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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang penting, dalam 

upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan diri. Melalui belajar 

seseorang dapat memahami sesuatu konsep yang baru, dan atau mengalami 

perubahan tingkah laku, sikap, dan ketrampilan. Pernyataan di atas didukung oleh 

Gagne dalam buku Ratna Wilis bahwa (1988:12-13)“ Belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman.” Kutipan di atas dapat diartikan bahwa belajar membutuhkan waktu 

yang lama dan melalui proses perubahan perilaku dan pola pikir dari seseorang. 

 

Belajar menurut Drs. Bambang Warsita bahwa (2008:87)“ Belajar merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat individu, yang mengubah stimulasi yang 

datang dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi yang selanjutnya 

dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang.” 

Menurut Prof. Dr. Made Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat 

relatif permanen sebagai hasil pengalaman (bukan hasil perkembangan, pengaruh 

obat atau kecelakaan) dan bisa melaksanakanya pada pengetahuan lain serta 

mampu mengkomunikasikanya kepada orang lain. 
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Surya (2003:24) mengemukakan tiga ciri-ciri perubahan khas yang menjadi 

karakteristik perilaku belajar yaitu: a) Belajar merupakan perubahan yang 

intensional, b) Belajar merupakan perubahan yang bersifat positif dan aktif, c) 

Belajar merupakan yang bersifat efektif dan fungsional. Belajar merupakn proses 

orang yang memperoleh kecakapan ketrampilan dan sikap. Hakikatnya belajar 

harus mengahasilkan sesuatu perubahan yang permanen dalam diri manusia 

melalui pengalaman yang diolah daya nalar. Pengalaman adalah hasil proses 

interaksi manusia dan lingkungannnya. 

 

Dari beberapa teori tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku , kepribadian yang dimiliki oleh seseorang baik 

ketrampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan secara dinamis dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum dewasa menjadi dewasa, dari yang 

sederhana menjadi yang kompleks. Hakikat belajar harus menghasilkan sesuatu 

perubahan permanen dalam diri seseorang melalui pengalaman. Pengalaman 

adalah hasil proses interaksi seseorang dengan lingkungannya. Semakinbanyak 

interaksi dengan lingkungan hidupnya maka seseorang semakin banyak 

pengalamannya. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman seseorang itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

 

2.2    Pengembangan Instruksional 

 

Pengembangan instruksional adalah teknik pengelolaan dalam mencari 

pemecahan masalah-masalah instruksional atau, setidak-tidaknya, dalam 
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mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki 

pendidikan. 

 Desain instruksional sebuah upaya untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan pendekatan sistem instruksional. Pendekatan sistem dalam 

Instruksional lebih produktif untuk semua tujuan Instruksional di mana setiap 

komponen bekerja dan berfungsi untuk mencapai tujuan instruksional. Komponen 

seperti instruktur, peserta didik, materi, kegiatan instruksional, sistem penyajian 

materi, dan kinerja lingkungan belajar saling berinteraksi dan bekerja sama untuk 

mewujudkan hasil instruksional pebelajar yang dikehendaki. Desain sistem 

instruksional meliputi untuk perencanaan, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi instruksional. 

 

2.2.1 Komponen Desain Instruksional Model Dick and Carey. 

 

Model Dick – Carey adalah model desain instruksional yang dikembangkan oleh 

Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey. Model ini adalah salah satu dari 

model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip disain 

instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus di tempuh secara 

berurutan. 

Model Dick – Carey tertuang dalam Bukunya The Systematic Design of 

Instruction edisi 6 tahun 2005. Perancangan instruksional menurut sistem 

pendekatan model Dick & Carey terdapat beberapa komponen yang akan dilewati 

di dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut. Langkahnya 

ditunjukkan pada gambar 2 .1 berikut ini: 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Berikut adalah langkah pengembangan desain instruksional menurut Dick and 

Carey : 

1) Identifikasi Tujuan (Identity Instructional Goal(s)). Tahap awal model ini 

adalah menentukan apa yang diinginkan agar pebelajar dapat 

melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program Instruksional. 

Tujuan Instruksional mungkin dapat diturunkan dari daftar tujuan, dari 

analisis kinerja (performance analysis), dari penilaian kebutuhan (needs 

assessment), dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar pebelajar, 

dari analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan (Job Analysis), atau 

dari persyaratan lain untuk instruksi baru.  

2) Melakukan Analisis Instruksional (Conduct Instructional Analysis). 

Langkah ini, pertama mengklasifikasi tujuan ke dalam ranah belajar 

Gagne, menentukan langkah-demi-langkah apa yang dilakukan orang 

ketika mereka melakukan tujuan tersebut (mengenali keterampilan 

bawahan / subordinat). Langkah terakhir dalam proses analisis 

Instruksional adalah untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap, yang dikenal sebagai perilaku masukan (entry behaviors), yang 

diperlukan peserta didik untuk dapat memulai Instruksional. Peta konsep 

akan menggambarkan hubungan di antara semua keterampilan yang telah 

diidentifikasi.  

3) Analisis Pembelajar dan Lingkungan (Analyze Learners and Contexts). 

Langkah ini melakukan analisis pembelajar, analisis konteks di mana 

mereka akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan 

menggunakannya. Keterampilan pembelajar, pilihan, dan sikap yang telah 
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dimiliki pembelajar akan digunakan untuk merancang strategi 

Instruksional. 

4) Merumuskan Tujuan Performansi (Write Performance Objectives). 

Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang 

diidentifikasi dalam analisis Instruksional, akan mengidentifikasi 

keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang 

harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses.  

5) Pengembangan Tes Acuan Patokan (Develop Assessment Instruments). 

Berdasarkan tujuan performansi yang telah ditulis, langkah ini adalah 

mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar (tes acuan patokan) 

untuk mengukur kemampuan siwa seperti yang diperkirakan dari tujuan. 

Penekanan utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang 

digambarkan dalam tujuan dan penilaian yang diminta.  

6) Pengembangan Siasat Instruksional (Develop Instructional Strategy). 

Bagian-bagian siasat Instruksional menekankan komponen untuk 

mengembangkan belajar pebelajar termasuk kegiatan praInstruksional, 

presentasi isi, partisipasi peserta didik, penilaian, dan tindak lanjut 

kegiatan.  

7) Pengembangan atau Memilih Material Instruksional (Develop and Select 

Instructional Materials). Ketika kita menggunakan istilah bahan 

Instruksional kita sudah termasuk segala bentuk Instruksional seperti 

panduan guru, modul, overhead transparansi, kaset video, komputer 

berbasis multimedia, dan halaman web untuk Instruksional jarak jauh. 

maksudnya bahan memiliki konotasi.  



17 
 

8) Merancang dan Melaksanakan Penilaian Formatif (Design and Conduct 

Formative Evaluation of Instruction). Ada tiga jenis evaluasi formatif 

yaitu penilaian satu-satu, penilaian kelompok kecil, dan penilaian uji 

lapangan. Setiap jenis penilaian memberikan informasi yang berbeda bagi 

perancang untuk digunakan dalam meningkatkan Instruksional. Teknik 

serupa dapat diterapkan pada penilaian formatif terhadap bahan atau 

Instruksional di kelas.   

9) Revisi Instruksional (Revise Instructional). Strategi Instruksional ditinjau 

kembali dan akhirnya semua pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi 

Instruksional untuk membuatnya menjadi alat Instruksional lebih efektif. 

10) Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif (Design And Conduct 

Summative Evaluation). Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar 

untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya 

divalidasi dan diujicobakan di kelas/ diimplementasikan di kelas dengan 

evaluasi sumatif. 

 

2.3 Pembelajaran Bahasa Inggris  

 

 Proses pembelajaran akan mengarah pada apa yang dibutuhkan siswa dan sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. 

Gagne (1972) mengemukakan bahwa: “learning is a change inhuman 

disposition or capacity, which persist over a period time, and which is not 

simply ascribable to process of growth” (Warsita, Bambang. 2008:65-79) 

 

 

Dalam belajar Bahasa Inggris, para siswa harus melewati beberapa tahap atau fase 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Hal ini berkaitan dengan 
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kemampuan perolehan bahasa (language acquisition). Inggris merupakan bahasa 

asing yang diajarkan sejak sekolah dasar. Pemerolehan Bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing diajarkan dengan tahapan-tahapan pembelajaran sehingga 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan belajar bahasa asing 

menjadi kebiasaan. Hal ini sesuai dengan Gagne yang menyatakan  

 belajar adalah mekanisme dimana seseorang menjadi anggota masyarakat yang 

berfungsi secara kompleks.  

 

Kompetensi yang diperlukan meliputi skill, pengetahuan, attitude (perilaku), dan 

nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia, sehingga belajar adalah hasil dalam 

berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Gagne, Robert 

M. : 1977, siswa pembelajaran bahasa Inggris membutuhkan fasiltator pengatur 

jalannya pelajaran hal ini sesuai dengan pemikiran vygotsky yang menyatakan 

bahwa   

Teacher is to be kind of walking resources center in the classroom. in the 

other words teacher should always be ready to offer help if it is needed. 

Therefore, teacher has to appear to be well prepared and knowledgeable 

about the material. (Vygotski, 2003;56) 

 
 

Pembelajaran adalah proses yang disengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya aktifitas belajar dalam diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan suatu hal yang bersifat eksternal yang dirancang untuk mendukung 

terjadinya proses belajar internal dalam diri individu.  Dick dan Carey (2005: 205) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang 

disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau 

beberapa jenis media.  
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Proses pembelajaran mempunyai tujuan yaitu agar siswa dapat mencapai 

kompetensi seperti yang kita inginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut proses 

pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik dimulai dari 

rancangan pelaksanaan pembelajaran hingga ke evaluasi pembelajaran.    

pembelajaran Bahasa Inggris itu terdiri dari empat kemampuan yaitu: mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis Selain memiliki empat skills dalam Bahasa 

Inggris juga memiliki komponen bahasa tidak dapat ditinggalkan yaitu structure, 

vocabulary, pronunciation, komponen bahasa ini memiliki keterkaitan antara satu 

dan yang lain dan tentunya mempengaruhi pada empat keahlian berbahasa Inggris, 

listening, reading, speaking dan writing.   

 

Pembelajaran Bahasa Inggris prioritas utama adalah pencapaian tujuan 

pembelajaran itu sendiri, metode pembelajaran harus menarik dan sesuai dengan 

tingkat satuan pendidikan peserta didik khususnya dalam mengajar vocabulary 

atau kosakata siswa. Mengingat pentingnya karna kata adalah bagian terkecil dari 

kesadaran manusia  “A word is a microcosm of human consciousness” 

(vygotsky:2003:4) dan kita membutuhkan metode yang tepat dalam 

mengajarkannya betapa pentingnya metode sehingga Asher (1988: 1) berpendapat 

bahwa “method” implies a formula, a formula implies a science. Sebelum 

membelajarkan Bahasa Inggris seorang guru mesti mempersiapkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pemebelajaran itu sendiri seperti media, gambar, dsb 

sehingga siswa dapat memahami makna dari pembelajaran itu. Diharapkan 

prestasi siswa dapat meningkat dan dapat mengaplikasikan bahasa Inggris dalam 

kehidupan merekan sehari-hari (real life). Pembelajaran menggunakan metode 

TGT merupakan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas belajar.   
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Dengan aktivitas pembelajaran yang tinggi tentu berdampak pada prestasi yang 

tinggi pula. Seperti yang dikatakan Richard dan  Rodger  2001 dalam (Setiyadi  

2003:116): 

 no method of teaching foreign speech is likely to be economical or 

successful which does not include in the first period a very considerable 

proportion of that type of classroom work which consists of the carrying 

out of pupil of orders by teacher. 

 

 

 

2.4 Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

model pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku 

yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap 

kelompok akan memperoleh penghargaan, jika kelompok mampu menunjukkan 

prestasi yang di persyaratkan. 

 

 Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan 

positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari 

setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan 

mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan 

memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan 

kelompok. Sanjaya, Wina (2010:241) 
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Roger dan David Johnson (Lie, Anita, 2008:31) mengemukakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil 

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

1)   Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk 

menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas 

sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya 

sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. 

2)   Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

Cooperative Learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk 

melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran 

Cooperative Learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa 

sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung 

jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 

3)   Tatap muka 

Dalam pembelajaran Cooperative Learning setiap kelompok harus diberikan 

kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan 

memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan 

semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan 

kelebihan, dan mengisi kekurangan. 

4)   Komunikasi antar anggota 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga 
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bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan 

kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan 

berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang. Namun, proses 

ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk 

memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental dan 

emosional para siswa. 

5)   Evaluasi proses kelompok. 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi 

proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja 

sama dengan lebih efektif. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim, Muslimin, et, 

al. (Trianto, 2011:48) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase -1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar. 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase-4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas 

mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 

Fase-6 Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 
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Memberikan penghargaan upaya maupun hasil belajar individu maupun 

kelompok. 

Sumber: Ibrahim, Muslimin, et, al. (Trianto, 2011:48) 

 

Menurut Slavin, Robert E (2010:257) mengemukakan “Pendekatan paling efektif 

terhadap manajemen kelas bagi pembelajaran kooperatif adalah menciptakan 

sebuah sistem penghargaan positif yang didasarkan pada kelompok”. Berikut 

petunjuk perhitungan skor perkembangan individu menurut Slavin, Robert E 

(2010:159) terdapat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

 

Konversi Skor Perkembangan 

 

SKOR KUIS INDIVIDU 
SKOR 

PERKEMBANGAN 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin 

10 hingga 1 poin dibawah skor awal 10 poin 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 poin 

Sumber: Slavin, Robert E (2010:159) 

 

Pada model pembelajaran kooperatif supaya peserta didik lebih termotivasi dalam 

setiap pembelajaran, guru memberikan suatu penghargaan kepada kelompok-

kelompok yang memiliki nilai yang memenuhi kriteria. Menurut Slavin, Robert E 

(2010:160) mengemukakan bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan 

pemberian penghargaan terhadap kelompok adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 

 

Tingkat Penghargaan Kelompok 

 

 

NILAI RATA-RATA KELOMPOK 

 

PENGHARGAAN 

15 poin TIM BAIK 

16 poin TIM SANGAT BAIK 

17 poin TIM SUPER 

Sumber: Slavin, Robert E (2010:160) 

 

2.5 Teams Games Tournament (TGT) 

 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu tipe atau 

model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai 

tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas 

belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model 

Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan 

sehat dan keterlibatan belajar. 

 
Teams Games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh Davied 

Devries dan Keith Edward, ini merupakan metode pembelajaran pertama dari 

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

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

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

bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Pembelajaran dalam Teams 

Games Tournament (TGT) hampir sama seperti STAD dalam setiap hal kecuali 

satu, sebagai ganti kuis dan sistem skor perbaikan individu, TGT menggunakan 
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turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu siswa bertanding mewakili 

timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik mereka yang 

lalu. (Robert E.2009:162) 

Metode TGT ini dirancang untuk mengenalkan kosa kata Bahasa Inggris kepada  

siswa. pembelajaran menggunakan TGT ini sangat ideal jika diterapkan pada 

anak sekolah menengah  dikarenakan pembelajaran yang dititik beratkan pada 

aktivitas pembelajaran kelompok (grouping) adapun aktivitas yang diamati  yaitu  

1) mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. 2) bertanya kepada guru.3) 

menjawab pertanyaaan guru.4)menjelaskan materi pada teman dan kelompok. 5) 

menyelesaikan soal diskusi. 6)membuat catatan/rangkuman. 7) aktif dalam 

persentasi kelas. 8) aktif dalam pertandingan 

 

Menurut Robert E. Slavin (2010;214), Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri 

dari 5 komponen utama, yaitu : presentasi di kelas, tim (kelompok), game 

(permainan), turnamen (pertandingan), dan rekognisi tim (perhargaan kelompok). 

Prosedur pelaksanaan TGT dimulai dari aktivitas guru dalam menyampaikan 

pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa 

semua anggota tim telah menguasai pelajaran. Selanjutnya diadakan turnamen, di 

mana siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya. 

 

Lebih lanjut, dijelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran TGT modifikasi 

dari Robert E. Slavin (2010:245) bahwa TGT terdiri dari siklus reguler dari 

aktivitas pengajaran, sebagai berikut: 

1. Penjelasan materi 
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Guru menjelaskan secara garis besar dan siswa memperhatikan dengan 

seksama. Tahap penjelasan di artikan sebagai proses penyampaian pokok – 

pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok yang 

tujuannya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

2. Belajar Kelompok (Tim) 

Siswa melaksanakan pembelajaran dalam kelompok kelompok kecil yang 

heterogen dalam kemampuan akademis yang terdiri dari siswa dengan tingkat 

akademis tinggi sedang dan kurang setelah guru selesai memberikan materi, 

setiap  kelompok mengerjakan soal – soal secara berkelompok, selanjutnya  

satu dari anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sementara 

kelompok lain menanggapi. 

3. Permainan/Pertandingan (Game/Turnamen) 

Pelaksanaan pertandingan akademik adalah ciri khas dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Kelompok  heterogen dirombak untuk sementara waktu 

dan kemudian dibentuk kelompok yang homogeny dalam tingkat kecerdasan  

dan digabungkan dalam 1 meja pertandingan  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Pertandingan 

 

Pada saat pertandingan usai, nilai yang diperoleh setiap siswa dihitung dan ditulis 

pada lembar penilaian individu, peserta mendapat nilai terbanyak  meraih tingkat 

A1     A2      A3         A4 B1     B2            B3        B4 

C1    C2     C3        C4 D1 D2 D3 D4 

MEJA 2  MEJA 1 MEJA 3 MEJA 4 
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1 (top scorer), peserta mendapat nilai terbanyak kedua meraih tingkat 2 (high 

middle scorer), peserta mendapat nilai terbanyak ketiga meraih tingkat 3 (lower 

middle scorer), peraih nilai terkecil meraih tingkat (lower scorer) Selanjutnya 

perolehan nilai peserta dikonversikan dengan tabel 2.4, 2.5, 2.6 (slavin 1995:90) 

dibawah ini : 

 

 

Tabel 2.4  Perolehan Skor Untuk 4 Pemain 

 

Tingkat

an 

Pemain 

Tida

k ada 

seri 

Tingk

at 1-2 

seri 

Tingk

at 2-3 

seri 

Tingk

at 3-4  

seri 

Tingk

at 1-2-

3 seri 

Tingk

at 2-3-

4 seri 

Tingkat 

1-2 -3-4 

seri 

Tingka

t 1-2 

seri 

3-4 seri 

1(High 

scorer) 
60 50 60 60 50 60 40 50 

2(high 

middle 

scorer) 

40 50 40 40 50 30 40 50 

3(low 

middle 

scorer) 

30 30 40 30 50 30 40 30 

4(low 

scorer) 
20 20 20 30 20 30 40 30 

 

 

Tabel di atas memperlihatkan aturan perolehan skor untuk pemain terdiri dari 4 

orang dengan keterangan sebagai berikut: Jika tidak ada seri  diantara keempat 

pemain, maka pemain tingkat 1 memperoleh skor 60, pemain tingkat 2 

memperoleh skor 40, pemain tingkat 3 memperoleh skor 30 dan pemain tingkat 4 

memperoleh skor 20 jika pemain tingkat 1 dan tingkat 2 seri  maka kedua pemain 

tersebut  memperoleh nilai 50 maka pemain tingkat 3 memperoleh nilai 30 dan 
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pemain tingkat 4 memperoleh skor 20, jika pemain tingkat 2 dan tingkat 3 seri 

maka pemain tingkat 1 memperoleh skor 60, pemain tingkat 2 dan tingkat 3 

mendapatkan skor 40 sedangkan pemain tingkat 4 memperoleh skor 20 jika 

pemain tingkat3 dan 4 seri maka pemain tingkat 1 memperoleh skor 60, pemain  

tingkat 2 memperoleh skor 40 dan pemain tingkat 3 dan 4 memperoleh skor 30 

jika pemain tingkat 1,2 dan 3 seri  maka ketigaa pemain tersebut memperoleh skor 

50 sedangkan pemain tingkat 4 memperoleh skor 20, jika pemain tingkat 1,2. Dan 

4 seri maka tingkat 1 memperoleh skor 60 maka ktiga pemain seri mendapatkan 

nilai skor 30 jika semua pemain seri maka masin – masing pemain mendapatkan 

nilai 40, jika pemain tingkat 1 dan 2 seri dan pemain tingkat 3 dan 4 seri  maka 

pemain tingkat 1 dan 2 mendapatkan skor 50 dan pemain tingkat 3 dan 4 

mendapatkan skor 30 

 

Tabel 2.5 perolehan skor untuk tiga pemain 

Tingkatan 

pemain 

Tidak ada 

seri 

Tingkat 1 

dan 2 seri 

Tingkat 2 

dan 3 seri 

Tingkat 1,2 

dan 3 seri 

1(Top scorer) 60 50 60 40 

2(High middle 

scorer) 

40 50 30 40 

3(Low scorer) 20 20 30 40 

 

Tabel 2.5 memperlihatkan aturan untuk pemain yang terdiri dari tiga orang 

dengan keterangan sebagai berikut: 

Jika tidak ada seri maka pemain tingkat 1 memperoleh nilai 60 dan tingkat 2 

mendapakan skor 40 dan tingkat 3 mandapatkan skor 20, Jika pemain tingkat 1 

dan 2 seri maka pemain tingkat 1 memperoleh nilai 50 dan tingkat 2 mendapakan 
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skor 50 dan tingkat 3 mandapatkan skor 20, Jika pemain tingkat 2 dan 3 seri maka 

pemain tingkat 1 memperoleh nilai 60 dan tingkat 2 mendapakan skor 30 dan 

tingkat 3 mandapatkan skor 30, Jika pemain tingkat 1 , 2  dan 3 seri maka pemain 

tingkat 1 memperoleh nilai 40 dan tingkat 2 mendapatkan skor 40 dan tingkat 3 

mandapatkan skor 40. 

 
 
Tabel 2.6 Perolehan skor untuk 2 pemain 

Tingkatan pemain Tidak ada seri Tingkat 1-2 seri 

1 (top scorer) 60 40 

2 (low scorer) 20 40 

 

Tabel 2.6 memperlihatkan aturan pemain yang terdiri dari dua orang 

keterangannya sebagai berikut: jika tidak ada seri maka pemain tingkat 1 

mendapatkan skor 60 dan tingkat 2 mendapatkan nilai 20 jika pemain tingkat 1 

dan 2 seri maka masing masin pemain mendapatkan skor 40 

 

4. Rekognisi Tim (Penghargaan Tim) 

Pada setiap akhir pertandingan dilakukan perhitungan  skor ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan kelompok mana yng mendapatkan skor tertinggi untuk 

memperoleleh nilai rata rata mencapai kriteria tertentu maka diberikan 

penghargaan. 
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Tabel 2.7 Kriteria Penghargaan Kelompok 

NILAI PENGHARGAAN 

Nilai ≥ 50  Super team 

45 ≤ Nilai < 50 Great team 

40 ≤ Nilai < 45 Good team 

 

Berikut adalah contoh lembar rangkuman catatan skor yang sudah diisi menurut 

slavin (1995:91) seperti tertera sebagai berikut: 

 

Tabel 2.8 Kriteria Penghargaan Kelompok 

 

ANGGOTA 

KELOMPOK 
A B C D E F 

1 60 20 20 40   

2 40 40 20 60   

3 50 20 40 60   

4 60 60 20 40   

       

       

Total skor 210 140 100 200   

Rata rata skor 55 35 25 50   

Penghargaan 

kelompok 

Super 

Team 

  Good 

Team 

  

Bagi kelompok yang memperoleh nilai skor tertentu dapat diberikan predikat 

good team, great team, bagi kelompok tertinggi diberikan predikat super team 

perangkat yang dibuthkan untuk melaksanakan penghargaan kelompok adalah 

lembar pencatatan nilai pemain, lembar rangkuman skorsertifikat penghargaan 

atau sejenisnya. 
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2.6 Teori Belajar Sosial Vygotsky 

 

Vygotsky berpendapat seperti Piaget, bahwa peserta didik  membentuk 

pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik  sendiri melalui 

bahasa.  Vygotsky berkeyakinan bahwa perkembangan  tergantung baik pada 

faktor biologis menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan 

stimulus-respon, faktor sosial sangat penting artinya bagi perkembangan fungsi 

mental lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penalaran logis, dan 

pengambilan keputusan (Kern, 2008: 38-39). 

 
Teori Vygosky ini, lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran.  

Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih 

berada dalam jangkauan mereka disebut dengan zone of proximal development, 

yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan 

seseorang saat ini.  Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada 

umumnya muncul dari percakapan dan kerja sama antar individu sebelum fungsi 

mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut (Kern, 2008: 39). 

 

Satu lagi ide penting dari Vygotsky adalah scaffolding yakni pemberian bantuan 

kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan 

tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya.  

Penafsiran terkini  terhadap ide-ide Vygotsky adalah peserta didik seharusnya 

diberikan tugas-tugas kompleks, sulit, dan realistik dan kemudian diberikan 

bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu.  Hal ini bukan berarti 
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bahwa diajarkan sedikit demi sedikit komponen-komponen suatu tugas yang 

kompleks yang pada suatu hari diharapkan akan terwujud menjadi suatu 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas kompleks tersebut (Kern, 2008: 6) 

 

2.7 Penelitian Yang Relevan 

 

Lismawati (2005) dalam penelitannya menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

aktivitas siswa dan diikuti peningkatan hasil belajar siswa. Rahardi Moersetyo 

(2002) dalam penelitianya menyimpulkan bahwa hasil pembelajaran tipe TGT 

lebih baik daripada pembelajaran dengan model belajar konvensional, dan  

Magdalena, Elva. 2010. Peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui 

peningkatan kooperatif tipe teams-games-turnament di SMP Negeri 23 Bandar 

Lampung. Tesis Magister (tidak dipublikasikan) Universitas Lampung. Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 


