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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakikat Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dimana siswa dibagi 

dalam  beberapa kelompok yang heterogen yang terdiri dari beberapa siswa, dalam 

pengelompokan tersebut siswa saling bekerja sama dan berdiskusi antara siswa  

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah untuk menyelesaikan LKS yang diberikan 

oleh guru, sehingga dengan kerja sama tersebut siswa dapat menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru dan semua anggota dapat memahami materi yang telah 

diberikan. 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan 

sistem pengelompokkan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai 

latarbekang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda 

(heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan 

memperoleh penghargaan jika kelompok menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan.6 

Kooperatif sebagai pembelajaran yang secara sadar dan sengaja 

mengembangkan intraksi yang serasi untuk menghindari ketersinggungan dan 

kesalapahaman yang dapat menimbulkan permasalahan.7 

                                                           
6 Wina Sanjaya, strategi pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan ( Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 242  
7 Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual..,hal 60. 
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Selanjutnya Davidson dan Kroll, sebagaimana yang dikutip oleh Hamdun, 

cooperatif diartikan dengan kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar 

sehingga siswa dalam dalam kelompok kecil saling berbagi ide-ide dan bekerja secara 

kolaboratif untuk menyelesaikan tugas akademik. Sedangkan Walhasil, cooperatif 

adalah metode pembelajaran yang didasarkan atas kerja kelompok yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan khusus. Selain itu juga untuk memecahkan soal dalam 

memahami suatu konsep yang didasari rasa tanggung jawab dan berpandangan bahwa 

semua siswa memiliki tujuan sama. Aktivitas belajar siswa yang komunikatif dan 

interaktif, terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. 

Belajar merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada 

siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat 

kegiatan itu aktif, siswa mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai 

masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari.8 

Dengan menggunakan pembelajaran cooperatif pembelajaran akan efektif dan 

berjalan sesuai dengan fitrah peserta didik sebagai makhluk sosial yaitu makhluk 

yang tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu membutuhkan kerja sama dengan orang 

lain untuk mempelajari gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang 

mereka pelajari gagasan, jelasnya belajar kooperatif tidak hanya bertujuan 

menanamkan siswa terhadap materi yang akan dipelajari namun lebih menekankan 

pada melatih siswa untuk mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

                                                           
8 Sutrisno, Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Tehnik Pendidikan 

Bebasis Kompetensi. (Yogyakarta: Ar-Ruzz.2005), hal 32-33 
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masalah, yaitu kemampuan untuk saling bekerja sama, berkelompok dan 

bertanggungjawab terhadap sesama teman kelompok untuk mencapai tujuan umum 

kelompok. 

Metode cooperatif diterapkan melalui kelompok kecil pada semua mata 

pelajaran dan tingkat umur disesuaikan dengan kondisi dan situasi pembelajaran. 

Keanggotaan kelompok terdiri dari siswa yang berbeda (Heterogen) baik dalam 

kemampuan akademik, jenis kelamin dan etnis, latarbelakang sosial dan ekonomi. 

Dalam hal kemampuan akademis kurang. Kooperatif bertujuan uuntuk 

mengkomunikasikan siswa belajar, menghindari sikap persaingan dan rasa 

individualitas siswa, khususnya bagi siswa yang berprestasi rendah dan tinggi. 

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menenkankan 

kepada proses kerja sama dalam kelompok.  Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 

kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga 

adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerjasama inilah 

yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif. 

Karakteristik belajar melalui kooperatif dapat dijelaskan dari beberapa 

perspektif, yaitu: perspektif motivasi, perspektif sosial, perspektif perkembangan 

kognitif, dan perspektif elaborasi. Perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan 

yang diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap kelompok akan saling 
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membantu. Perspektif sosial artinya siswa akan saling membantu dalam belajar 

karena menginginkan semua anggota kelompoknya memeperoleh keberhasilan9 

  Teori di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran kooperatif 

adalah kerja sama dalam kelompok, siswa dituntut untuk saling berbagi pengetahuan 

mereka kepada siswa yang lain, sehingga mereka saling belajar bersama dalam 

kelompoknya, dan tidak belajar sendiri-sendiri sesuai pengalaman masing-masing, 

akan tetapi saling bertukar pikiran untuk bersama-sama menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

3. Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Adapun unsur-unsur pembelajaran cooperatif adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip ketergantungan positif (positive interdependen), yaitu, dalam 

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas sangat 

tergantung kepada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 

Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota 

kelompok. Oleh karena itu, semua anggota kelompok dalam kelompok akan 

merasakan saling ketergantungan. 

b. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu, 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota 

kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas 

dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. 

                                                           
9 Wina Sanjaya, Loc. Cit. 
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c. Interaksi tatap muka (face to face promation interaction), yaitu, membeikan 

kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka 

mekukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi 

dari anggota kelompok lain. 

d. Partisipasi dan komunikasi (participation commminication), yaitu, melatih 

siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam pembelajaran. 

e. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok 

untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil. Kerja sama mereka , 

agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.10 

Teori di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif terdapat 5 unsur adalah prinsip ketergantungan positif yaitu siswa akan 

saling bekerja sama untuk mencapai keberhasilan kelompoknya, tanggung jawab 

perseorangan yaitu kesadaran siswa bahwa tugas yang diberikan guru adalah tugas 

bersama untuk memperoleh hasil yang baik, interaksi tatap muka yaitu siswa saling 

bertatap muka dalam melaksanakan diskusi kelompok. Evaluasi proses kelompok 

yaitu tahapan dimana setiap kelompok mengevaluasi kerja kelompok mereka, untuk 

mengukur keberhasilan kelompok. 

 

 

                                                           
10 Rusman, model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2011), h. 212. 
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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 meteri umum tentang pokok-pokok pelajaran, siswa 

diminta untuk belajar di kelompok masing-masing. Pengelompokan bersifat 

heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan gender, latar belakang 

agama, sosial ekonomi, etika, 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 tim paling 

berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan tersebut 

diharapkan dapat memotivasi tim atau kelompok belajar untuk terus berprestasi dan 
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juga membangkitkan motivasi tim lain untuk leih mampu meningkatkan prestasi 

mereka.11 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pembelajaran 

kooperatif diawali dengan tahapan menjelaskan materi pembelajaran oleh guru secara 

garis besar siswa dapat saling bekerja sama melalui diskusi kelompoknya. Setelah itu, 

pemberian tes baik secara kelompok atau individu untuk mengukur sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan terjalinnya kerja sama antar 

siswa dalam kelompoknya masing-masing, dan penetapan kelompok yang menonjol 

atau berprestasi berdasarkan prolehan nilai tertinggi serta memberikan penghargaan 

terhadap kelompok yang berprestasi. 

B. Model Team Games Tournament (TGT) 

1. Pengertian Model Team Games Tournament (TGT) 

Model Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin (1995), untuk membantu 

siswa mereview dan menguasai mata pelajaran. Slavin menemukan bahwa TGT 

berhasil meningkatkan skil-skil dasar, pencapaian,   interaksi   positif   antarsiswa,   

harga   diri,   dan   sikap penerimaan pada siswa-siswi lain yang berbeda.12 

Model  ini dikembangkan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh 

Devries dan Slavin, dengan menugaskan kelompok untuk bekerja atau berdiskusi 

                                                           
11 Wina sanjaya, op. Cit., h. 249. 
12 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta,2013, hlm. 197. 
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memahami informasi dan latihan sebelum berkompetisi dengan kelompok lainnya 

dalam turnamen. 

Model Team Games Tournament (TGT) membentuk siswa dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen, baik dalam prestasi 

akademik, jenis kelamin, ras maupun etnis. Dalam TGT digunakan turnamen 

akademik, di mana siswa berkompetisi sebagai  wakil  dari  timnya  melawan  

anggota  tim  yang  lain  untuk mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu yang 

lalu.13 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa model Team Games 

Tournament (TGT) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Devries dan Slavin untuk dapat membantu dalam memahami 

mata pelajaran, dengan dibentuk menjadi beberapa   kelompok   kecil   yang   terdiri   

dari   4-5   siswa   setiap kelompoknya secara  heterogen yang  memiliki 

kemampuan, ras, dan jenis kelamin yang berbeda agar dapat bekerja sama dan 

berkompetisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam game akademik dengan 

melawan kelompok lain. 

2. Komponen Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) 

Ada lima komponen utama dalam model Team Games Tournament (TGT) 

antara lain, yaitu:14 

1. Penyajian kelas 

                                                           
13 Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit., hlm. 134. 
14 Ibid., hlm. 204-205. 
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Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas, 

biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang 

dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas, siswa harus benar-benar memerhatikan dan 

memahami materi yang disampaikan guru karena akan membantu siswa  bekerja  

lebih  baik  pada  saat  kerja  kelompok  dan game. Karena skor game akan 

menentukan skor kelompok. 

2. Kelompok (teams) 

Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa yang anggotanya 

heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Fungsi 

kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan 

lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan 

optimal pada saat game. 

3. Game 

Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan- pertanyaan sederhana bernomor. Siswa 

memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan 

nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya 

dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 
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4. Tournament 

Biasanya tournament dilakukan pada akhir minggu atau pada saat setiap unit 

setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar  

kerja.  Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 

Tiga siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 1, tiga siswa selanjutnya 

pada meja 2, dan seterusnya. 

Penempatan siswa dalam tim meja turnamenTEAM A 

A1       A2       A3       A4       A5 

 

       TT1             TT2           TT3              TT4             TT5 

 

  B1       B2       B3       B4       B5            C1       C2       C3       C4     C5 

                             TEAM B                                            TEAM C 

Keterangan : 

A1,B1,C1                                : Siswa berkemampuan tinggi 

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

 A5, B5, C5                     : Siswa berkemampuan rendah 

TT1, TT2, TT3, TT4, TT5     : Meja turnamen (1,2,3,4,5)15 

5. Team Regocnize (Penghargaan Kelompok) 

                                                           
15 Robert E. Slavin, Cooperative Learning : Teori, Riset dan praktek,  Nusa Media, 

Bandung,2005, hlm. 168. 
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Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim 

akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang 

ditentukan sebagai berikut:16 

Kriteria merekognisi Tim Berprestasi 

Rata-rata Poin Kelompok Penghargaan Kelompok 

40 Tim Baik 

45 Tim Sangat Baik 

50 Tim Super 

 

Berdasarkan   uraian   di   atas,   penulis   berkesimpulan   bahwa komponen  

pembelajaran  model  Team  Games  Tournament  (TGT) dibagi menjadi 5, antara 

lain yaitu: penyajian kelas, kelompok (teams), Game, Tournament, dan penghargaan 

kelompok (Team Regocnize). Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang akan 

berkompetisi untuk menjawab  pertanyaan  dari  game  yang  diturnamenkan  pada  

akhir minggu atau setelah guru mempresentasikan dan siswa mengerjakan lembar 

kerja tersebut. Bagi kelompok yang bisa menjawab akan mendapatkan skor pada 

kelompoknya, dan yang menang akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

3.  Langkah-langkah  Pelaksanaan  Model  Team  Games  Tournament 

Langkah-langkah Pelaksanaan  model  Team  Games  Tournament (TGT) 

antara lain yaitu: 

 

                                                           
16 Ibid., hlm. 175 
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a) Guru menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum tournamen dimulai 

b) Guru menyiapkan kartu soal, lembar kerja siswa, dan alat atau bahan 

c) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 5-6 siswa 
 

d) Mintalah salah satu siswa yang anda pilih untuk membagikan satu lembar 

permainan, satu lembar jawaban, satu kotak kartu nomor, dan satu lembar 

skor permainan pada tiap meja. 

e) Ambil kartu bernomor dan carilah soal yang berhubungan dengan nomor 

tersebut pada lembar permainan 

f) Bacalah pertanyaannya dengan keras. 

g) Cobalah untuk menjawab, diantaranya adalah: 

� Penantang I (menantang jika memang dia mau dan memberikan jawaban 

berbeda atau boleh melewatinya. 

� Penantang II (boleh menantang jika penantang 1 melewatinya dan jika dia 

memang mau memberikan jawabannya). Apabila semua penantang sudah 

melewati, penantang II memeriksa lembar jawaban. Siapapun yang 

jawabannya benar berhak menyimpan kartunya. Jika si pembaca salah, 

tidak ada sanksi, tetapi jika  kedua  penantangnya  yang  salah,  maka  dia  

harus mengembalikan kartu yang telah dimenangkannya kedalam kotak, 

jika ada.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa langkah- langkah 

pelaksanaan model Team Games Tournament (TGT) antara lain yaitu: 1) guru 
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mengumumkan pembagian siswa dalam meja turnamen, 2) guru membagi nomor 

siswa yang dipilih secara acak, 3) guru memilih siswa untuk membagikan satu 

lembar permainan, lembar jawaban, kotak kartu bernomor, dan lembar skor 

permainan, 4) siswa mengambil kartu bernomor dan mencari soal yang berhubungan 

dengan kartu  bernomor, 5)    siswa  membaca  pertanyaan dengan keras  agar 

penantang 1 dan 2 bisa menjawabnya, 6) penantang 1 boleh menjawabnya dan boleh 

melewatinya, sedangkan penantang 2 boleh menjawabnya setelah penantang 1 

melewatinya, bagi yang jawabannya benar berhak menyimpan kartunya, tetapi jika 

kedua penantang salah, maka harus mengembalikan kartu yang dimenangkan 

kedalam kotak. 

Dalam penyajian materi selain menerapkan model pembelajaran, peneliti juga 
menggunakan media visual. Menurt Fathurrohman (2007:67) megemukakan 
bahwa media visual adalah media yang hanya megandalkan indra penglihatan. 
Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide 
foto, gambar atau lukisan dan cetakan. 

4. Kelebihan  dan  Kekurangan  Model  Team   Games  Tournament  

Kelebihan dan kekurangan model Team Games Tournament (TGT) antara lain 

yaitu :17 

1)   Kelebihan Model Team Games Tournament (TGT): 

a) Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akdemis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi 

peserta didik yang berkemampuan akademis lebih rendah juga ikut aktif dan 

mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. 

                                                           
17 Aris Soimin, Op. Cit., hlm. 207-208. 
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b) Akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama 

anggota kelompoknya. 

c) Membuat peserta didik lebih semangat 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. 

2)   Kekurangan Model Team Games Tournament (TGT) 

a) Membutuhkan waktu yang lama. 

b) Guru  dituntut  untuk  pandai  memilih  materi  pelajaran  yang cocok untuk 

metode ini. 

c) Guru harus mempersiapakan metode 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. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa model Team 

Games Tournament (TGT) memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun 

kelebihannya yaitu: dapat membuat seluruh siswa menjadi aktif dalam pembelajaran 

baik siswa yang memiliki kemampuan tinggi maupun  rendah,  menumbuhkan  

kerjasama  dan  saling  menghargai sesama anggotanya, membuat peserta didik 

senang dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena akan ada penghargaan 



 

24 

dari guru bagi kelompok yang memenangkan game tournament. Sedangkan 

kekurangannya dalam model Team Games Tournament (TGT) yaitu: membutuhkan 

waktu yang lama dalam pembelajaran, dalam penerapan model harus sesuai dengan 

materi yang disampaikan, guru harus mempersiapkan bahan-bahan dan hal-hal yang 

harus digunakan terlebih dahulu misalnya membuat soal dan membagi kelompok 

siswa sesuai dengan urutan akademis dari yang tertinggi hingga terendah. 

C. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Tahap akhir dari suatu kegiatan mengajar adalah penilaian atau biasa disebut 

evaluasi. Adanya evaluasi guru dapat mengetahui hasil dan kemampuan siswa 

sehingga dapat bertindak dengan tepat dalam proses lebih lanjut. 

Belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan.18  

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungannya.19 Belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati secara langsung, yang 

                                                           
18 Agus Suprijono, cooperatif learning, Prestasi belajar dadn kompetisi guru, (Surabaya: 

Usaha nasional, 1994), hal.20  
19 Muhammad Ali, guru dalam Proses Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 

h. 14 
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terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan 

lingkungannya.20 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa belajar adalah 

suatu proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk 

mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap dan 

tingkah laku seseorang sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah kemajuan 

yang lebih baik.  

Hasil belajar adalah “ kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar”21 Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar 

yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang 

kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan 

suatu hasil belajar siswa. Sudjana mengemukakan, hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar.22 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diasumsikan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara posistif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari 

suatu interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, 

strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya.  

                                                           
20 Sri Rumini, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakarta, 1991), h. 59. 
21 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Cet ke-10; Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2005), h. 22. 
22 Ibid., h. 22, Cet. 15. 
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Hasil belajar menurut Bloom mencakup peringkat dan tipe prestasi belajar, 

kecepatan belajar, dan hasil efektif. Anderson sependapat dengan Bloom bahwa 

karakteristik manusia meliputi cara yang yang tipikal dari berfikir dan berbuat, dan 

perasaan. Tipikal berfikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat bekaitan 

dengan rana psikomotorik, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif, ketiga 

ranah tersebut merupakan karakteristik manusia dalam bidang pendidikan dan ketiga 

ranah tersebut merupakan hasil belajar.23 

Dari pengertian di atas, dapat diasumsikan bahwa penilaian hasil belajar dapat 

dilihat dari 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif, 

sehigga masing-masing rana tersebut memiliki penilaian yang berbeda-beda, dalam 

arti bahwa pembelajaran yang dilaksanakan penilaian tidak hanya sejauh mana ia 

mengerti akan materi yang kita ajarkan, akan tetapi pembelajaran yang dilaksanakan 

apakah dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan atau tidak. 

Dari teori diatas peneliti ini hanya dapat mengukur hasil belajar Kognitif 

siswa. Hasil belajar Kognitif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan 

kemampuan intelektual. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas 

otak adalah termasuk dalam rana kognitif. Rana kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi.  

                                                           
23 Harun Rasyid Mansyur, Penelitian Hasil Belajar, (Bandung: CV Wacana Prima, 2008), h. 

13. 
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Menurut Sudjana (1995), Ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang 

proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, enam 

aspek tersebut antara lain: 

1. Pengetahuan, mencakup ingatan akal hal-hal yang dipelajari dan disimpan 

dalam ingatan. 

2. Pemahaman, mengacu pada kemampuan memahami makna materi. 

3. Penerapan, mengacu pada kemampuan menggunakan atau penerapkan materi 

yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan 

pinsip. 

4. Analisis, mengacu pada kemampuan menguraikan materi ke dalam hubungan 

diantara bagian yang satu dengan lainnya sehingga struktur dan aturannya 

dapat lebih dimengerti. 

5. Sintesis, mengacu pada kemampuan memadukan konsep atau komponen-

komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. 

6. Evaluasi, mengacu pada kemampuan memberikan pertimbangan terhadap 

nilai-nilai untuk tujuan tertentu. 

Aspek pengetahuan dan pemahaman merupakan kognitif tingkat rendah, 

sedangkan aspek aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi termasuk kognitif tingkat 

tinggi. Diantara ranah kognitif, afektif dan psiokomotoris, maka ranah kognitif paling 

banyak digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini, karena rana 

kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

Hasil belajar aspek pengetahuan termasuk tingkat kognitif yang paling rendah, 

meliputi pengetahuan faktual dan pengetahuan hafalan untuk ditingkatkan. Hasil 

belajar kognitif siswa dapat diukur melalui instrumen dalam bentuk tes. Tes yang 

peneliti gunakan yaitu tes objektif dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice test). 
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Hasil belajar adalah adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. 

Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan intruksional, tujuan belajar telah ditetapkan terlebih 

dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.24  

Dari pengertian di atas, dapat diasumsikan bahwa hasil belajar diperoleh siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, seorang siswa dalam pembelajaran 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan sikap. Dalam pembelajaran di 

sekolah tujuan awal sudah ditetapkan oleh guru dan siswa yang berhasil ialah siswa 

yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh seorang 

guru. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi dua, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi: 

a. Faktor internal  

Faktor ini merupakan yang berasal dari dalam diri anak yang dapat 

mempengaruhi kemampuan akademik anak. Faktor ini dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

                                                           
24 Muliyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan belajar, (cetakan Ke-2; 

Jakarta: PT Rineka Cipta,2003), h. 39. 
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1. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologi yang dimaksud adalah faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan dan panca indra seperti: 

a) Kesehatan badan 

Keadaan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa dalam 

menyelesaikan program studinya. Untuk menempuh studi yang baik siswa perlu 

memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Adapun upaya memelihara 

kesehatan tubuh dengan cara mengatur pola makan sehat, pola tidur, dan olaraga 

secara teratur. 

b) Panca indra  

Panca indra merupakan pemegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran seperti mata, dan telinga karena sebagian besar hal-hal yang dipelajari 

oleh manusia melalui penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, seorang anak 

yang memiliki kecacatan fisik atau bahkan mental akan menghabat dirinya di dalam 

menerima pelajaran sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar anak 

itu. 

2. Faktor psikologis 

Ada banyak faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

faktor intellegensi dan faktor sifat. Pada umumnya, prestasi  belajar yang ditampilkan 

siswa mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. 

Adapun hakikat intellegensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan 
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mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyelesaian dalam rangka 

mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. 

Taraf intellegensi ini sangat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 

siswa, di mana siswa yang memiliki taraf intellegensi tinggi mempunyai peluang 

yang tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf intellegensi yang lebih rendah 

diperkirakan juga akan memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun bukanlah suatu 

yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf intellegensi yang rendah memiliki 

prestasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya.25 

Faktor sikap adalah cara seseorang untuk bertindak dan menyikapi sesuatu. 

Seperti sikap yang pasif, diam, rendah hati, dan kurang percaya diri. Sikap negatif 

yang seperti inilah menghambat siswa dalam menampilkan presatasi belajar dalam 

proses pembelajaran di kelas. Nana Sudjana mengatakan bahwa “ sikap siswa yang 

positif terhadap pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses  

belajar mengajar di sekolah.26 

b. Faktor eksternal  

Selain faktor dari dalam diri siswa. Ada hal-hal diluar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi kemampuan hasil belajar siswa, antara lain: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

a. Faktor sosial ekonomi keluarga 

                                                           
25 Suharsimi Arikunto & Safruddin, Evaluasi Program pedoman teoritis praktis oendidikan 

(jakarta: bumi Aksara,2004), h. 275. 
26 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Sinar Baru algensindo,  

2013), h. 39. 
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Siswa yang berasal dari sosial ekonomi keluarga yang memadai, mereka 

berkesempatan mendapatkan fasilitas-fasilitas belajar yang lebih baik, seperti buku 

belajar, alat tulis, hingga peralatan sekolah lainnya dan pemilihan sekolah favorit 

yang nantinya mendukung prestasi belajar siswa tersebut. 

b. Faktor pendidikan orang tua 

Pendidikan orang tua mendukung pendidikan anaknya. Orang tua yang 

memiliki jenjang pendidikan tinggi lebih cenderung memperhatikan dan memahami 

pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tua yang tidak 

memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.27 

2) Faktor lingkungan sekolah 

a) Sarana dan prasarana 

Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di sekolah seperti meja, kursi, papan 

tulis, buku pelajaran, perpustakaan, alat teknologi yang dapat mendukung proses 

penyampaian materi kepada siswa, sirkulasi udara, serta lingkungan sekitar sekolah 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  

b) Kompetensi guru  

Peran guru sebagai tenaga pendidik begitu penting dalam keberhasilan proses 

pembelajaran, sehingga guru sangat dituntut untuk profesional dan berkualitas. 

Kinerja yang baik dari seorang guru sangat dibutuhkan untuk menghasilkan siswa 

yang berprestasi karena siswa akan merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses 

                                                           
27 Wirawan Sarwitos, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Pres,2001), h. 206. 
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pembelajaran. Sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar dan meningkatkan 

prestasinya. 

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi guru sangat berperan penting karena keberhasilan 

suatu proses pembelajaran tergantung dari guru pendidik bagi siswa, guru yang 

mengatur proses pembelajaran agar siswa merasa nyaman dan termotivasi dalam 

proses pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar.  

D. Penelitian Relevan  

Penelitian berkenan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Team Games Turnamenst) dalam proses pemebelajaran telah banyak dilakukan 

sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relevan yang dimaksudkan adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budih Asih dengan judul” Penerepan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Turnamenst) melalui teknik 

bermain guna meningkatkan minat dan hasil belajar fisika peserta didik kelas 

X SMA Negeri 1 Pundong. 

 
Penelitian ini telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournamen pada siswa 

kelas x SMA Negeri 1 Pudong, dengan pelaksanaan III Siklus.  Pada siklus 1 

mengalami peningkatan sebesar 31,25%. Kemudian dilanjutkan dengan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 85,59%. Sebenarnya sudah mencapai KKM akan 

tetapi peneliti mencoba melanjutkan siklus selanjutnya untuk memastikan bahwa 
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mengalami peningkatan atau tidak, setelah pelakasanaan siklus III mengalami 

penurunan 61,29%, mengapa mengalami penurunan karena disebabkan sub materi 

yang dibawakan lebih banyak materi perhitungannya dari pada siklus sebelumnya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Eka Puspitasari ”penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT ( Teams games Turnamenst)dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas X 2 

SMA Negeri 3 Boyolali Tahun pelajaran 2015/2016. 

Hasil menelitian yang dilakukan oleh Anisah Eka Puspitasari berbeda dengan 

penelitian ini sebab difokuskan pada mata pelajaran sosiologi dan mengukur hasil 

belajar sosiologi.  Dan penelitian relevan ini telah berhasil meningkatkan hasi belajar 

siswa kelas x 2 SMA Negeri 3 Boyolali dengan menggunakan model pembelajaran 

time game tournamen dengan penerapan 2 Siklus. Pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 76,6 %. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 83,4%. 

E. Kerangka Pikir 

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams games tournaments (TGT) 

merupakan suatu model pembelajaran yang melatih dan menggerakkan siswa dalam 

belajar aktif. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk belajar secara berkelompok. Peserta didik dapat bekerja sama dan 

memecahkan masalah terkait dengan materi yang dipelajari melalui kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran TGT menggunakan pemain 
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akademik dan turnamen yang tetap merangsang kompetisi peserta didik untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. Kondisi pembelajaran yang menyenangkan membuat 

peserta didik lebih tertarik untuk belajar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT melatih peserta didik belajar secara 

berkelompok dengan tujuan agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Peserta didik 

memainkan serangkaian games akademik terkait dengan materi, serta berkompetisi 

secara sehat melalui turnamen yang menantang. Peserta didik akan membangun 

sendiri pengetahuannya sehingga materi dipelajari akan lebih bermakna. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT yang diterapkan penelitian menggunakan teknik 

bermain. Manfaat bermain salah satunya untuk perkembangan aspek sosial.  
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Gambar 1 Skema kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis tindakan  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe teams games turnaments (TGT) dapat  meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X IPA Seruni SMA Negeri 09 Bombana. 
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