umum tentang pokok-pokok pelajaran, siswa diminta untuk belajar di kelompoknya masing-masing. Pengelompokan bersifat heterogen, artinya kelompok                                                            13Isjoni, Cooperative Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 27-28 



14   dibentuk berdasarkan perbedaan baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial ekonomi, etnik, serta perbedaan kemampuan akademik. c. Penilaian. Penilaian dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual ataupun kelompok. d. Pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim atau kelompok belajar untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka.14  5. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif Menurut Roger dan David Johnson yang dikutip oleh Rusman ada lima unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut : a. Prinsip ketergantugan positif b. Tanggung jawab perseorangan c. Interaksi tatap muka d. Partisipasi dan komunikasi e. Evaluasi proses kelompok.15   B.  Model TGT (Teams Games Tournament) 1. Hakekat Model TGT Menurut Saco, dalam TGT siswa melakukan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi dengan kelompok (identitas kelompok mereka). Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi soal. Misalnya, tiap siswa akan mengambil sebuah kartu yang diberi soal tadi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan soal tersebut. Turnamen harus memungkinkan semua siswa dari semua                                                            14Wina Sanjaya, op.cit., hal. 249 15Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 212 



15   tingkat kemampuan (kepandaian) untuk menyumbang poin kepada kelompoknya. Prinsipnya, soal sulit untuk anak pintar, dan soal yang mudah untuk anak yang kurang pintar. Hal ini dimaksudkan agar semua anak mempunyai kemungkinan memberi skor bagi kelompoknya. TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda. Guru menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok mereka masing-masing. Dalam kerja kelompok guru memberikan LKS kepada setiap kelompok. Tugas yang diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain bertangggung jawab untuk memberikan jawaban atau menjelaskannya, sebelum mengajukan pertanyaan tersebut kepada guru. Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap penyajian kelas (class presentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan (games), pertandingan (tournament), dan penghargaan kelompok (team 

recognition). Maka model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil b. Games tournament c. Penghargaan kelompok.16                                                                16Ibid., hal. 224 - 225 



16   2. Langkah-langkah Pembelajaran TGT  Langkah-langkah dalam pelaksanaan TGT sebagai berikut : a. Guru mengajar seperti biasa b. Siswa-siswa belajar dalam kelompok yang heterogen c. Masing-masing siswa menuju ke meja turnamen untuk bertanding. Setiap meja turnamen terdiri dari wakil dari tiap kelompok, memiliki kemampuan yang sama d. Setelah pertandingan selesai, semua siswa kembali ke kelompok masing-masing e. Guru mengumumkan skor dari tiap kelompok dan memberi penghargaan kepada kelompok yang menjadi juara.17   3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran TGT Model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki kelebihan, antara lain : a. Mengubah kebiasaan belajar teacher centered menjadi student centered b. Mengefektifkan proses cooperative learning c. Menumbuhkan suasana kreatif dan enjoyfull learning d. Membuat siswa terampil belajar mengerjakan soal-soal sendiri dan belajar mengatasi masalah.18  Adapun kekurangan dari model TGT adalah sebagai berikut : a. Kendala teknis, misalnya masalah tempat duduk kadang sulit atau kurang mendukung untuk diatur keanggotaan kelompok b. Membutuhkan banyak waktu.19                                                                17Kadir Tiya,“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa SMPN”. Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 4. No. 2 Juli 2013, hal. 181 18Dina Prasetyaningrum, Dkk.“Studi Komparasi Metode Pembelajaran Teams Games 
Tournamet (TGT) Disertai Media Kartu Soal Dan Roda Impian Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Pada Materi Hidrokarbon Kelas X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013” Jurnal Pendidikan Kimia (JPK) Vol. 2 No. 3 Tahun 2013, hal. 124  19Kadir Tiya, Op.Cit., hal. 182 



17   C. Media Pembelajaran  1. Pengertian Media Pembelajaran Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 
medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.20  Pembelajaran adalah suatu kondisi dimana seseorang atau lebih melakukan aktifitas berfikir, berbuat untuk mengubah sikap, menambah pengetahuan dan keterampilan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menerangkan fikiran, perasaan dan kemauan belajar pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang efisien dan efektif pada diri pebelajar.21  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam penyampaian materi dan bersifat tidak membosankan, sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat bantu untuk mempermudah proses belajar mengajar. Penggunaan media ini pada pembelajaran ini mempermudah guru dalam menjelaskan materi dan membantu siswa dalam memahami materi agar tujuan pembelajaran tercapai.22   Media pembelajaran salah satu yang menarik perhatian pendidik dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar. Media merupakan bagian dari komponen pembelajaran, manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran sangat dirasakan oleh tenaga pendidik maupun siswa.                                                            20Sadiman, Arief S. dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 6 - 7 21Nurseha Ghazali, dkk, Media Pembelajaran, (Makassar: Membumi publishing, 2009), hal. 1 22Dony Novrian dkk, “Media Pembelajaran Kimia Menggunakan Media Kartu”  Jurnal Riset dan Konseptual. Vol.3 No. 4, November 2018 



18   2. Karakteristik Media Pembelajaran  Media pembelajaran sebagai bagian dari tekhnologi pembelajaran memiliki karakteristik menurut tinjauan ekonomisnya, lingkup sasaran yang diliput, kemudahan kontrolnya oleh sipemakai dan sebagainya. Juga dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, peradaban percakapan, maupun penciuman, atau kesesuainya dengan tingkat hirarki belajar.23  Tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan yaitu: 1) Ciri Fiksatif (fixative Property), ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestariakn, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. 2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property), transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. 3) Ciri Distributif (Distributive Property), memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa engan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 24  Karakteristik media pembelajaran menurut tinjauan ekonomisnya, lingkup sasaran yang diliput, kemudahan kontrolnya oleh sipemakai. Adapun karakteristik yang dapat dilihat dari kemampuan yakni membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, peradaban percakapan, maupun penciuman, atau kesesuainya dengan tingkat hirarki belajar.  3. Teknik Penggunaan Media Pembelajaran Dalam penggunaan media pembelajaran harus memiliki teknik yang tepat sehingga pengunaan media tepat pada sasaran. Ada beberapa teknik penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:  a. Penggunaan media berdasarkan tempat b. Penggunaan media di kelas c. Penggunaan media di luar kelas d. Penggunaan media tidak terprogram                                                            23Ibid., hal. 61 24Nurseha Ghazali, dkk, Media Pembelajaran, (Makassar: Membumi publishing. 2009), hal. 62 - 62  



19   e. Penggunaan kaset pelajaran bahasa inggris f. Penggunaan siaran radio untuk pendidikan g. Penggunaan media secara terprogram h. Penggunaan radio di SLTP terbuka i. Penggunaan E-learning di beberapa sekolah di Indonesia.25   4. Media Kartu  Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka media dapat diartikan sebagai manusia, benda, atau peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Zainal Aqib, kartu merupakan media pembelajaran karena di dalam kartu terdapat informasi yang akan diterjemahkan oleh siswa, yaitu berupa gambar, keterangan gambar, pertanyaan atau jawaban pertanyaan, tergantung dari kreativitas guru dalam menuangkan materi pembelajaran ke dalam kartu.26    Istilah kartu dapat diartikan sebagai kertas tebal, berbentuk segi empat untuk berbagai keperluan. Kartu merupakan salah satu media permainan yang diharapkan dapat menimbulkan kegembiraan dan dapat memberikan pengalaman menarik bagi siswa, sehingga dapat mengurangi atau menhilangkan kejenuhan siswa. kartu juga merupakan media visual, karena kartu berisi materi ajar berupa gambar atau tulisan yang dapat dilihat. Kegiatan belajar melalui media terjadi bila ada komunikasi antar penerima pesan dengan sumber lewat media tersebut. Namun, proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada reaksi balik (feedback).27                                                            25Ibid., hal. 104 -108 26 Aqib Zainal, Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), hal. 99 27Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran Menarik” Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 8 No. 1, April 2011 



20   Media kartu adalah media visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan berupa kartu soal. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran dapat memudahkan siswa memahami soal yang diberikan dan sifatnya tidak membosankan. Kartu adalah media grafis bidang datar yang memuat tulisan, gambar, dan simbol tertentu. Dalam fungsi media pembelajaran kartu dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan model. Kartu media yang berfungsi untuk mempermudah siswa dalam pemahaman suatu konsep, sehingga hasil prestasi bisa lebih baik dan pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih efektif.  D. Hakikat Hasil Belajar 1. Pengertian Hasil Belajar Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret yakni tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. Persepsi guru atau persepsi siswa mengenai sasaran akhir kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kegiatan belajar. Keberhasilan belajar peserta didik tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga ditentukan oleh minat, perhatian dan motivasi belajarnya.28 Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 58 ayat 1 bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.29                                                             28Ahmad Rohani, H.M, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal.10 29UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Jakarta: Cemerlang, 2005),  hal. 99 



21   Surapranata mengemukakan bahwa perubahan individu setelah belajar meliputi:  a. Sifat intensional yang merupakan perubahan karena pengalaman yang dilakukan peserta didik. b. Sifat positif aktif dimana positif pada perubahan yang bermanfaat dan aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa sendiri. c. Sifat efektif fungsional yang berarti memberikan pengaruh dan manfaat bagi peserta didik secara pribadi dan dapat dimanfaatkan kapanpun manakala dibutuhkan.30  Kebiasaan belajar baik dari segi cara belajar, waktu belajar, keteraturan belajar, suasana belajar merupakan faktor penunjang keberhasilan belajar peserta didik. Kebiasaan itu perlu diketahui oleh guru, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah pengajaran dengan kebiasaan yang menunjang prestasi atau sebaliknya. Kebiasaan belajar yang salah harus diperbaiki dan ditinggalkan serta guru mencoba mengembangkan kebiasaan belajar baru yang lebih bermakna. Untuk memperoleh informasi mengenai kebiasaan belajar peserta didik, guru harus menggunakan teknik observasi atau pengamatan terhadap cara belajar misalnya cara belajar membaca buku, cara mengerjakan tugas, cara menjawab pertanyaan, cara memecahkan masalah, cara diskusi dan sebagainya. Menurut Masrun dan Sri Mulyani bahwa hasil belajar adalah “Penilaian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru dalam menyajikan bahan pelajaran telah berhasil dengan baik, disamping itu juga untuk mengukur seberapa jauh murid menangkap dan mengerti yang telah dipelajari”.31   Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam sekolah                                                            30Sumarna Surapranata, Metodologi Pengajaran Agama Islam,  (Bandung: Armico, 2003), hal. 27 31Masrun dan Sri Mulyani Martinah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UGM, 2007), hal.12  



22   berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang disampaikannya. Biasanya hasil belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf atau kalimat dan terdapat dalam periode tertentu. Selanjutnya proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil oleh setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofisnya. Namun untuk menyatakan persepsinya terhadap penilaian hasil belajar harus tetap berpedoman pada kurikulum.  2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Setiap siswa memang tidak ada yang sama, perbedaan individual inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga menyebabkan perbedaan hasil belajarnya. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu proses yang didalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi, tinggi rendahnya hasil belajar siswa tergantung pada faktor-faktor tersebut.  Terkait dengan uraian di atas, maka ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, baik faktor yang sifatnya internal maupun eksternal. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  a. Faktor internal, meliputi:  1) Faktor psikis (jasmani). Kondisi umum jasmani dan tonud (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 2) Faktor psikologis (kejiwaan). Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas perolehan pendekatan siswa yang mempengaruhi hasil belajarnya, antara lain: intelegensi, sikap, bakat, minat dan motivasi.    



23   b. Faktor eksternal, meliputi: 1) Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. 2) Lingkungan non-sosial. Faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya rumah tempat tinggal keluarga dan anak dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan anak, faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 3) Faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses pendekatan anak tersebut. Cara guru dan orang tua dalam mendidik anak juga berpengaruh besar terhadap minat dan perhatian anak terhadap materi yang sedang dipelajari.32  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa bersifat relatif, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena hasil belajar siswa sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan salah satu faktor akan dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Dengan demikian, tinggi rendahnya prestasi hasil yang dicapai siswa sekolah dasar didukung oleh faktor internal dan eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.  E. Hakekat Pembelajaran Matematika Pembelajaran merupakan istilah lain dari mengajar, dalam kegiatan pembelajaran siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. 
Teaching of Thingking adalah proses pembelajaran yang diarahkan untuk pembentukan keterampilan mental tertentu, seperti keterampilan berpikir                                                            32Abu  Ahmadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 79-91 



24   kritis, berpikir kreatif dan sebagainya. Ilmu matematika itu penting baik sebagai alat bantu, sebagai ilmu (bagi ilmiyawan), sebagai pembimbing pola berpikir, maupun sebagai pembentuk sikap. Oleh karena itu, kita harus mendorong siswa untuk belajar matematika dengan baik. Pembelajaran matematika dibuat untuk meningkatkan pengajaran yang lebih mengutamakan kepada pengertian, sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik.33  Pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik serta membantu siswa dalam belajar matematika agar tercipta komunikasi matematika yang baik sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Selama proses belajar matematika berlangsung guru dituntut untuk dapat mengaktifkan siswanya.34  Matematika memiliki peranan penting karena dengan belajar matematika secara benar, daya nalar siswa dapat terolah. Siswa mampu berpikir secara logis, analisis, sistematis, kritis, kreatif dan mampu bekerja sama sehingga menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat membangun dan memajukan bangsa.35    Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah usaha sadar seorang guru dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam mempelajari matematika.  F. Hasil Belajar Matematika Menurut Oemar Hamalik dalam Huri Suhendri, bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (Learning is 

defined as the modification or strengthening of behavior).36 
                                                            33Evi Soviawati, “Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Siswa di Tingkat Sekolah Dasar” Jurnal Edisi Khusus Vol.,  NO. 2, Agustus 2011 34Ibid., hal. 84 35Suhendri dan Mardalena, “Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Solving Terhadap 
Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar”. Jurnal Formatif  3 (2) : 106 36Huri Suhendri, “Pengaruh Kecerdasan Matematis – Logis dan Kemandirian Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Matematiaka” Jurnal Formatif, Vol. 1, No.1, tahun   hal.31 



25   Menurut Slameto dalam Huri Suhendri bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi secara berkesinambungan dan tidak statis.37 Menurut Jujun S. Suriasumantri dalam Huri Suhendri bahwa matematika bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan.38 Hasil belajar adalah puncak dari kegiatan belajar yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tingkah laku (psikomotorik) yang berkesinambungan dan dinamis serta dapat diukur atau diamati. Matematika adalah ilmu tentang bilangan, bangun, hubung-hubungan konsep, dan logika dengan menggunakan bahasa lambing atau simbol dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.39  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa hasil belajar matematika adalah puncak dari kegiatan belajar yang berupa perubahan dalam bentuk kognitif, afektik, dan psikomotorik dalam hal kemampuan tentang bilangan, bangun, hubung-hubungan konsep dan logika yang berkesinambungan serta dapat diukur atau diamati. Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Secara ekspilist ketiga aspek tersebut tidak dipisahkan satu sama lain. Apapun jenis mata ajarnya selalu mengandung tiga aspek tersebut namun memiliki penekanan yang berbeda. Untuk aspek kognitif lebih menekankan pada teori, aspek psikomotorik menekankan pada praktek dan kedua aspek tersebut selalu mengandung aspek afektif.                                                            37Ibid 38Ibid 39Ibid 



26   G. Penelitian  Relevan Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif tipe TGT  dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relevan yang dimaksudkan adalah: 1) Penelitian Sitti Ratna Dewi, dkk. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wakorumba, metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam daripada pengunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.40  2) Penelitian Diah Megasari, dkk. Bahwa penerapan model TGT dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi minyak bumi. Hal ini dapat di lihat pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase rata-rata indikator keaktifan siswa 67,06% yang kemudian meningkat pada siklus II menjadi 85,65%. Siswa yang dinyatakan sangat aktif pada siklus I sebanyak 22,22% dan pada siklus II meningkat menjadi 80,56%, dan penerapan model pembelajaran TGT dilengkapi LKS dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa pada materi minyak bumi. Ketuntasan belajar  siswa mencapai 41,67% pada siklus I dan 83,33% padasiklus II. Untuk hasil afektif pada siklus I sebesar 71,90% dan siklus II sebesar 75,60%. Dilihat dari kepuasaan siswa terhadap                                                            40Sitti Ratna, dkk, “Perbandingan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT dan Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas X Di SMA Negeri 2 
Wakuromba Selatan Kabupaten Muna” Jurnal Al-Ta’dib Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 1 



27   pembelajaran terdapat peningkatan kepuasan siswa dari 78,04% pada siklus I menjadi 79,22% pada siklus II.41 Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menganalisis terdapat titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Sitti Ratna, dimana perbedaannya terdapat pada subjek penelitian dan tempat penelitian. Sitti Ratna melakukan penelitian pada siswa SMA, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SDN. Metode penelitian yang dilakukan oleh saudari Sitti Ratna adalah penelitian eksperimen sedangkan peneliti metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Persamaannya terdapat  pada fokus penelitian  yakni peningkatan hasil belajar siswa dan penerapan metode pembelajaran TGT serta mata pelajaran matematika. Penelitian yang ditulis oleh saudari Diah Megasari Tyasning dkk, memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tempat penelitian dan mata pelajaran. Dimana penelitian  yang  dilakukan  saudari  Diah Megasari Tyasning, dkk dilaksanakan di SMA Batik 1 Surakarta siswa kelas X-4 pada mata pelajaran kimia. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SDN Satap 10 Konsel siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika. Adapun persamaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran TGT dan fokus  penelitian yang diteliti yakni peningkatan hasil belajar siswa. kemudian perbedaan lain adalah peneliti menggunakan media kartu sedangkan penelitian yang dilakukan saudari Diah Megasari Tyasning dkk, menggunakan LKS.                                                            41Tyasning Megasari Diah, dkk,“Penerapan Model Pemebelajaran TGT ( Teams Games 
Tournament ) Dilengkapi LKS Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Materi Minyak 
Bumi Pada Siswa Kelas X-4 SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012” Jurnal Pendidikan Kimia, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, hal. 26 



28   H. Kerangka Pemecahan Masalah Matematika adalah salah  satu mata pelajaran yang ada di SD/MI. Hasil belajar matematika dipengaruhi oleh kemampuan, keaktifan dan kualitas antar komponen pendidikan. Sebagai sarana penunjang, suatu model pembelajaran adalah strategi yang digunakan dalam belajar mengajar. Semakin baik pengajar menguasai dan menggunakan strateginya, maka makin efektif pula pencapaian tujuan belajar. Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan materi siswa secara penuh adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dalam penerapan model ini siswa diharapkan dapat menguasai setiap unit bahan pelajaran baik secara perseorangan maupun kelompok atau dengan kata lain penguasaan penuh, sehingga model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.          Gambar 2.1  Kerangka Pemecahan Masalah Tindakan Menerapkan model TGT Kondisi Akhir  Siswa aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran  Hasil belajar siswa meningkat Kondisi Awal Kurangnya penggunaan media pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi    dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah 



29   Berdasarkan gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di dalam metode tersebut sehingga siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan dapat mengakibatkkan hasil belajar siswa rendah. Untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT.  Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga pada kondisi akhir hasil belajar siswa meningkat.42 I. Hipotesis Tindakan Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: “Penerapan model pembelajaran TGT (Times Games Tournament) menggunakan media kartu dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SD-SMPN Satap 10 Konsel.”                                                             42Wa Arliani,“Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Alqur’an Hadis Di MIN 1 Kendari”, Skripsi IAIN Kendari, (Kendari: Perpustakaan IAIN Kendari, 2018), hal 24 
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