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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 
A. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu perubahan perilaku baru individu yang 

dilakukan dari hasil pengalaman dan latihan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Slameto (dalam Hadis, 2008: 60) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Pada dasarnya belajar harus dilakukan secara 

langsung karena keaktifan oleh pembelajar dapat mengkonstruksikan 

(membangun) pengetahuan dengan sendirinya.  

Belajar menurut teori konstruktivisme adalah lebih memberikan tempat 

kepada siswa dalam proses pembelajaran daripada guru (Asrori, 2009: 27). 

Dalam proses pembelajaran siswa didorong untuk menggali dan menemukan 

pemecahan masalah mereka sendiri serta mencoba untuk merumuskan 

gagasan-gagasan dan hipotesis. Ditambahkan oleh Suyatna (2008: 94)  siswa 

diberi kesempatan berdiskusi, mengemukakan pendapat dan idenya, 

melakukan eksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajari serta 

menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam kelompok  

Budiningsih (2004: 59) mengemukakan peranan guru dalam belajar 

konstruktivistik adalah membantu siswa agar proses pengonstruksian 
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pengetahuan siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang 

dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan 

dengan sendirinya. Prinsip-prinsip belajar konstruktivisme antara lain: (1) 

pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, (2) tekanan dalam proses 

belajar terletak pada siswa, (3) mengajar adalah membantu siswa, (4) tekanan 

dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, (5) kurikulum 

menekankan partisipasi siswa, dan (6) guru sebagai fasilitator (Suparno dalam 

Trianto, 2010: 75).  

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, belajar merupakan suatu 

proses membangun pengetahuan baru yang dilakukan siswa secara aktif 

melalui usaha dirinya sendiri seperti menggali pengetahuan, menemukan 

pemecahan masalah, merumuskan gagasan, dan membuat hipotesis. Bentuk 

kegiatan belajar yang dapat dilakukan misalnya siswa berdiskusi dengan 

temannya, mengemukakan pendapat, mencari dan menemukan materi belajar, 

serta menyampaikan hasil penafsiran di dalam kelompok belajar.  

 
B. Aktivitas Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007: 23), aktivitas 

merupakan keaktifan, kegiatan, kerja atau salah satu kegiatan kerja yang 

dilaksanakan di tiap bagian di dalam perusahaan. Sedangkan belajar 

merupakan proses perubahan yang dilakukan individu. Aktivitas belajar juga 

dapat diartikan sebagai kegiatan aktif siswa untuk memperoleh tujuan belajar, 

baik bersifat fisik dan mental. Hal ini didukung oleh pendapat Sardiman 

(2010: 100) yang mengemukakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas 

yang bersifat fisik dan mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu 
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harus saling terkait. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan untuk siswa belajar. 

Dalam proses pembelajaran aktivitas siswa dan guru memegang 

peranan penting agar tercipta suasana belajar aktif dan menyenangkan. 

Misalnya aktivitas siswa membaca buku, bertanya kepada guru, mengerjakan 

tugas, dan menjawab pertanyaan. Menurut Kunandar (2010: 277), aktivitas 

belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian 

aktivitas belajar adalah kegiatan aktif yang dilakukan siswa bersifat fisik dan 

mental dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran antara lain; membaca buku pelajaran, aktif 

mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi dalam kelompok belajar, 

menyampaikan pendapat, mampu mengerjakan tugas dari guru, bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain. 

 
C. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah 

mengalami proses evaluasi belajar dapat berupa angka, sikap, dan 

keterampilan yang ditentukan dalam beberapa waktu. Hal ini didukung oleh 

pendapat Dimyati dan Mudjiono (2002: 20) bahwa hasil belajar merupakan 

suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terutama berkat evaluasi 

guru. Hasil evaluasi guru diharapkan dapat mengetahui perubahan tingkat 
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perkembangan mental siswa menjadi lebih baik dibandingkan sebelum 

pembelajaran. 

Hamalik (2005: 30) menyatakan bahwa hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. Gagne (dalam Wahyudin, 2006: 2.19) menyebutkan hasil 

belajar tersebut adalah (1) keterampilan intelektual; (2) strategi kognitif; (3) 

informasi verbal; (4) sikap; dan (5) keterampilan.  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan kemampuan seseorang yang terjadi setelah proses 

pembelajaran dengan melalui tahapan evaluasi belajar. Kemampuan yang 

dimiliki seseorang dari hasil belajar dapat berupa nilai angka, pengetahuan, 

perubahan sikap, dan keterampilan. 

 
D. Hakikat Membaca  

Hakikat membaca merupakan merespon lambang tulis dengan 

menggunakan pengertian yang tepat. Hal ini sesuai pendapat Hodgson (dalam 

Tarigan, 2008: 7) mendefinisikan membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Membaca tidak semudah hanya melafalkan bentuk dan tanda tulisan tetapi 

juga perlu proses untuk memahami isi bacaan.  

Crawley dan Mountain (dalam Rahim, 2007: 2) mengemukakan bahwa: 

membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan 
banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga 
melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. 
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Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan 
simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, 
membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, 
interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata 
bisa berupa aktivitas membaca kata-kata menggunakan kamus. 

 
Mengacu definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan pembaca dalam mengartikan 

bahasa tulis dan memahami isi bacaan secara tepat yang hendak disampaikan 

oleh penulis. 

 
E. Tujuan Membaca 

Pada dasarnya tujuan utama membaca adalah mendapatkan informasi 

yang tepat dan benar. Hal ini ditegaskan oleh Rahim (2007: 11) membaca 

bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pesan dari teks, karena 

seseorang yang membaca dengan tujuan, cenderung lebih memahami 

dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan.  

Menurut Tarigan (2008: 9) tujuan utama dalam membaca adalah untuk 

mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna, arti 

(meaning) erat sekali hubungannya dengan maksud tujuan atau intensif kita 

dalam membaca. Hal ini sesuai pendapat Nurhayati (2009: 4) bahwa tujuan 

membaca mempunyai kedudukan yang sangat penting karena akan 

berpengaruh pada proses membaca dan pemahaman membaca. Sedangkan 

menurut Resmini (2006: 94) pembelajaran membaca harus mempunyai tujuan 

yang jelas. Tujuan tersebut yaitu: 

1. menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan; 
2. membaca bersuara memberikan kesempatan kepada siswa 

menikmati bacaan; 
3. menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan; 
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4. menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu 
topik; 

5. menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata siswa; 
6. mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan disampaikan 

dengan lisan dan tertulis; 
7. melakukan penguatan dan penolakan terhadap ramalan-ramalan yang 

dibuat oleh siswa sebelum melakukan perbuatan membaca 
8. memberikan kesempatan kepada siswa melakukan eksperimentasi 

untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam sebuah bacaan; 
9. mempelajari struktur bacaan; serta  

10. menjawab pertanyaan khususnya yang dikembangkan oleh guru atau 
sengaja diberikan oleh penulis bacaan. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa tujuan 

membaca adalah mendapatkan informasi dari bacaan sesuai dengan tujuan 

masing-masing pembaca. Jika dikaitkan dengan membaca pemahaman, tujuan 

membaca sangat berperan penting dan dapat mempengaruhi pembaca dalam 

proses membaca sehingga pembaca memahami isi bacaan.  

 
F. Jenis-jenis Membaca 

Menurut Tarigan (2008: 11–13) jenis-jenis membaca ada dua macam, 

yaitu: 1) membaca nyaring, dan 2) membaca dalam hati. Membaca nyaring 

terdiri atas: (a) membaca ekstensif, yang dibagi lagi menjadi: membaca 

survey, membaca sekilas, dan membaca dangkal, dan (b) membaca intensif, 

yang terdiri dari: membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca 

telaah isi terdiri dari: membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, 

dan membaca ide-ide. Membaca telaah bahasa terdiri dari: membaca bahasa 

dan membaca sastra. Jenis-jenis membaca dapat dilihat pada gambar 1 di 

bawah ini. 
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Gambar 2.1 Jenis-jenis Membaca (Tarigan, 2008: 14). 

 
 

Berdasarkan pengelompokan bagan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa membaca pemahaman terdapat dalam lingkup membaca telaah isi 

yang tujuan utamanya adalah pemahaman dan penguasaan terhadap informasi 

serta hal-hal penting yang termuat dalam sebuah informasi tertulis berupa 

teks bacaan. 

 
G. Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman merupakan salah satu keterampilan membaca 

yang paling sulit karena diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang luas 

untuk menemukan informasi bacaan secara tepat. Tarigan (2008: 58) 

mengemukan bahwa membaca pemahaman merupakan sejenis membaca 

yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma 
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kesastraan (literary standards), resensi kritis (critical review), drama tulis 

(primed drama), serta pola-pola fiksi (pattenrs of fiction). 

Proses membaca pemahaman tidak semudah membaca secara mekanis 

ejaan huruf saja namun banyak faktor yang memperngaruhinya. Menurut 

Resmini (2006: 45) faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman antara 

lain kemampuan mengurai pesan (decoding), pengetahuan kosa-kata, 

pengetahuan tentang konsep-konsep, dan perkembangan kognitif. Selanjutnya 

Crawley dan Mountain (dalam Rahim, 2007: 2) di samping keterampilan 

decoding, pembaca juga harus memiliki keterampilan makna (meaning). 

Pemahaman berlangsung beberapa tingkat, mulai dari pemahaman literal 

sampai kepada pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif.  

Dengan demikian membaca pemahaman menekankan pada penguasaan 

aspek pemahaman mulai tingkat pemahaman literal, kritis, dan kreatif secara 

menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat.  

 
H. Pembelajaran Membaca Pemahaman di SD 

Pembelajaran membaca merupakan salah satu aspek pembelajaran 

bahasa Indonesia di SD. Pengembangan kemampuan membaca siswa harus 

dikembangkan secara seimbang dan terpadu. Seimbang dalam arti 

pembelajaran membaca disampaikan secara seimbang dengan aspek 

keterampilan berbahasa lain. Dalam kegiatan pembelajaran membaca, 

Kompetensi Dasar (KD) membaca akan menjadi fokus pembelajaran, 

sedangkan aspek keterampilan berbahasa lain menyertai dalam kegiatan 

pembelajaran.  
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Pembelajaran membaca di SD terdiri dari dua aspek keterampilan yaitu 

membaca permulaan dan keterampilan membaca lanjut. Membaca permulaan 

diberikan di kelas rendah mulai kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan membaca 

pemahaman diberikan di kelas 4, 5, dan 6. pembelajaran membaca permulaan 

di kelas 1, 2, dan 3 lebih menekankan aspek mekanis seperti pengenalan 

bentuk huruf; (b) pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, 

frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain); (c) pengenalan 

hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan menyuarakan 

bahan tertulis); (d) kecepatan membaca ke taraf lambat (Tarigan 2008: 12). 

Pembelajaran membaca pemahaman di kelas 4, 5, dan 6 lebih pada 

penguasaan aspek pemahaman. Aspek membaca pemahaman ada 3 yaitu 

literal, kritis, dan kreatif. Kemampuan membaca literal adalah kemampuan 

pembaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara 

tersurat (eksplisit).  Kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan 

siswa untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan 

keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat, maupun makna 

tersirat. Keterampilan membaca kritis siswa antara lain keterampilan: (1) 

menemukan informasi faktual (detail bacaan); (2) menemukan ide pokok 

yang tersirat maupun tersurat; (3) membuat kesimpulan; 4) menemukan 

tujuan pengarang (Tarigan dalam Nurhayati, 2009: 9).  

Pembelajaran membaca pemahaman menurut Mulyati (2006: 2.12) 

dapat dilaksanakan melalui kegiatan membaca di kelas sebagai berikut. 
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1. Mencari Kalimat Topik 

Siswa diminta untuk membaca sebuah paragraf dalam teks bacaan, 

kemudian mencari kalimat topik yang terdapat di dalamnya. 

2. Menceritakan Kembali 

Siswa membaca sebuah teks bacaan untuk menemukan kata kunci, 

menjawab pertanyaan, menyusun atau merangkumnya secara sistematis, 

dan menceritakannya kembali ke depan kelas. 

3. Parafrase 

Siswa membaca puisi yang diberikan oleh guru dan mencari makna yang 

terdapat di dalamnya lalu menceritakan kembali dengan kata-kata mereka 

sendiri.  

4. Melanjutkan Cerita 

Guru memberikan selembar kertas yang di dalamnya berisikan sebuah 

cerita, tetapi ada bagian yang dihilangkan dari cerita tersebut dan meminta 

siswa untuk melanjutkan sendiri bagian yang hilang tersebut. 

5. Mempraktikkan Petunjuk 

Siswa diberi buku yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk tentang 

bagaimana membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Selanjutnya 

siswa diminta untuk mempraktikkannya ke depan kelas. 

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran membaca 

pemahaman di SD harus disesuaikan dengan KD, dan tidak dapat dipisahkan 

dengan aspek keterampilan berbahasa yang lain. Pembelajaran membaca 

pemahaman di kelas 5 dilaksanakan dalam penelitian berupa teks bacaan 

dengan memperhatikan aspek pemahaman literal dan kritis. Kegiatan 
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membaca pemahaman tersebut adalah siswa mencari kalimat topik, 

menceritakan kembali, melanjutkan cerita, dan menyimpulkan isi bacaan.  

 
I. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suwarjo (2008: 98) model pembelajaran terbagi atas berbagai 

strategi belajar, seperti strategi pemodelan, pembelajaran penemuan, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran sinektik, model inkuiri, model 

bermain peran dan sebagainya. Slavin (dalam Solihatin, 2007: 4) menjelaskan 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah suatu model 

pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 

orang, dengan struktur kelompoknya bersifat heterogen. 

Pembelajaran kooperatif menekankan kerja sama siswa dalam belajar 

dan bertanggung jawab teman satu timnya. Hal ini sesuai pendapat Slavin 

(2010: 10) bahwa semua metode pembelajaran kooperatif menyumbangkan 

ide bahwa siswa yang bekerja sama dalam belajar dan bertanggung jawab 

terhadap teman satu timnya mampu membuat diri mereka belajar sama 

baiknya. Menurut Davidson dan Kroll (dalam Asma, 2006: 11) 

mendefinisikan belajar kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung di 

lingkungan belajar peserta didik dalam kelompok kecil yang saling berbagi 

ide-ide dan bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah-masalah 

yang ada dalam tugas mereka. Dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif 

adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok kecil terdiri 

dari 4-6 siswa untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah demi 

meraih keberhasilan individu dan kelompok. 
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J. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif  

Karakteristik pembelajaran kooperatif memiliki tipologi atau 

karakteriktik yang sangat prinsip. Menurut Slavin (2010: 26) tipologi 

pembelajaran memiliki berbagai perbedaan, tetapi dapat dikategorikan 

menurut enam karakteristik prinsip sebagai berikut. 

1) Tujuan Kelompok  

Kebanyakan metode pembelajaran kooperatif menggunakan beberapa 

tujuan kelompok. Dalam metode pembelajaran Tim Siswa, ini berupa 

sertifikat atau rekognisi lainnya yang diberikan kepada tim yang 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

2) Tanggung Jawab Individual 

Tanggung jawab dilaksanakan dua cara, yang pertama menjumlahkan skor 

kelompok atau nilai rata-rata individual. Yang kedua spesialisasi tugas, di  

mana tiap siswa diberikan tanggung jawab khusus untuk sebagian tugas 

kelompok. 

3) Kesempatan Sukses Bersama 

Karakteristik unik pembelajaran kooperatif adalah penggunaan metode 

skor yang memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk berkontribusi dan sukses dalam timnya. 

4) Kompetisi Tim 

Student Team Achievement Division (STAD) dan Teams-Games-

Tournament (TGT) menggunakan kompetisi antartim sebagai sarana untuk 

memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan anggota timnya. 
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5) Spesiasilasi Tugas 

Group Investigation (GI) dan metode spesialisasi tugas lainnya adalah 

untuk melaksanakan subtugas terhadap masing-masing anggota kelompok. 

6) Adaptasi terhadap Kebutuhan Kelompok 

Kebanyakan metode kooperatif menggunakan pengajaran yang 

mempercepat langkah kelompok, tetapi ada Cooperative Integarated 

Reading and Composition (CIRC) dan Team Accelarated Instruction 

(TAI) mengadaptasi pengajaran individual. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki karakter 

antara lain memiliki tujuan kelompok, memiliki tanggung jawab individual, 

kesuksesan yang sama, kompetisi tim, adanya spesialisasi tugas, 

mengadaptasi terhadap kebutuhan kelompok. Menurut Slavin (2010: 11) 

pembelajaran kooperatif telah dikembangkan dan diteliti secara ekstensif, tiga 

model di antaranya dapat diadaptasi untuk semua mata pelajaran dan tingkat 

kelas yaitu STAD, TGT, dan Jigsaw. Sedangkan dua yang lain CIRC 

digunakan khusus untuk membaca dan TAI digunakan untuk pelajaran 

matematika. 

 
K. Teams-Games-Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT pertama kali ditemukan oleh 

DeVries, Edward, dan Slavin pada tahun 1978 sebagai kajian di sekolah yang 

menghapuskan perbedaan. Menurut Slavin (2010: 166) pembelajaran 

kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 komponen-komponen yaitu tahap presentasi 

kelas (class precentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan 
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(games), pertandingan (tournament), dan penghargaan kelompok (team 

recognition). 

1. Presentasi Kelas (class precentation) 

Presentasi kelas merupakan pembelajaran langsung seperti yang sering kali 

dilakukan oleh guru. Guru haruslah fokus dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran materi dalam TGT, sehingga para siswa akan menyadari 

bahwa mereka harus memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, 

karena hal itu akan sangat membantu mereka mengerjakan games.  

2. Tim (teams) 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. Fungsi tim 

adalah memastikan bahwa semua anggota tim belajar dan mempersiapkan 

anggotanya untuk bisa mengerjakan games dengan baik. Setelah guru 

menyampaikan materi, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kerja 

siswa (LKS).  

3. Permainan (games) 

Games terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang dirancang 

untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari presentasi guru dan 

pelaksanaan kerja tim. Games tersebut dimainkan di atas meja dengan 

empat orang siswa, yang masing-masing mewakili tim berbeda. 

Kebanyakan games hanya berupa nomor-nomor pertanyaan yang ditulis 

pada lembar yang sama. Seorang siswa mengambil sebuah kartu bernomor 

dan harus menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu 
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tersebut. Sebuah aturan tentang penantang memperbolehkan para pemain 

saling menantang jawaban masing-masing. 

4. Pertandingan (tournament) 

Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Dilakukan 

setelah guru selesai memberikan materi dan tim telah melaksanakan kerja 

kelompok terhadap lembar kegiatan. Pada turnamen pertama, guru 

menunjuk empat siswa berprestasi tinggi sebelumnya pada meja 1, empat 

berikutnya pada meja 2, dan seterusnya. Kompetisi yang seimbang, 

memungkinkan para siswa dari semua tingkat kinerja sebelumnya 

berkontribusi secara maksimal terhadap skor tim mereka jika mereka 

melakukan yang terbaik. Gambar di bawah ini mengilustrasikan hubungan 

antara tim dalam games turnamen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.2 Penempatan Siswa pada Meja Turnamen (Slavin, 2010: 
168) 

 

A-1    A-2    A-3    A-4 
Tinggi    Sedang   Sedang  Rendah 

B-1    B-2    B-3      B-4 
Tinggi  Sedang    Sedang    Rendah 

C-1   C-2    C-3      C-4 
Tinggi   Sedang    Sedang     Rendah 

Meja 
Turnamen 

1 

Meja 
Turnamen 

2 

Meja 
Turnamen 

3 

Meja 
Turnamen 

4 
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Keterangan:  

A1, B1, C1     = Siswa kemampuan tinggi 

A (2,3) B (2,3) C (2,3)   = Siswa kemampuan sedang 

A4, B4, C4     = Siswa kemampuan rendah 

 
5. Penghargaan Kelompok (team recognition) 

Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah 

menghitung rata-rata skor kelompok, cara menjumlahkan skor yang 

diperoleh oleh masing-masing anggota kelompok dibagi dengan 

banyaknya anggota kelompok. Di mana penentuan poin yang diperoleh 

oleh masing-masing anggota kelompok didasarkan pada jumlah kartu yang 

diperoleh seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
Tabel 2.1 Perhitungan poin permainan untuk empat pemain 
 

Pemain 

Tidak 
ada 
yg 

seri 

Seri 
nilai 

tertinggi 

Seri 
nilai 

tengah 

Seri 
nilai 

rendah 

Nilai 
seri 

tertinggi 
3-

macam 

Nilai 
seri 

terendah 
3-

macam 

Seri 4-
macam 

Seri 
nilai 

tertinggi 
dan 

terendah 
Top 

Scorer 
60 50 60 60 50 60 40 50 

High 

Middle 

Scorer 

40 50 40 40 50 30 40 50 

Low 

Middle 

Scorer 

30 30 40 30 50 30 40 30 

Low 

Scorer 
20 20 20 30 20 30 40 30 
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Tabel 2.2 Kriteria penghargaan kelompok 
 

Kriteria (Rata-rata tim ) Penghargaan 

40 Tim Baik (Great Team) 

45 Tim Sangat Baik (Good Team) 

50 Tim Super (Super Team) 

 
(sumber: Adaptasi Slavin, 2010: 175)  

Keterangan: Top Scorer (skor tertinggi), High Middle Scorer (skor tengah 

tinggi), Low Middle Scorer (skor tengah rendah), Low Scorer (skor 

terendah).  

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TGT dimulai dari aktivitas 

guru dalam menyampaikan pelajaran di kelas, kemudian siswa bekerja dalam 

kelompok belajar. Selanjutnya guru mengadakan turnamen, di mana siswa 

memainkan games akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan 

poin bagi skor timnya. Di akhir pembelajaran guru memberikan penghargaan 

kepada tim yang memperoleh skor tertinggi. 

 
L. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Slavin (2010: 169-174) menjelaskan untuk memulai pembelajaran 

kooperatif tipe TGT terdiri dari tahapan persiapan dan memulai TGT. 

1. Persiapan 

a. Materi.  

Sebelum memulai pembelajaran perlu menyiapkan materi pembelajaran 

yang akan diajarkan sesuai pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Selanjutnya, membuat lembar kerja siswa yang akan dikerjakan secara 
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kelompok. Kemudian menyiapkan kartu soal, kartu kunci jawaban, 

kartu skor, tabel penghitungan nilai dan tabel penilaian kelompok. 

b. Menempatkan siswa ke dalam Tim.  

Langkah-langkah membagi siswa ke dalam tim sebagai berikut: 

1) Berdasarkan jenis kelamin, ras dan etnis. 

2) Menyusun urutan peringkat akademik siswa di kelas yang diambil 

dari nilai ujian atau ulangan harian. 

3) Tentukan berdasarkan jumlah tim. Tiap tim harus terdiri empat orang 

jika memungkinkan. Misalnya di kelas ada 32 anak, maka akan 

dibentuk delapan tim yang masing-masing kelompok terdiri empat 

orang. 

4) Bagikan siswa ke dalam tim. Seimbangkan tim dengan akademik 

kinerjanya terdiri dari yang rendah, sedang, dan tinggi. 

5) Isilah nama siswa ke dalam lembar rangkuman tim (terlampir). 

2. Memulai TGT  

Jadwal kegiatan TGT terdiri dari aktivitas pembelajaran, sebagai 

berikut: 

a. Presentasi Kelas 

Guru menyampaikan materi pelajaran di kelas sesuai rencana pelajaran 

yang telah disiapkan. 

b. Belajar Kelompok  

Para siswa mempelajari LKS dan lembar jawaban dalam kelompok 

yang telah dibuat oleh guru. 
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c. Games Turnamen.  

Guru menempatkan siswa ke dalam meja turnamen yang terdiri dari 

empat siswa sesuai dengan kemampuan yang homogen. Permainan ini 

diawali dengan memberitahukan aturan permainan. Setelah itu 

permainan dimulai dengan membagikan kartu-kartu untuk bermain 

(kartu soal dan kunci jawaban diletakkan di dalam kotak sehingga soal 

dan kunci jawaban tidak terbaca). Permainan pada tiap meja turnamen 

dilakukan dengan aturan sebagai berikut. 

1) Setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pemain pertama, 

penantang kedua, ketiga, dan keempat dengan cara undian.  

2) Pemain yang menang undian mengambil kartu yang berisi kartu soal 

dan memberikan kepada pemain keempat untuk membacanya keras. 

3) Pemain pertama yang tidak yakin diperbolehkan menebak dan tidak 

dikenai sanksi. Setelah menjawab, siswa yang ada di sebelah kiri 

sebagai penantang 1 boleh memberikan jawaban yang berbeda. Jika 

penantang 1 melewatinya maka boleh penantang 2 memberikan 

jawaban. Jika jawaban benar maka akan mendapatkan poin dari 

kartu soal tersebut. 

4) Pembaca soal akan membuka kunci jawaban dan skor hanya 

diberikan kepada pemain yang menjawab benar. 

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

6) Penantang harus berhati-hati karena jika salah jawabannya maka 

penantang wajib mengembalikan kartu yang telah dimenangkannya. 
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7) Permainan dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai semua 

kartu soal habis dibacakan, di mana posisi pemain berputar ke 

sebelah kiri (searah jarum jam) agar setiap peserta dalam satu meja 

turnamen dapat berperan sebagai pemain dan penantang.  

8) Di sini permainan dapat dilakukan berkali-kali dengan syarat bahwa 

setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang sama sebagai 

pemain dan penantang. 

9) Setelah semua kartu selesai terjawab, setiap pemain dalam satu meja 

menghitung jumlah kartu soal yang dimenangkannya dan 

menentukan berapa poin yang diperoleh berdasarkan tabel 

perhitungan games yang telah disediakan.  

10) Setiap pemain kembali kepada kelompok asalnya dan melaporkan 

poin yang diperoleh berdasarkan tabel perhitungan yang telah 

disediakan.  

11) Ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh anggota 

kelompoknya pada tabel yang telah disediakan, kemudian guru 

menentukan kriteria penghargaan yang berhak diterima oleh 

kelompoknya. 

d. Penghargaan (recognisi) 

Guru menentukan skor tim dan memberikan penghargaan berupa 

sertifikat kepada tim yang meraih skor tertinggi dalam turnamen dengan 

kriteria tim super, tim sangat baik, dan tim baik. 
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M. Pelaksanaan Membaca Pemahaman Melalui Pembelajaran Kooperatif 
tipe TGT di Sekolah Dasar 

 
Pembelajaran membaca pemahaman di SD dilaksanakan berdasarkan 

Standar Kompetensi (SK) bahasa Indonesia kelas V semester satu yang 

mencakup memahami teks dengan membaca teks percakapan, membaca 

cepat 75 kata per menit, dan membaca puisi. Kompetensi Dasar (KD) 

membaca yang dipilih adalah memahami teks bacaan dengan membaca 75 

kata per menit dan menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca. Guru 

memberikan materi pokok dalam bentuk teks bacaan yang berisi tentang 

pahlawan “Teuku Umar” dan cerita fiksi “Putri Gisela” dengan tujuan siswa 

dapat memahami isi teks bacaan.  

Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman melalui kooperatif 

tipe TGT yang dilaksanakan peneliti sebagai berikut. 

1) Presentasi Kelas 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan apersepsi kepada 

siswa. Selanjutnya guru menyampaikan materi membaca pemahaman 

melalui teks bacaan. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan 

menanyakan tentang isi teks bacaan. Guru menyuruh siswa membaca 

teks bacaan, jika ada yang tidak jelas dan kurang paham.  

2) Kelompok Belajar  

 Guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar yang terdiri 4-5 

siswa sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif yang berbeda. 

Kemudian guru memberikan LKS kepada kelompok. Siswa secara 

bersama-sama mengerjakan tugas yang terdapat dalam lembar LKS. 
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Perwakilan kelompok mengumpulkan hasil kerjanya dalam 

menyelesaikan LKS dan menyerahkan kepada guru. 

3) Games Turnamen  

 Guru membagi siswa untuk bertanding dalam meja turnamen. 

Siswa mewakili kelompok masing-masing, bertanding dengan kelompok 

yang lain berusaha untuk menjawab pertanyaan. Skor yang dikumpulkan 

anggota kelompok menentukan skor akhir kelompok. Guru 

menyampaikan peraturan games turnamen kepada siswa yang digunakan 

selama penelitian dilaksanakan sebagai berikut.  

a) Siswa menentukan dulu pemain pertama, kedua, ketiga, dan keempat 

dengan cara undian.  

b) Pemain pertama memberikan kartu pertanyaan games kepada pemain 

keempat untuk membaca pertanyaan games. 

c) Pemain pertama menjawab pertanyaan, jika masih salah diajukan ke 

pemain kedua sebagai penantang dan seterusnya.  

d) Setiap jawaban benar akan mendapat skor yang dituliskan pada 

lembar skor penilaian.  

e) Permainan dilanjutkan pada kartu pertanyaan berikutnya sampai kartu 

pertanyaan habis. 

f) Siswa yang memperoleh skor games turnamen yang paling besar 

adalah pemenang di meja turnamen. 

g) Siswa mengumpulkan poin turnamen yang diperoleh ke dalam skor 

kelompok masing-masing. 
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4) Pemberian Penghargaan 

 Guru menghitung skor kelompok hasil dari games turnamen. Guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi sebagai pemenang games turnamen terdiri dari tim super, tim 

sangat baik, tim baik, dan tim kurang. 

5) Tes Hasil Belajar  

 Guru memberikan tes tes formatif berupa soal isian rumpang dan 

pilihan ganda kepada siswa selama 15-20 menit di akhir pelaksanaan 

siklus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar membaca 

pemahaman melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

 
N. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam membaca pemahaman menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, maka aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 8 Metro Selatan dapat 

meningkat”. 


