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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Teori Belajar dan Pembelajaran 

Aunurahman (2009:33) mengatakan bahwa tidak ada ruang dan waktu di mana 

manusia dapat melepaskan dirinya dari kegiatan belajar, itu berarti pula bahwa 

belajar tidak pernah di batasi usia, tempat maupun waktu karena perubahan yang 

menuntut terjadinya aktivitas belajar itu juga tidak pernah berhenti.  Manusia 

sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan-keinginan tentunya 

membutuhkan proses belajar dan komunikasi.  Aktivitas kehidupan manusia 

sehari-hari hampir tidak pernah terlepas dari kegiatan belajar baik ketika 

seseorang melaksanakan aktivitas sendiri maupun di dalam suatu kelompok 

tertentu. 

 

 

Thorndike (Uno Hamzah, 2008:11) mengemukakan bahwa belajar adalah proses 

interkasi antara stimulus dan respon.  Perubahan tingkah laku dapat berwujud 

sesuatu yang dapat di amati dan yang tidak dapat di amati.  Pandangan Thorndike 

mengarah pada hasil langsung belajar atau tingkah laku yang diamati.Belajar 

merupakan proses untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia 

dan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.  

Masalah pengertian belajar ini, para ahli psikologi dan pendidik mengemukakan 

rumusan yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing.  
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Tentu saja mereka mempunyai alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara 

ilmiah.  Reber dalam kamus susunanya yang tergolong modern, Dictionary of 

Psychology membatasi belajar dengan dua macam definisi, yang pertama belajar 

adalah “the process of inquiring knowledge”, yaitu proses memperoleh 

pengetahuan.  Yang kedua adalah “a relatively permanent change in respons 

potentiality which occurs as a result of reinforced practice”, yaitu suatu 

perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang 

di perkuat (dalam Muhibbin, 2009:91).  Jadi menurut Reber belajar adalah suatu 

proses memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah kemamapuan bereaksi 

seseorang yang bersifat permanen jika dilakukan dengan suatu latihan. 

 

 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan baik 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap bahkan meliputi segenap 

aspek organisasi atau pribadi. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalaui pengalaman, juga merupakan suatu proses tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungannya (Hamalik, 2001:27).  Belajar 

merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah dan belajar merupakan tindakan 

perilaku peserta didik yang kompleks.  Sebagai tindakan maka belajar hanya 

dialami oleh peserta didik sendiri.  Peserta didik adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses belajar.  Proses belajar terjadi berkat peserta didik 

memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar.  Bagi seorang peserta didik 

belajar merupakan suatu kewajiban.  Berhasil atau tidaknya seorang peserta didik 

dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang di alami oleh peserta didik 

tersebut.  
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Menurut Djamarah (2008:13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

 

 

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, tetapi dapat dilakukan 

dimana-mana seperti, dirumah ataupun dilingkungan masyarakat. Irwanto 

(1997:105) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum 

maupun menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.  

Sedangkan menurut Mudzakir (1997:34) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri sendiri seseorang, mencakup 

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

sebagainya. 

 

 

Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri peserta didik, 

tetapi tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan 

tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas (Muhibbidin 

Syah, 2000:116) antara lain sebagai berikut: 

a. Perubahan Internasional 

Perubahan dalam proses belajar adalah karena pengalaman atau praktek yang 

dilakukan secara sengaja dan disadri.  Pada ciri ini peserta didik menyadari 

bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti peanmbahan pengetahuan, 

kebiasaan dan keterampilan. 
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b. Perubahan positif dan aktif 

Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta 

sesuai dengan harapan karna memeperoleh sesuatu yang baru, yang lebih baik 

dari sebelumnya sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena 

adanya usaha dari peserta didik yang bersangkutan. 

c. Perubahan efektif dan fungsional 

Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat tertentu 

bagi peserta didik, sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan 

dalam diri peserta didik teresnut relatif menetap dan apabila di butuhkna 

perubahan tersenut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi. 

 

Djamarah (2008:15) juga menambahkan bahwa hakikat belajar adalah perubahan 

dan tidak setiap perubahan adalah hasil belajar.  Ada beberapa perubahan tertentu 

yang dimaksudkan kedalam ciri-ciri belajar yaitu sebagai berikut: 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Individu yang belajar akan menyadari dan merasakan telah terjadi adanya 

suatu perubahan dalam dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus dan 

tidak statis.  Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan-perubahan dalam belajar selalu bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya.  Dengan demikian, makin 
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banyak usaha belajar itu dilakukan makin banyak dan makin baik perubahan 

yang diperolehnya.  Perubahan yang bersifat aktif artinya perubahan ini tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahn yang terjadi karena proses belajar akan terus mentap dan bersifat 

permanen, akan treus dimiliki bahkan makin berkembang bila terus 

dipergunakan atau dilatih. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar adalah perubahn yang terarah 

pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari.   

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan seluruh tingkah laku.  Jika seseorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya dia akan mengalami perubahan tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan dan 

sebagainya. 

 

Ciri belajar yaitu berbeda dengan kematangan, belajar dapat dibedakan dari 

perubahan fisik dan mental, ciri belajar yang hasilnya relatif menetap (H. Malik, 

1994:48).  Sesuai dengan pendapat di atas, sebagai suatu proses pengaturan, 

kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu yang membedakan 

belajar dengan kegiatan lainnya.  Menurut Dimyati dan Mujiaono (1999:42-49), 

prinsip-prinsip belajar meliputi: 
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a. Kesiapan belajar 

Faktor kesiapan, baik fisik maupun psikologis, merupakan kondisi awal suatu 

kegiatan belajar.  Kondisi fisik dan psikologis  ini biasanya sudaha terjadi 

pada diri peserta didik sebelum dia masuk kelas. 

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek.  Dapat pula 

dikatakan bahwa perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan.  Belajar sebagai suatu aktivitas yang 

kompleks sangat membutuhkan perhatian dari peserta didikyang belajar.   

c. Motivasi 

Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif saat orang melakukan suatu 

aktivitas.  Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegaitan tertentu untuk mencapai tujuan 

(disposisi internal).  Motif ini tidak selalu aktif pada diri seseorang.  Pada 

suatu kegiatan motif itu aktif sehingga orang bersemangat dalam melakukan 

suatu aktivitas, atau peserta didik bersemangat belajar, tetapi pada ketika lain 

motif tidak aktif artinya motivasi tidak timbul, sehingga peserta didik tidak 

terdorong untuk beraktivitas atau bersemangat untuk belajar.   

d. Keaktifan 

Peserta didik adalah subjek yang melakukan kegiatan belajar.  Oleh karna itu, 

peserta didik harus aktif tidak boleh pasif.   
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e. Mengalami sendiri 

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya 

dengan prinsip keaktifan.  Peserta didik yang belajar dengan melakukan 

sendiri (tidak minta tolong orang lain) akan memberikan hasil belajar yang 

lebih cepat dalam pemahaman yang mendalam.  Prinsip ini telah dibuktikan 

oleh Jhon Dewey dengan “learning by doing”.  

f. Pengulangan 

Materi pelajaran ada yang mudah dan ada pula yang sukar untuk mempelajari 

materi sampai pada taraf insight peserta didik perlu membaca, berfikir, 

mengingat dan yakin tidak kalah penting dalam latihan.  Melalui latihan 

berarti peserta didik mengulang-ulang materi yang dipelajari sehingga materi 

teresbut makin mudah diingat, dan pengulangan tanggapan tentang materi 

makin segar dalam pikiran peserta didik sehingga semakin mudah diproduksi 

g. Materi pelajaran yang menantang 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi pula oleh rasa ingin tahu anak 

(Curiosity) terhadap suatu persoalan.  Curiosity ini timbul bila materi 

pelajaran yang dihadapannya bersifat menantang dan bersifat problematik.   

h. Balikan dan penguatan 

Balikan (feed back) adalah masukan yang sangat penting baik bagi peserta 

didik dan guru.  Dengan balikannya, peserta didik mengetahui sejauh mana 

kemampuan dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya.   

i. Perbedaan individual 

Peserta didik-peserta didik dalam suatu kelas yang dihadapi oleh guru tidak 

boleh disamakan kondisinya seperti benda mati.  Masing-masing peserta didik 
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mempunyai karakteristik, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis, dengan 

adanya perbedaan ini tentu kemauan, minat serta kemampuan belajar mereka 

tidak sama persis.   

 

 

Belajar bukanlah proses dalam kehampaan.  Tidak pula pernah sepi dari berbagai 

aktivitas, berikut .ini beberapa aktivitas belajar yaitu:  

1. Mendengarkan 

2. Memandang 

3. Meraba, membau dan mencicipi atau mengecap 

4. Menulis atu mencatat 

5. Membaca 

6. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi 

7. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan- bagan 

8. Menyusun paper atau kertas kerja 

9. Menggunakan 

10. Berfikir 

11. Latihan atau praktik (Djamarah, 2008: 38-45) 

 

Berdasarkan definisi teresbut dapat disimpulkan bahwa belajar dapat diartikan 

sebagai perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan, bukan dari 

penurunan gen.  Ada beberapa hal pokok dalam belajar antara lain, belajar 

merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, belajar merupakan suatu 

perubahn yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, belajar merupakan 

perubahan yang relatif mantap, dan tingkah laku yang di alami karena 
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menyangkut berbagai aspek kepribadian baik psikis maupun fisik seperti 

perubahan dalam pengertian pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan atau sikap. 

 

 

Menurut UU No.12 tahun 2003 tentang sisdiknas menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah proses berinteraksi peserta didik dengan sumber belajar.  

Pembelajaran sebagai proses yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas yang berfikir yang dapat meningkatkan kemaampuan berfikir peserta 

didik, serta dapat meningkatkan kelampuan mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

 

 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku peserta didik berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 

dkk. 2000: 24).  Menurut Sudjana (2000) pengertian pembelajaran adalah kegiatan 

belajar peserta didik dan kegiatan mengajar guru dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran.  Ada empat persoalan yang menjadi komponen utama yang harus 

dipenuhi dalam pembelajaran.  Keempat komponen teresbut tidak berdiri sendiri, 

tetapi saling behubungandan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.  

Keempat komponen tersebut yaitu tujuan, metode, alat dan penilaian. 

 

 

Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponene pertama yang harus 

ditetapkan dalam proses pembelajaran, tujuan teresbut berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan pembelajaran. Komponen yang kedua yaitu metode dan alat.  

Metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran dipilih atas dasar tujuan 
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yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen yang lain adalah penilaian, 

penilaian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan pembelajaran, 

yaitu menghasilkan perubahan yang disebut dalam pengertian belajar. Peranan 

guru dalam kegiatan belajar dan pembelajaran adalah membentuk peserta didik 

mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk tujuan tersebut peserta didik 

melakukan kegiatan belajar, dengan cara dan kemampuan masing-masing. 

 

 

Peserta didik memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan 

pendapat Darsono (2000) bahwa perbedaan peserta didik lainnya membawa 

konsekuensi perolehan hasil belajar pun tidak sama.  Dengan perkataan lain 

bahwa dalam pengajaran yang menjadi persoalan utama ialah adanya proses 

belajar pada peserta didik yakni proses berubahnya peserta didik melaui berbagai 

pengalamn yang diperolehnya yang diasa disebut dengan hasil belajar. 

 

 

Prawiladilaga (2008:18) menyatakan pembelajran adalah proses yang dapat 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu teresbut dalam interaksi 

dengan lingkungannya, oleh karena itu setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu 

dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh 

peserta didik setelah selesai belajar.  Apabila tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dianggap rumit maka tujuan pembelajaran atau kompetensi teresbut 

dapat dirinci menjadi sub kompetensi yang mudah dicapai.   
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Dimyati dan mudjiono (1999:27) berpendapat pembelajaran adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain insttruksional,untuk membuat peserta didik 

belajar secara aktif yang menekankan kepada media sumber belajar dalam 

pembelajaran, guru harus memahami hakekat materi pembelajaran yang akan 

diajakarkannya sebagai suatu pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir peserta didik dan memahami berbagai model pembelajaran 

yang dapat motifasi peserta didik untuk belajar.   

 

 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan 

subjek didik/pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara sistematis agar subyek didik atau pembelajaran dapat mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. Dengan demikian, jika 

pembelajaran di pandang sebagai suatu sistem, maka berarti pembelajaran terdiri 

dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat 

peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut 

pembelajaran (misalnya, layanan pembelajaran, remedial bagi peserta didik-

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar).  Sebaiknya, bila pembelajaran 

dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya 

atau kegiatan guru dalam rangka membuat peserta didik belajar.  Proses tersebut 

dimulai dari rencanakan program pembelajarn tahunan, semester, dan 

penyususnan persiapan mengajar (lesson plan) berikut penyiapan perangkat 

kelengkapannya antara lain berupa alat evaluasi (misalnya soal-soal tes formatif).  

Persiapan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk membaca buku-
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buku atau media cetak lainnya yang berkaitan dengan materi, pembelajaran yang 

akan disajikannya kepada para peserta didik.   

 

 

Setelah persiapan tersebut dilakukan secara matang, guru melaksankan kegiatan-

kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah 

dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini, struktur dan situasi 

pembelajaran yang diwujudkan guru akan banyak dipengaruhi oleh pendekatan 

atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang 

penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru yang bersangkutan, 

persepsi, dan sikapnya terhadap peserta didik.  Jadi semua itu akan menetukan 

apakah struktur pembelajarannya bersifat deduktif atau induktif, pola 

penyajiannya secara ekspositori atau inquiry atau discovery.  Selain itu, juga perlu 

diperhatikan apakah situasi atau iklim pembelajarannya bersifat menegangkan, 

atau bahkan menakutkan. Situasi kelasnya apakah bersifat permisif atau 

demokratis atau sebaliknya.   

 

 

Setelah kegiatan pembelajaran tersebut di atas selesai dilaksanakan, termasuk 

evaluasi formatif, maka apabila guru itu adalah guru yang baik, dia akan 

menindak lanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya.  Kegiatan pasca 

pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment (pengayaan) dapat pula berupa 

pemberian layanan remedial teaching bagi anak-anak yang berkualitas belajar.  

Kegiatan tindak lanjut ini sangat penting agar setiap individu pemelajar dapat 

mencapai perkembangan yang harmonis dan optimal.  Hal ini berkaitan erat 

dengan pembinaan kualitas SDM sejak dini, dan kelasnya pun menjadi lebih 
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“sehat” dan dinamis karna tertanggulanginya kesulitan-kesulitan belajar yang 

dialami oleh satu atau beberapa orang peserta didik.   

 

 

 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran proses 

pengembnagan pengetahuan, keterampilan dan sikap baru pada saat seseorang 

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan, pembelajaran terjadi kapan saja 

dan dimana saja.   

 

 

2.2 Desain Pembelajaran 

Dick, Carey & Carey (2005) menegaskan penggunaan konsep pendekatan sistem 

berbagai landasan pemikiran suatu desain pembelajaran.  Umumnya pendekatan 

sistem terdiri atas analisa, desain, pengembangan, implemetasi, evaluasi.  Desain 

pembelajaran mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan 

sistem.  Teori belajar, teori evaluasi dan teori pembelajaran merupakan teori-teori 

yang melandasi desain pembelajaran.  Esensi desain pembelajaran mengacu pada 

empat komponen inti yaitu: 

1.  Peserta didik 

Apapun desain pembelajaran dan mata pelajaran yang disampaikan, perlu 

kirana diketahui bahwa yang sebenarnya dilakukan oleh para desaigner 

adalah menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotifasi 

dalam proses belajarnya.  Peserta didik sebelum dan selama belajar dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik fisik maupun mental.  Kelelahan secara 

fisik, mengantuk, atau rasa jenuh dapat mengurangi kosentrasi.  Kelelahan 
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mental karena terlalu banyak belajar juga dapat mengurangi daya tangkap 

peserta didik untuk memahami materi ajar selanjutnya.   

2.  Tujuan Pembelajaran 

Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan 

kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai 

belajar.  Disain instruksional memadukan kebutuhan peserta didik dengan 

kompetensi yang harus dikuasai nanti setelah selesai belajar dengan 

persyaratan tertentu dalam kondisi yang sudah ditetapkan.    

3.  Metode 

Metode terkait dengan strategi pembelajaran yang sebaiknya dirancang agar 

proses belajar berjalan mulus. Metode adalah cara-cara atau teknik yang di 

anggap jitu untuk menyampaikan materi ajar.  Dalam desain pembelajaran 

langkah ini sangat penting karena metode inilah yang menentukan situasi 

belajar yang sesungguhnya.  Metode sebagai strategi pembelajaran biasa 

dikaitkan dengan media dan waktu yang tersedia untuk belajar.   

4.  Penilaian 

Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari 

penilaian hasil belajar.  Penilaian belajar dilakukan untuk melihat pencapaian 

tujuan pembelajaran yang dapat dicapai, selain itu, penilaian dilakukan pula 

terhadap proses pembelajaran.  Penilaian ini bertujuan agar faktor 

penghambat belajar diatasi sehingga proses belajar yang akan datang menjadi 

lebih mudah serta mudah serta lancar.   
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2.3   Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menentukan 

teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran serta 

interaksi antara pengajar dengan peserta didik.  Strategi pembelajaran dapat 

dikembangkan secara makro dan mikro.  Strategi pembelajaran makro adalah 

strategi pembelajaran yang diterapkan untuk kurun waktu satu tahun atau satu 

semester.  Strategi mikro adalah strategi yang diterapkan dan dikembangkan untuk 

satu kegiatan belajar mengajar atau satu materi ajaran.  Strategi pembelajaran 

dapat dilakukan melalui 

a. Pemanfaatan media seperti 1) penggunaan ohp, 2) program vcd, 3) 

lingkungan, 4) dan sebagainya 

b. Pemilihan metode seperti1) diskusi, 2) belajar kooperatif,  3) praktik, 4) dan 

sebagainya. 

c. Alokasi waktu meliputi1) satu jam pelajaran, 2) satu semester, 3) satu tahun, 

4) dan sebagainya 

d. Nara sumber berupa  1) guru, 2) ahli, 3) materi, 4) dan seterusnya.   

 

 

Strategi pembelajaran menulis merujuk pada prinsip stimulus sampai respon, 

yakni memberi dan menerima informasi.  Rancangan program pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan menulis antara lain: 

1) Aktifitas mengembangkan keterampilan menulis secara umum 

2) Aktifitas mengembangkan menulis secara khusus untuk membentuk model 

diksi, ucapan, dan mengurangi penggunaan bahasa non standar 

3) Aktivitas mengatasi masalah yang meminta perhatian khusus 
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4) Peserta didik menggunakan bahasa ibunya sangat dominan 

5) Peserta didik yang mengalami problem kejiwaan, pemalu, dan tertutup 

6) Peserta didik yang menderita hambatan jasmani yang berhubungan dengan 

alat-alat berbicaranya. 

 

Pemilihan strategi pembelajaran terutama didasarkan pada tujuan  dan materi yang 

telah ditetapkan pada satuan-satuan kegiatan belajar.  Dalam hal tersebut, 

keterlibatan intelektual peserta didik dapat di latih dalam kegiatan antara lain: 

bermain peran, berkomunikasi aktif, berbagai bentuk diskusi, wawancara, 

bercerita, pidato, laporan lisan, membaca nyaring, dan merekam bicara. 

 

2.4 Model pembelajaran 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan prinsip pembelajaran.  Model pembelajaran adalah suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam setting, tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer dan lain-lain.  

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran termasuk 

didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  Menurut Suyitno (2004) suatu kegiatan 

pembelajaran di kelas disebut model pembelajaran jika: 

1. Ada kajian dari penemunya 

2. Ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

3. Ada tingkah laku yang spesifik agar model teresbut dapat berhasil 

dilaksanakan  
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4. Ada kondisi spesifik yang diperlukan agar kegiatan dapat berlangsung secara 

efektif 

 

 

Pada saat ini banyak dikembangkan model-model pembelajaran, membuat model 

pembelajran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam.  Model 

pembelajaran tersebut antatra lain sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran pengajuan soal (problem possing) 

2. Model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (CTL) 

3. Model pembelajaran pakem 

4. Model pembelajaran quantum 

5. Model pembelajaran berbalik 

6. Model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

7. Model pembelajaran problem solving 

8. Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning).  Ragam model 

pembelajaran cooperative learning cukup banyak seperti STAD (student teams 

achievement division), TGT (Teams games tournament), TAI (team assisted 

individualization), jigsaw, CIRC (cooperative integrated reading and 

composition) dan NHT (Numbered Head Together) 

9. Model pembelajaran RME (Realistic Mathematic education) 

 

Berdasarkan definisi di atas, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual 

yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar yang berfungsi sebagai pedoman guru 

dalam merancang. 
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2.5 Teori-Teori Belajar 

Teori belajar yang mendukung dan mendasari model pembelajaran kooperatif. 

Pada penelitian ini, penulis membatasi pada teori belajar Piaget dan Vygotsky 

yang mendukung dan terkait dalam pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif di dalam kelas. 

a. Teori Piaget 

Jean Piaget adalah seorang ahli penelitian. Penelitiannya yang terkenal adalah 

tentang tahap-tahap perkembangan kognitif manusia. Perkembangan kognitif 

manusia dipengaruhi oleh usianya. Perkembangan kognitif anak-anak tentu 

akan berbeda dengan anak remaja. Usia manusia bertambah maka 

perkembangan kognitif seseorang akan mengalami perubahan.   

 

 

Hal di atas sesuai dengan pendapat Piaget dalam Dahar (1989:152) yang 

mengatakan bahwa setiap individu mengalami tingkat perkembangan 

intelektual sebagai berikut: 1) Sensori motor (0-2 tahun); 2) Pra operasional (2-

7 tahun); 3) Operasional kongkret (7-11 tahun); 4) Operasi formal (11 tahun ke 

atas).  Piaget berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu 

perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual kongkret ke abstrak 

berurutan melalui empat tahapan tersebut. Analisis perkembangan kognitif 

yang dikemukakan Piaget dapat digunakan untuk mencocokkan kurikulum 

terhadap kemampuan peserta didik.  Pengetahuan dari teori Piaget juga 

membantu guru untuk menilai tingkat perkembangan kognitif peserta didik. 

Selain itu, Toeri Piaget ini dapat dijadikan acuan guru dalam memberikan 

materi pelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. 
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Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik akan 

memberikan kemudahan baik bagi guru maupun peserta didik. Bagi guru akan 

memudahkan untuk memberikan materi pelajaran sedangkan bagi peserta didik 

akan mudah menerima materi pelajaran. Selain itu, pembelajaran akan lebih 

menarik dan bermakna karena adanya interaksi antara guru dengan peserta 

didik, peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan sumber 

belajar lainnya.  

 

 

Ditinjau dari tingkat perkembangan tersebut, peserta didik SMP kelas VIII 

berada dalam tahap perkembangan operasi formal. Tahap operasi formal 

dicirikan dengan pemikiran abstrak, hipotesis, deduktif serta induktif. Bentuk 

pikiran yang paling maju diketahui Piaget disebut operasi formal. Proses 

pikiran logis ini cirinya ialah kemampuan untuk merumuskan perangkat 

hipotesa, kemudian hipotesa yang cocok dengan situasi diuji. Pada arah operasi 

formal, individu bernalar dari kerangka teoritik (hipotesa) kepengujian teori 

itu.  

 

Tingkat kesulitan dari materi pelajaran Bahasa Inggris khususnya menulis yang 

diberikan di SMP kelas VIII berdasarkan tingkat kemampuan kognitif peserta 

didik. Pada tahap ini peserta didik dapat berpikir dengan pemikiran secara 

teoritis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan  yang dimiliki dan hipotesis 

sehingga peserta didik  dapat mengambil kesimpulan sendiri. Teori Piaget 

khususnya pada tahap kemampuan kognitif, peserta didik  dapat melaksanakan 

diskusi, mampu memecahkan soal-soal atau masalah, menilai dan 
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menyimpulkan materi. Selain itu, pada usia anak di kelas VIII ini cenderung 

menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, peserta didik 

dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan teman untuk memecahkan masalah.  

 

b. Teori Vygotsky  

Menurut Vygotsky ( dalam Trianto, 26) bahwa peserta didik membentuk 

pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik sendiri 

melalui bahasa. Selanjutnya Vygotsky berkeyakinan bahwa terdapat faktor 

yang mempengaruhi perkembangan yaitu: biologis yang menentukan fungsi-

fungsi elementer memori, atensi, presepsi, dan stimulus respon. Sedangkan 

faktor sosial sangat penting artinya bagi perkembangan fungsi mental yang 

lebih tinggi untuk pengembangan konsep. Penalaran logis, dan pengambilan 

keputusan.  

 

Teori belajar Vygotsky ini lebih menekankan pada aspek sosial dari 

pembelajaran. Peserta didik dalam pembelajaran ini diharapkan dapat belajar 

dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas-tugas yang belum 

dipelajari karena tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yakni 

daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan saat ini 

(zone ofproximal development). Oleh karena itu peserta didik harus aktif dalam 

pembelajaran berupa berfikir kritis, logis dan menyusun konsep-konsep yang 

berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Peranan guru dalam 

pembelajaran ini adalah memberikan bantuan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi. Peranan guru dalam 
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pembelajaran ini sebagai fasilitator dan motivator peserta didik. Teori belajar 

ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan kognitifnya dengan cara berdiskusi dengan teman. Pembelajaran 

berdasarkan teori ini peserta didik  akan lebih kreatif, aktif dan tujuan 

pembelajaran akan tercapai.   

 

Teori-teori di atas sesuai dengan tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah membantu peserta didik dalam peningkatan 

prestasi belajar dengan cara bekerja sama untuk mengerjakan tugas atau saling 

membantu. Oleh karena itu penulis memilih dan menggunakan pembelajaran 

kooperatif khususnya tipe TGT dan NHT untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik.  

 

C. Model Assure 

Seluruh pengajaran yang efektif membutuhkan perencanaan cermat.  Mengajar 

dengan teknologi dan media pengajaran tentu saja tidak di kecualikan.  Beberapa 

aspek dari pengajaran dan pembelajaran telah konsisten bertahun-tahun, seperti 

tahap-tahap progresif atau “kegiatan instruksional” (Gagne, 1985).  Penelitian 

telah menunjukan bahwa mata pelajaran yang di rancang baik di awali dengan 

timbunya minat siswa dan kemudian berlanjut pada penyajian material baru, 

melibatkan para siswa dalam praktik dengan umpan balik, menilai pemahaman 

mereka, dan memberikan kegiatan tindak lanjut yang relevan. 

Model Pembelajaran Assure 

a. Menganalisis Pembelajaran 
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Langkah pertama dalam merencanakan mata pelajaran adalah 

mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pemelajar yang disesuikan 

dengan hasil-hasil belajar.  Informasi ini akan memandu pengambilan 

keputusan guru saat guru merancang mata pelajaran guru.  Area-area kunci 

yang harus di pertimbangkan selama analisis pemelajar meliputi1) 

karakteristik umum, (2) kompetensi dasar spesifik (pengetahuan, 

kemmapuan, dan sikap tentang topic), dan (3) gaya belajar. 

b. Menyatakan Standard dan Tujuan 

Langkah selanjutnya adalah menyatakan standard dan tujuan belajar 

sesepesifik mungkin.  Adalah penting untuk memulai dengan kurikulum 

dan teknologi, NETS untuk siswa (NETS-S), standar yang diadopsi oleh 

distrik guru, karena ini semua didasarkan pada criteria kinerja siswa 

tingkat Negara bagian dan nasional.  Tujuan-tujuan yang dinyatakan 

dengan baik akan memperjelas tujuan, perilaku yang harus ditampilkan, 

kondisi yang perilaku atau kinerja akan diamati, dan tingkat yang 

pengetahuan atau kemampuan baru harus dikuasai siswa.  Kondisi tersebut 

akan meliputi penggunaan teknologi dan media untuk menilai pencapaian 

dari standar atau tujuan belajar.  

c. Memilih Strategi, Teknologi, Media, dan Materi 

Begitu guru telah menganalisis para pemelajar dan menyatakan standard 

dan tujuan belajar, guru telah membuat titik permulaan (pengetahuan, 

kemampuan, dan sikap terkini para siswa) dan titik akhir (tujuan belajar) 

dari pengajaran.  Tugas guru sekarang adalah membangun jembatan 

diantara kedua titik tersebut dengan memilih strategi pengajaran, 
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teknologi, dan media yang sesuai, kemudian memutuskan materi untuk 

menerapkan pilihan-pilihan tersebut. 

d. Menggunakan teknologi, media, dan material 

Tahap ini melibatkan perencanaan peran guru sebagai guru untuk 

menggunakan teknologi, media, dan material untuk membantu para siswa 

mencapai tujuan belajar, untuk melakukannya, ikuti proses “5P”: 

mengulas (preview) teknologi, media, dan material: menyiapkan (prepare) 

teknologi, media, dan material: menyiapkan (prepare) lingkungan, 

menyiapkan (prepare) para pembelajar, dan memberikan (provide) 

pengalaman belajar. 

e. Mengharuskan partisipasi pembelajaran 

Agar efektif, pengajaran sebaiknya mengharuskan keterlibatan aktif 

mental para pembelajar.  Sebaiknya terdapat aktivitas yang memungkinkan 

mereka menerapkan pengetahuan atau kemampuan baru dan menerima 

umpan balik mengenai kesesuaian usaha mereka sebelum secara formal 

dinilai.  Praktik mungkin melibatkanperiksa mandiri para siswa, 

pengajaran dibantu komputer, kegiatan internet, atau kerja kelompok.  

Guru, komputer, para siswa, pengajaran di bantu mandiri mungkin 

memberikan umpan balik. 

f. Mengevaluasi dan merevisi 

Setelah melaksanakan sebuah mata pelajaran, adalah penting untuk 

mengevaluasi dampaknya pada pembelajaran siswa.  Penilaian ini 

sebaliknya tidak hanya memeriksa tingkat di mana para siswa telah 

mencapai tujuan belajar, tetapi juga memeriksa keseluruhan proses 
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pengajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media.  Sekiranya 

terdapat ketidak cocokan antara tujuan belajar dan hasil-hasil siswa.  Guru 

sebaiknya merevisi rencana mata pelajaran untuk membahas area-area 

pertimbangan tersebut. 

 

D. Tujuan Belajar Menggunakan ABCD (Audience, Behaviour, Condition, And  

Degree) 

ABCD dari tujuan yang dinyatakan dengan baik memberikan guru proses yang 

mudah diikuti untuk menentukan tujuan belajar.  Proses dimulai dengan 

menyebutkan audiensi (audience) yang menjadi sasaran tujuan.  Proses itu 

kemudian memerinci perilaku (behavior) yang harus di tampilkan dan kondisi 

(condition) di mana perilaku tersebut akan di amati.  Akhirnya, proses itu 

memerinci timgkat (Degree) sampai dimana pengetahuan atau kemampuan baru 

dikuasai kriteria yang dengannya kemampuan dapat di nilai. 

Audiensi. 

Karena tujuan belajar yaitu fokus pada apa yang para pemelajar akan diketahui 

dan bisa melakukannya setelah mata pelajaran usai, dan bukannya apa yang anda 

sebagai guru akan lakukan untuk mengajar mereka, adalah penting untuk dengan 

jelas mengidentifikasi pemelajar sasaran sebagai misal “siswa kelas dua”.  Tentu 

saja, jika anda sedang menentukan tujuan belajar bagi para siswa yang akan anda 

ajar sepanjang tahun, anda mungkin memilih mengadopsi pengidentifikasi 

audiensi/hadirin yang umum digunakan, “pembelajaran akan (the learner will) 

atau sering disingkat LTW. 
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Perilaku 

Inti dari tujuan adalah kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru yang 

para pembelajar akan miliki setelah pengajaran.  Kata kerja ini adalah yang paling 

mungkin untuk mengkomunikasikan tujuan anda dengan jelas jika dinyatakan 

sebagai perilaku yang bisa diamati.  Apa yang para pembelajar akan bisa lakukan 

setelah pengajaran usai? Istilah samar-samar seperti mengetahui, mengerti, dan 

mengapresiasi tidak mengkomunikasikan tujuan anda dengan jelas.  Kata-kata 

yang lebih baik mencakup mendefinisikan, mengkategorikan, dan menampilkan, 

yang bermakna kinerja yang bisa di amati.   

Kondisi  

Sebuah pernyataan tujuan belajar sebaiknya menyertakan kondisi dimana kinerja 

akan dinilai.  Dengan kata lain, materi atau peranti apa yang diperbolehkan atau 

tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dipakai para siswa dalam 

menampilkan penguasaan tujuan tersebut? Jadi, sebuah tujuan mungkin saja 

dinyatakan. 

Tingkat  

Persyaratan pamungkas dari sebuah tujuan yang dinyatakan dengan baik adalah 

bahwa tujuan itu mengidentifikasikan standar atau criteria untuk menilai kinerja 

yang bisa diterima.  Tingkat akurasi atau kefasihan seperti apa yang para 

pembelajar harus tunjukan?  
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Macam-macam Teori Belajar 

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, 

yaitu: teori belajar behaviorisme,  teori belajar kognitivisme, dan  teori belajar 

konstruktivisme.  Teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif 

diamati pembelajaran. Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk 

menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Dan pandangan konstruktivisme belajar 

sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun atau membangun ide-ide 

baru atau konsep. 

1. Teori belajar Behaviorisme 

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner 

tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu 

berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah 

pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal 

sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku 

yang tampak sebagai hasil belajar.  Teori behavioristik dengan model hubungan 

stimulus-responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang 

pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau 

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan 

penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. 

2. Teori  Belajar kognitivisme 

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes 

terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-teori-belajar/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
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ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses infromasi dan 

pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian 

menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang 

telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. 

Peneliti yang mengembangkan teori kognitif  ini adalah Ausubel, Bruner, dan 

Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. 

Ausubel menekankan pada apsek pengelolaan (organizer) yang memiliki 

pengaruh utama terhadap belajar.Bruner bekerja pada pengelompokkan atau 

penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik 

memperoleh informasi dari lingkungan. 

3. Teori Belajar Konstruktivisme 

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan dapat 

diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup 

yang berbudaya modern.  Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) 

pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan 

tidak sekonyong-konyong.  Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, 

konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat.  Manusia harus 

mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah, 

mencari idea dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka 

terlibat langsung dalam mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih pahamdan 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/
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mampu mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selian itu siswa terlibat secara 

langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 

 

2.6 Pembelajaran Kooperatif 

2.6.1Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan 

beberapa siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami 

materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai 

jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

 

Sedangkan menurut Slavin  pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman 

anggota kelompok sebagai wadah siswa untuk bekerjasama dan memecahkan 

suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada 

waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. 
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Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang 

menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada 

kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya (Slavin, 1994). 

Adapun teknik cooperative learning ada empat macam, yaitu : 

1.Team-Games-Tournament (TGT) 

2.Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

3.Jigsaw 

4.Group Investigation 

1. Team-Games-Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah suatu pembelajaran dimana setelah 

kehadiran guru, siswa pindah kekelompoknya masing-masing untuk saling 

membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang diberikan. Sebagai 

ganti dari tes tertulis, setiap siswa akan bertemu seminggu sekali pada meja 

turnamen dengan dua rekan dari kelompok lain. Tiga siswa dalam setiap turnamen 

akan saling bersaing. Mereka menjawab satu pertanyaan yang sama, yang telah 

dibahas bersama-sama dalam kelompoknya. Dengan cara ini setiap siswa 

berkesempatan menyumbangkan skor sebanyak-banyaknya untuk kelompoknya. 

 

Tahap-tahap (skenario) yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif 

tipe TGT adalah sebagai berikut : 
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a. Pembentukan kelompok 

Kelas dibagi atas kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4-5 siswa. Perlu 

diperhatikan bahwa setiap kelompok mempunyai sifat heterogen dalam hal jenis 

kelamin dan kemampuan akademik. Sebelum materi pelajaran diberikan kepada 

siswa dijelaskan bahwa mereka akan bekerjasama dalam kelompok selama 

beberapa minggu dan memainkan permainan akademik untuk menambah poin 

bagi nilai kelompok mereka, dan bahwa kelompok yang nilainya tinggi akan 

mendapat penghargaan. 

 

b. Pemberian materi 

Materi pelajaran mula-mula diberikan melalui presentasi kelas, berupa pengajaran 

langsung atau diskusi bahan pelajaran yang dilakukan guru, menggunakan 

audiovisual. Materi pengajaran dalam TGT dirancang khusus untuk menunjang 

pelaksanaan turnamen. Materi ini dapat dibuat sendiri dengan jalan 

mempersiapkan lembaran kerja siswa. 

 

c. Belajar kelompok 

Kepada masing-masing kelompok diberikan untuk mengerjakan LKS yang telah 

disediakan. Fungsi utama kelompok ini adalah memastikan semua anggota 

kelompok belajar, dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan anggotanya agar dapat 

mengerjakan soal-soal latihan yang akan dievaluasi melalui turnamen. Setelah 

guru memberikan materi I, kelompok bertemu untuk mempelajari lembar kerja 

dan materi lainnya. Dalam belajar kelompok, siswa diminta mendiskusikan 
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masalah secara bersama-sama, membandingkan jawabannya, dan mengoreksi 

miskonsepsi jika teman satu kelompok membuat kesalahan. 

 

d. Turnamen 

Turnamen dapat dilaksanakan tiap bulan atau tiap akhir pokok bahasan. Untuk 

melaksanakan turnamen, langkahnya adalah sebagai berikut: 

(1) membentuk meja turnamen, disesuaikan dengan banyaknya siswa pada setiap 

kelompok 

(2) menentukan rangking (berdasarkan kemampuan) setiap siswa pada masing-

masing kelompok 

(3) menempatkan siswa dengan rangking yang sama pada meja yang sama 

(4) masing-masing siswa pada meja turnamen bertanding untuk mendapatkan skor 

sebanyak-banyaknya 

(5) skor siswa dari maasing-masing kelompok dikumpulkan, dan ditentukan 

kelompok yang mempunyai jumlah kumulatif tertinggi sebagai pemenang 

pertandingan. 

 

e. Skor individu 

Skor individu adalah skor yang diperoleh masing-masing anggota dalam tes akhir. 

 

f. Skor kelompok 

Skor kelompok diperoleh dari rata-rata nilai perkembangan anggota kelompok. 

Nilai perkembangan adalah nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa 
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dengan membandingkan skor pada tes awal dengan skor pada tes akhir. 

Perhitungan nilai perkembangan sama dengan pada tipe STAD. 

 

g. Penghargaan 

Segera setelah turnamen, hitunglah nilai kelompok dan siapkan sertifikat 

kelompok untuk menghargai kelompok bernilai tinggi. Keberhasilan nilai 

kelompok dibagi dalam 3 tingkat penghaargaan, sama seperti pada tipe STAD. 

 

2. Student Teams_Achievment Division (STAD) 

STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, 

sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai menggunakan 

pendekatan pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (2000), dalam STAD siswa 

ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan empat orang yang 

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

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD: 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

- Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (atau indikator hasil belajar) 

- Guru memotivasi siswa 

- Guru mengkaitkan pelajaran sekarang dengan yang terdahulu 

Fase-2 

- Menyajikan informasi 
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- Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bacaan 

Fase-3 

- Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

- Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok belajar 

- Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok–kelompok belajar 

- (Setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang dan harus heterogen terutama jenis 

kelamin dan kemampuan siswa) 

Fase-4 

- Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

- Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan 

tugas 

Fase-5 

- Evaluasi 

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau 

meminta siswa 

- Mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

Fase-6 

- Memberikan penghargaan 

- Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun kelompok 

Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja di dalam kelompok 

mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai 

materi pelajaran tersebut. Akhirnya kepada seluruh siswa diberikan tes tentang 
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materi itu. Pada waktu tes ini mereka tidak dapat saling membantu. Poin setiap 

anggota tim ini selanjutnya dijumlahkan untuk mendapat skor kelompok. Tim 

yang mencapai kriteria tertentu diberikan sertifikat atau ganjaran lain. 

 

3. Jigsaw 

Kooperatif tipe Jigsaw ini dikembangkan oleh Elliot Aronson’s. Kooperatif tipe 

jigsaw ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan 

dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya. Dengan demikian 

siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerjasama secara 

kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. 

 

Dalam penggunaan kooperatif tipe Jigsaw ini, dibentuk kelompok-kelompok 

heterogen beranggotakan 4 sampai 6 siswa. Materi pelajaran disajikan kepada 

siswa dalam bentuk tes dan setiap siswa bertanggung jawab atas penguasaan 

bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian materi tersebut kepada 

anggota kelompok lainnya (Arends, 2001). 

 

Anggota pada kelompok yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk 

diskusi (antar ahli), saling membantu satu dengan lainnya untuk mempelajari 

topik yang diberikan (ditugaskan) kepada mereka. Kemudiaan siswa tersebut 

kembali kepada kelompok masing-masing (kelompok asal) untuk menjelaskan 

kepada teman-teman satu kelompok tentang apa yang telah dipelajarinya. Dengan 
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demikian penggunaan tipe Jigsaw terdapat dua jenis kelompok, yakni kelompok 

asal dan kelompok ahli. Kelihatannya dalam pengorganisasian belajar seperti ini 

memiliki keterkaitan dengan “penggunaan tutor sebaya”. 

Tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

- Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (atau indikator hasil belajar) 

- Guru memotivasi siswa 

- Guru mengkaitkan pelajaran sekarang dengan yang terdahulu 

Fase-2 

- Menyajikan informasi 

- Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bacaan 

Fase-3 

- Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompokkelompok belajar 

- Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok 

- Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok–kelompok belajar (Setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 orang, heterogen, dan setiap anggota diberi 

tanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu bahan yang diberikan untuk 

menjadi ahli pada masing-masing bagian tertentu). 

Fase-4 

- Membimbing kelompok bekerja dan belajar 
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- Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan 

tugas 

Fase-5 

- Evaluasi 

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau 

meminta siswa mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi 

Fase-6 

- Memberikan penghargaan 

- Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun kelompok Jigsaw 

didesain selain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri 

juga dituntut saling ketergantungan yang positif (saling membantu) terhadap 

teman sekelompoknya. Pada akhir pembelajaran diberikan tes kepada siswa secara 

individual. Materi yang diteskan meliputi materi yang telah dibahas. Kunci 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah interdependensi setiap siswa terhadap 

anggota kelompok yang memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan 

agar dapat mengerjakan tes dengan baik. 

4. Group Investigation 

Group Investigation adalah teknik cooperative learning dimana para murid bekerja 

didalam kelompok-kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek 

kelas. Setiap kelompok membagi-bagi untuk tugas tersebut menjadi sub topic-sub 

topic yang kemudian setiap anggota kelompok melakukan kegiatan meneliti untuk 
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mencapai tujuan kelompok. Setelah itu setiap kelompok mengajukan hasil 

penelitiannya kepada kelas. Dalam teknik ini, hadiah atau point tidak diberikan. 

Menurut Slavin (2000) beberapa keuntungan dalam pembelajaran kooperatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok. 

b. Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama berhasil. 

c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok. 

d. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 

e. Interaksi antar siswa juga membantu meningkatkan perkembangan kognitif 

yang non konservatif menjadi konservatif  (Teori Piaget). 

Menurut Slavin (1995:2), pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

dimana peserta didik belajar dalam kelompok kecil, saling membantu dalam 

memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas atau kegiatan lain agar semua 

peserta didik dalam kelompok mencapai hasil belajar yang tinggi. 

 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran kelompok biasa. Menurut 

Roger dan Jhonson (dalam Lie, 2003:30), ada lima unsur yang membedakan 

metode pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran kelompok biasa, 

yaitu : saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, 

komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok. 
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1. Saling ketergantungan positif 

 Keberhasilan kelompok kerja yang efektif, guru perlu menyusun tugas 

sedemikian rupa sehingga tiap anggota kelompok harus menyelesaikan 

tugasnya sendiri. Dengan demikian peserta didik mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memberikan sumbangan nilai sehingga tidak ada peserta 

didik yang dirugikan. 

2. Tanggung jawab perorangan 

 Unsur ini merupakan akibat langsung dari ketergantungan positif. Jika tugas 

dan penilaian dibuat menurut prosedur pembelajaran kooperatif, tiap peserta 

didik akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

3. Tatap muka 

 Tiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. 

Kegiatan ini akan membentuk kerjasama yangmenguntungkan semua 

anggota. Hasil pemikiran beberapa peserta didik akan lebih kaya dari pada 

hasil pemikiran satu peserta didik saja. Inti dari sinergi ini adalah menghargai 

perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-

masing. 

4. Komunikasi antar anggota 

 Keberhasilan suatu kelompok dipengaruhi oleh keterampilan intelektual, 

keterampilan berkomunikasi tiap anggota dalam kelompoknya. 

5. Evaluasi proses kelompok 

 Evaluasi proses kelompok bertujuan untuk mengevaluasi proses kerja 

kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama 

dengan lebih efektif. 
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Slavin (dalam Trianto, 2009:61) mengatakan bahwa terdapat konsep utama dari 

belajar kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai kriteria 

yang ditentukan. 

2. Tanggung jawab individual, suksesnya kelompok tergantung kepada setiap 

individul dalam anggota kelompok. 

3. Kesempatan yang sama untuk sukses,  

 

Menurut Lie (2003:42) metode pembelajaran kooperatif memakai pengelompokan 

secara heterogen karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. 

1. Kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar (peer 

tutoring) dan saling mendukung. 

2. Kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik, dan gender. 

3. Kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas, karena dengan adanya 

satu orang yang berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan satu 

asisten untuk tiap pasangan dalam kelompoknya. 

 

Untuk meningkatkan aktivitas  interaksi sosial dalam kegiatan pembelajaran, guru 

dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan kepada  peserta didik bekerja sama dalam satu kelompok 

kecil yang kemampuannya heterogen untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Di dalamnya peserta didik juga dilatih untuk memahami konsep, kemampuan 

berpikir kritis, dan sifat toleran kepada peserta didik lain. Pembelajaran kooperatif 
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berbeda dengan pembelajaran secara kelompok biasa, karena pada pembelajaran 

kooperatif peserta didik bertanggung jawab terhadap pasangan atau anggota 

kelompok lainnya.  Untuk menghindari saling mengandalkan antar anggota 

kelompok, maka kelompok dibuat sekecil mungkin, yaitu terdiri dari 2 orang (1 

pasang peserta didik). Dengan demikian ketidak-aktifan peserta didik dapat 

dimimalisir. 

 

Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif (Muslimin dkk, 2000) adalah sebagai 

berikut. 

a. Setiap anggota kelompok (peserta didik) bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

b. Setiap anggota kelompok (peserta didik) harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

c. Setiap anggota kelompok (peserta didik) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. 

d. Setiap anggota kelompok (peserta didik) akan dievaluasi. 

e. Setiap anggota kelompok (peserta didik) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

f. Setiap anggota kelompok (peserta didik) akan diminta untuk mempertanggung 

jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 
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2.6.2Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson (dalam Trianto: 2009:57) menyatakan tujuan pembelajaran 

kooperatif adalah memaksimalkan belajar peserta didik untuk peningkatan 

prestasi akademik dan pemahanan baik secara individu maupun secara kelompok. 

 

Selain itu, Zamroni (dalam Trianto: 2009: 57) berpendapat bahwa tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan 

khususnya dalam wujud input pada level individual. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pembelajaran kooperatif adalah memudahkan individul dalam berinteraksi dengan 

individul yang lain dalam meningkatkan prestasi belajar. Selain itu, dapat 

membantu peserta didikyang memiliki kemampuan rendah dalam menyelesaikan 

tugas dan memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan bantuan yang 

diberikan oleh teman yang memiliki kemampuan tinggi terhadap materi. 

 

2.6.3 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif diantaranya sebagai berikut: 

a. Peserta didik dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika 

mungkin, anggota kelompok berasal dari suku atau agama yang berbeda serta 

memperhatikan kesetaraan jender. 
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c. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing 

individu. 

 

Dalam perkembangannya, pembelajaran kooperatif telah mempunyai berbagai 

macam tipe. Beberapa tipe dari pembelajaran kooperatif  adalah (1) Student 

Teams Achievement Divisions (STAD), (2) Team Games Tournament (TGT), (3) 

Jigsaw, (4) Team Assisted Individualisation (TAI), (5) Group Investigation (GI), 

dan (6) Think Pair Share (TPS), (7) , numbered head together (NHT). 

 

Penulis memilih dua dari berbagai tipe pembelajaran kooperatif yaitu tipe TGT 

dan NHT. Tipe ini dipilih berdasarkan karakteristik peserta didik dan karakteristik 

dari materi. 

 

2.6.4 Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif 

2.6.4.1  Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

dan keterlibatannya dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT ini dikembangkan oleh Spencer Kagan (Lie, 2003:23). Model ini 

menggunakan sistem penomoran dalam pembelajaran. Sistem penomoran ini 

dapat membantu peserta didik untuk memahami materi dan mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. Selain itu, tujuan dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe Number Heads Together ini memberikan kesempatan kepada peserta didik 

agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan dalam kegiatan – 

kegiatan belajar. Model pembelajaran tipe ini mendorong tanggung jawab setiap 
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peserta didik atas tugas yang diberikan guru. Model pembelajaran kooperatif tipe 

Number Heads Together ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan 

kerjasama, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik ditekankan pada 

kemampun setiap peserta didik walaupun diterapkan dalam bentuk kelompok atau 

diskusi. 

 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini melibatkan semua peserta didik 

untuk mendiskusikan mata pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengemukakan pendapat mereka dan mendiskusikan jawaban 

secara bersama-sama sehingga jawaban menjadi tepat. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini akan berhasil apabila dilakukan 

sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Menurut Trianto (2009: 

82-83) dalam model pembelajaran tipe NHT ini, guru dalam mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik menggunakan struktur empat fase sebagai 

berikut: 

a. Fase 1: Penomoran 

Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didik. pertanyaan dapat 

bervariasi.  

c. Fase 3: Berpikir bersama 
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Peserta didik menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui untuk jawaban tim. 

d. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil nomor tertentu, kemudian peserta didik yang nomornya 

sesuai mengacungkan tanganya dan menjawab pertanyaan untuk seluruh 

kelas. 

 

Salah satu contoh model pembelajaran cooperative Learning adalah model 

(Number Head Together).  NHT atau penomoran berfikir bersama merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. 

 

NHT pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993) yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut, mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat sebagai pengganti mengajukan pertanyaan langsung 

kepada seluruh kelas, selain itu tipe ini juga mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama mereka. 

 

Suyatno (2009) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran NHT sebagai 

berikut: 

a)Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 
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b)Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

c)Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya. 

d)Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama kelompoknya. 

e)Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjukan nomor yang lain. 

f)Kesimpulan 

 

Sedangkan Trianto,(2007) mengemukakan ada 4 fase dalam penerapan 

pembelajaran  NHT yakni:   

Fase Tingkah laku 

Fase-1 Penomoran guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada 

setiap anggota kelompok di beri nomor 1 sampai 5. 

Fase-2 Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dan tugas dapat 

bervariasi.  Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. 

Fase-3 Berfikir  

Bersama siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban itu dan meyakinkan 

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tersebut. 

 

Fase-4 Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh 

kelas.  
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Dari pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran NHT adalah suatu model yang melibatkan para peserta didik dalam 

melihat kembali bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau 

memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Model ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, karena dengan model ini siswa 

akan di beri kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan baik dari guru 

maupun pertanyaan dari siswa yang lain. Selain itu, model NHT juga mendorong 

siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama siswa.  

 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan, sama halnya 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Menurut Hasma (dalam Metode 

Pembelajaran Edukation for all, 1 Mei 2009) kelebihan dan kelemahan dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

Kelebihan tipe NHT: 

a. Melibatkan seluruh peserta didik dalam pemecahan pertanyaan atau masalah. 

Setiap peserta didik dalam kelompok mempunyai kesempatan yang sama 

untuk berbagi ide sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya satu 

peserta didik yang mendominasi pembelajaran dalam kelompoknya. 

b. Setiap peserta didik memiliki kesiapan diri untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

c. Meningkatkan pribadi yang bertanggung jawab. Setiap peserta didik dapat 

berbagi ide dengan sesama anggota kelompok atau kelompok lain. 
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d. Meningkatkan pembelajaran bersama, dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar setiap peserta didik untuk bekerja sama. Setiap 

peserta didik harus memeriksa bahwa setiap anggota kelompoknya dapat 

mengerti dan menjawab pertanyaan. 

e. Diskusi dapat berjalan dengan sungguh-sungguh. 

f. Meningkatkan semangat dan kepuasan kelompok. 

g. Peserta didik yang pandai dapat membantu peserta didik yang kurang pandai, 

dan peserta didik yang kurang pandai tidak merasa segan untuk bertanya dan 

mengeluarkan pendapat. 

h. Memberikan dukungan kepada semua peserta didik dalam memcahkan 

masalah atau memikirkan jawaban dari pertanyaan yang menantang. 

i. Peserta didikakan terampil untuk mengemukakan hasil kerjanya.  

 

Kelemahan tipe NHT adalah sebagai berikut : 

a. Adanya kemungkinan nomor yang telah dipanggil akan dipanggil kembali 

atau terjadi pengulangan. 

b. Tidak semua peserta didik dari anggota kelompok dipanggil untuk presentase. 

c. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung lama. 

 

2.6.4.2.  Pembelajaran Kooperatife tipe TGT 

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik 

tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran peserta didik sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. 
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Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran 

kooperatif  tipe Team Games Tournament memungkinkan peserta didik dapat 

belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan sehat dan keterlibatan belajar.Ada 5 komponen utama dalam 

komponen utama dalam TGT  yaitu: 

1. Penyajian kelas  

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 ini peserta didik harus 

benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, 

karena akan membantu peserta didik bekerja lebih baik pada saat kerja 

kelompok dan pada saat game karena skor game akan menentukan skor 

kelompok. 

2. Kelompok (team) 

Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang peserta didik 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 peserta didik dari penyajian kelas dan belajar 

kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana 
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bernomor. Peserta didik memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Peserta didik yang menjawab benar 

pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan 

peserta didik untuk turnamen mingguan. 

4. Turnamen 

Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah 

guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar 

kerja.Turnamen pertama guru membagi peserta didik ke dalam beberapa meja 

turnamen. Tiga peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 

I, tiga peserta didik selanjutnya pada meja II dan seterusnya. 

5. Team recognize (penghargaan kelompok) 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing 

team akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Tim mendapat julukan “Super Team” jika rata-rata 

skor 45 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata mencapai 40-45 dan 

“Good Team” apabila rata-ratanya 30-40. 

 

Menurut Slavin (2009: 166-167) “pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 

langkah tahapan yaitu : Presentasi di kelas, tim (teams), permainan (games), 

pertandingan (tournaments),  dan perhargaan kelompok ( team recognition)”. 

 

1)  Presentasi Kelas  

Dalam presentasi kelas guru memperkenalkan materi pembelajaran yang 

diberikan secara langsung atau mendiskusikan dalam kelas. Guru dalam hal ini 
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berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran mengacu pada apa yang disampaikan 

oleh guru agar nantinya dapat membantu siswa dalam mengikuti games dan 

turnamen. 

2)    Teams 

Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang dengan 

kemampuan akademik, jenis kelamin, dan ras / suku yang berbeda.Setelah guru 

menginformasikan materi, dan tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi dengan 

menggunakan LKS. Dalam kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah 

bersama, saling memberikan jawaban dan mengoreksi jika ada anggota kelompok 

yang salah dalam menjawab. 

3)   Permainan (games tournaments) 

Dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari 

kelompoknya. Siswa yang mewakili kelompoknya, masing – masing ditempatkan 

dalam meja – meja turnamen. Tiap meja turnamen ditempati 5 sampai 6 orang 

peserta, dan diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang 

sama. Alur penempatan peserta turnamen menurut Slavin (2009:168) dapat dilihat 

pada Gambar dibawah ini 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5T7cuCeB1qU/Uj8Okqrkg3I/AAAAAAAABnM/cfUTP4ViPgQ/s1600/diagram+slavin.jpg
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Gambar 1. Alur Penempatan Peserta pada TGT 

 

Dalam setiap meja turnamen diusahakan setiap peserta homogen.Permainan ini 

diawali dengan memberitahukan aturan permainan. Setelah itu permainan dimulai 

dengan membagikan kartu – kartu soal untuk bermain (kartu soal dan kunci 

ditaruh  terbalik di atas meja sehingga soal dan kunci tidak terbaca). 

 

 

Permainan pada tiap meja turnamen dilakukan dengan aturan sebagai berikut. 

Pertama, setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pembaca soal dan 

pemain yang pertama dengan cara undian. Kemudian pemain yang menang undian 

mengambil kartu undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada pembaca 

soal. Pembaca soal akan membacakan soal sesuai dengan nomor undian yang 

diambil oleh pemain. Selanjutnya soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan 

penantang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam soal. Setelah waktu 

untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan membacakan hasil 

pekerjaannya yang akan ditanggapi oleh penantang searah jarum jam. Setelah itu 

pembaca soal akan membuka kunci jawaban dan skor hanya diberikan kepada 

pemain yang menjawab benar atau penantang yang pertama kali memberikan 

jawaban benar. 

 

 

Jika semua pemain menjawab salah maka kartu dibiarkan saja. Permainan 

dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai semua kartu soal habis dibacakan, 

dimana posisi pemain diputar searah jarum jam agar setiap  peserta dalam satu 

meja turnamen dapat berperan sebagai pembaca soal, pemain, dan penantang. 
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Disini permainan dapat dilakukan berkali – kali dengan syarat bahwa setiap 

peserta harus mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemain, penantang, dan 

pembaca soal. 

 

Dalam permainan ini pembaca soal hanya bertugas untuk membaca soal dan 

membuka kunci jawaban, tidak boleh ikut menjawab atau memberikan jawaban 

pada peserta lain. Setelah semua kartu selesai terjawab, setiap pemain dalam satu 

meja menghitung jumlah kartu yang diperoleh dan menentukan berapa poin yang 

diperoleh berdasarkan tabel yang telah disediakan.Setiap pemain kembali kepada 

kelompok asalnya dan melaporkan poin yang diperoleh kepada ketua kelompok. 

Ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh anggota kelompoknya pada 

tabel yang telah disediakan, kemudian menentukan kriteria penghargaan yang 

diterima oleh kelompoknya. 

 

4)   Penghargaan kelompok (team recognition) 

Pemberian penghargaan (rewards) berdasarkan pada rerata poin yang diperoleh 

oleh kelompok dari permainan. Lembar penghargaan dicetak dalam kertas HVS, 

dimana penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang ditentukan. 

 

2.6.4.3 Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

a) Kelebihan model TGT antara lain: 

1. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. 

2. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. 



68 
 

3. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. 

4. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. 

5. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. 

6. Motivasi belajar tinggi. 

7. Hasil belajar lebih tinggi. 

8. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

b) Kelemahan model TGT antara lain: 

– Bagi guru 

 Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen 

dari segi akademis. 

 Kesulitan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai 

pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. 

 Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga 

siswa melewati waktu yang sudah ditetapkan. 

 Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara 

menyeluruh. 

– Bagi siswa 

Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan 

penjelasan kepada siswa lain. Untuk mengatasi kelemahan ini tugas guru adalah 

membimbing dengan baik siswa yang mempunyai akademik tinggi agar dapat dan 

mampu menularkan pengetahunnya kepada siswa yang lain. 
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Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis. 

Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, 

perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. 

Kemampuan berkomunikasi dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan 

berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau menghasilkan teks lisan 

dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, yaitu 

mendengarkan (Listening),berbicara (Speaking),membaca (Reading) dan menulis 

(Writing). 

 

Keempat keterampilan inilah yang digunakan untuk menanggapi atau 

menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mata 

pelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan tersebut agar lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana dalam 

bahasa Inggris pada tingkat literasi tertentu. 

Didalam pembelajaran bahasa inggris kompetensi dasar yang harus dimiliki 

peserta didik adalah keterampilan menulis yaitu mampu mengungkapkan berbagai 

makna (inter personal) dalam berbagai teks tulis interaksional dan monolog 

yang  berbentuk narrative, report, recount, dan lainnya pada umumnya, 

khususnya peserta didik diharapkan mampu membuat teks singkat yang berbentuk 

descriptif.  

Namun kenyataannya, kemampuan peserta didikSMP negeri Satu Atap dalam 

menulis, sangatlah rendah. Sebagian peserta didik belum mampu membuat teks 

singkat yang berbentuk descriptif. Karena menulis merupakan salah satu 
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keterampilan berbahasa maka perlu model pembelajaran yang mendorong peserta 

didik untuk aktif dan melakukan dan melaksanakan materi pelajaran dengan 

menulis.Hambatan dari keterampilan menulis dapat terjadi karena rendahnya 

penguasaan tata bahasa inggris atau karena frekuensi latihan yang tidak cukup. 

Upaya penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

peserta didik dapat dilakukan dengan mengaktifkan peserta didik untuk melatih 

kemampuan menulisnya. 

Penerapan model pembelajaran terdiri dari berbagai jenis dan metode, namun 

dengan penerapan TGT dan NHT. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

merupakan salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatannya 

dalam pembelajaran. Model ini dapat membantu peserta didik untuk memahami 

materi dan melakukan latihan menulis dengan sungguh-sungguh, memberikan 

kesempatan peserta didik terlibat aktif dalam proses berfikir, mendorong tanggung 

jawab setiap peserta didik atas tugas latihan yang diberikan, meningkatkan 

kerjasama, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik ditekankan pada 

kemampun setiap peserta didik walaupun diterapkan dalam bentuk kelompok atau 

diskusi.  

Adapun pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik 

tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran peserta didik sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Model ini memiliki 

kelebihan yakni membuat peserta didikyang berkemampuan tinggi lebih menonjol 

dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan lebih rendah juga 

ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya, 
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menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya, membuat peserta didiklebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran dan membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti 

pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa tournamen dalam model ini. 

 

Penjelasan tentang kelebihan dari model NHT dan TGT di atas menjadi alasan 

model pembelajaran berkaitan dengan aktivitas belajar peserta didik yang lebih 

dititik beratkan kepada keterlibatan aktif peserta didik untuk melakukan latihan 

menulis sesuai dengan mekanisme model pembelajaran TGT atau NHT. 

 

2.7 Prestasi Belajar Peserta didik 

Menurut Winkel (1996: 226) mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan 

bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang.  Selain itu  Arif Gunarso 

(1993:177) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah usaha maksimal yang 

dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Prestasi belajar 

pada umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan 

dengan satu kriteria (Prakosa, 1991; dalam http://mahera.net/2011/01/arti-

pengertian-definisi-prestasi-belajar/). 

 

Prestasi belajar dapat diukur melalui tes  prestasi  belajar sehingga dapat 

mengetahui tercapainya keberhasilan seseorang dalam belajar. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhibhin syah (1997: 141) yaitu 

“prestasi belajar merupakan taraf  keberhasilan murid atau santri dalam 

http://mahera.net/2011/01/arti-pengertian-definisi-prestasi-belajar/
http://mahera.net/2011/01/arti-pengertian-definisi-prestasi-belajar/
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mempelajarai meteri pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

suatu hasil yang diperoleh seseorang setelah melaksanakan usaha belajar dan 

dapat diukur dengan alat berupa tes.Hasil Prestasi belajar dapat dinyatakan dalam 

bentuk skor atau angka. 

 

2.7.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Peserta didik 

Seseorang berhasil atau tidak dalam pencapaian prestasi belajar disebabkan oleh 

banyak faktor.Faktor tersebut baik berasal dalam diri peserta didik (internal) 

maupun berasal dari luar diri peserta didik (eksternal). Faktor yang berasal dari 

diri peserta didikdiantaranya ; kesehatan, minat, motivasi, bakat dan intelegensi. 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik diantaranya; metode mengajar 

guru, keluarga, guru, teman, tempat belajar, suhu, cuaca, alat-alat belajar dan 

sarana prasana belajar. 

 

Penyataan di atas sesuai dengan pendapat para ahli diantaranya:Caroll (dalam R. 

Angkowo dan A. Kosasi (2007:51), mengatakan bahwa ada lima faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik yaitu, (1) bakat belajar, (2) waktu 

yang tersedia untuk belajar, (3) kemampuan individu (4) kualitas pengajaran, (5) 

lingkungan. Sedangkan menurut sardiman (2007: 39-47) mengatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal dan eksternal.Faktor 

internal meliputi kemampuan peserta didik, minat, motivasi, perhatian, sikap, 
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kebiasaan belajar, ketekunan.Sedangkan faktor eksternal berupa kondisi sosial 

ekonomi, keluarga, guru, teman dan sarana prasarana belajar. 

 

2.7.2 Peningkatan Prestasi Belajar  

Peningkatan prestasi belajar Bahasa Inggris khususnya materi narrative text 

difokuskan terhadap pencapaian keberhasilan peserta didik dalam belajar yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.Peningkatan prestasi belajar peserta didik 

dapat tercapai dengan maksimal selama kurun waktu yang sudah ditentukan dan 

sesuai dengan karakter peserta didik. 

 

Peningkatan prestasi belajar dapat diketahui dengan menggunakan tes. Sebelum 

dilaksanakan pembelajaran, peserta didik diberikan tes yang disebut dengan pre-

test untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang materi yang 

akandisampaikan. Kemudian, setelah diberikan pembelajaran terdapat perubahan 

nilai yang lebih tinggi yaitu diukur melalaui post-test. 

 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur prestasi belajar 

peserta didik, hal ini terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan 

bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Umar dkk 

(2001: 46) tes prestasi belajar yang akan diukur adalah tingkat kemampuan 

peserta didik dalam menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan. Tes sangat 

penting dilaksanakan untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan pembelajaran, 

selain itu dengan adanya tes dapat mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta 

didik. 
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2.8 Kemampuan Awal 

Tujuan pembelajaran akan berhasil apabila penyusunan desain pembelajaran 

disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Setiap individu memiliki karakter 

yang berbeda. Menurut Smaldino, et al (dalam Prawiradilaga, 2007:20) 

mengatakan bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda dengan 

peserta didik yang lain karena: 

a. Karakteristik umum  

Sifat internal peserta didik yang mempengaruhi penyampaian materi seperti 

kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia dan latar belakang sosial. 

b. Kemampuan awal atau prasyarat 

Kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum peserta didik akan 

mempelajari kemampuan baru. Kemampuan awal ini sebenarnya yang 

menjadi mata rantai penguasaan isi materi dan menjadi penghambat bagi 

proses belajar. 

c. Gaya belajar 

 Merupakan berbagai aspek psikologi yang berdampak terhadap penguasaan 

kemampuan atau kompetensi. Cara mempresepikan sesuatu hal, motivasi, 

kepercayaan diri, tipe belajar (verbal, visual, kombinasi, dan sebagainya, 

termasuk gaya belajar). 

 

Menurut Prawiradilaga (2007:61) kemampuan awal disebut juga kompetensi awal 

yang memiliki arti kemampuan intelektual yang menjadi modal dasar pebelajar 
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untuk menguasai materi ajar. Kompetensi awal berpengaruh terhadap laju belajar, 

persepsi terhadap topik dan pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

2.9 Penelitian yang Relevan 

Menurut Ayu, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bahwa; 

perbedaan hasil belajar mellaui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

NHT, dan efektifitas hasil belajar yang menggunka model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT lebih tinggi di bandingkan NHT. Penelitian ini 

menggunkan metode eksperiment dengan pendekatan komparatif.  Alat 

pengumpul data berupa tes pilihna ganda sebanyak 25 soal kepada 72 siswa.  

Hasil penelitian menunjukan ada perbedaan hasil belajar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT.  Hal ini di tunjukan dengan 

diperoleh Sig.sebesar 7,152>1,997 dan efektifitas hasil belajar yang 

menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT.  Hal ini di 

tunjukan dengan 17,69>7,87. 

 

Menurut Sri dan Mathilda, menjelaskan bahwa penelitian yang mereka 

lakukan merupakan penelitian Pre Eksperimental Design dengan desain only 

posttest group design.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT dan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan keefektifan model pembelajaran kkoperatif tipe TGT 

dan NHT ditinjau dari prestasi belajar siswa.  Instrument dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah tes prestasi belajar posttest.  Prestasi akhir diperoleh 

dari hasil tes prestasi belajar yang terdiri dari 8 soal uraian yang telah diuji 
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validitas dan reliabilitasnya dengan kelas uji coba.  Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi analisis, dan uji hipotesis 

menggunkan uji proporsi dengan criteria efektif jika presentase jumlah siswa 

yang mendapat nilai di atas 69 minimal sebanyak 75%.  Berdasarkan uji 

hipotesis menggunkan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa, 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif di tinjau dari prestasi belajar 

siswa dan efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT di 

tinjau dari prestasi belajar siswa tidak berbeda secara nyata. 

 

Menurut Sukaryono, meneliti untuk mengetahui apakah presatsi belajar siswa 

yang menggnkan model pembelajaran NHT lebih baik dari model 

pembelajaran TGT, presatsi belajar siswa lebih tinggi dan ada interaksi antara 

model pembelajaran terhadap siswa.  Penelitian ini merupakan model 

penelitian True Explerimental.  Populasi pada penelitian ini adalah semua 

siswa SMP se Kecamatan Banyuurip.  Pengambilan sample dengan teknik 

cluster random sampling, subjek penelitian berjumlah 67 siswa yang terdiri 

dari 34 siswa SMP 26 Purworejo dan 33 siswa SMP Purworejo.  Pengumpulan 

data menggunakan metode tes, angket dan dokumentasi.  Analisis data 

menggunkan anava dua jalur sel tak sama.  Hasil penelitian dengan taraf 

signifikansi 5% dengan kesimpulan sebagai berikut: presatsi belajar siswa 

dengan penerapan model pembelajaran NHT tidak lebih baik dari model 

penerapan model TGT, dan tidak terdapat kombibasi efek atau interaksi antara 
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penerapan model pembelajaran NHT dan TGT dengan perbedaan siswa 

terhadap prestasi belajar. 

 

Menurut Herman, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

presatis belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT .  penelitian ini dilaksakan dalam tiga siklus di mana masing-maisng 

silus dilalui dengan empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi.  Sumber data diperoleh dari tempat, aktivitas, dan dokumen.  

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, tes dan dokumentasi.  Uji 

validitas data menggunkan triangulasi, expert opinion, dan key respondent 

review.  Analisa data menggunakan reduksidata,paparan data dan penarikan 

kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Hal ini terbukti dengan fakta-fakta bahwa prosentase prestasi belajar siswa 

meningkat    

 

2.10  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah bagan teori dari penelitian yang menjelaskan tentang 

alasan atas argumentasi bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur 

pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada orang lain tentang 

hipotesis yang diajukan (Suharsimi 2000:99). 
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Pada bagan ini akan dijelaskan mengenai kontribusi pembelajaran kooperatif dan 

kemampuan awal peserta didik terhadap peningkatan prestasi belajar peserta 

didikpada mata pelajaran Bahasa Inggris khususnya materi tentang narrative text. 

Kurikulumyang digunakan adalah kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

1. Interaksi antara kemampuan awal berbeda peserta didik dengan pembelajaran 

kooperatif terhadap peningkatan prestasi belajar Bahasa Inggris.Salah satu 

faktor yang mempengaruhi pencapaian peningkatan belajar peserta didik yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan materi. Guru dalam pembelajaran harus dapat memilih 

model pembelajaran yang akan digunakan. Penulis dalam penelitian ini dalam 

pembelajaran digunakan pembelajaran kooperatif . Selain itu guru dalam 

pembelajaran harus memperhatikan kemampuan awal peserta didik.Setiap 

peserta didik memiliki kemampuan awal yang berbeda, ada peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal rendah dan tinggi.  

 

 

Pembelajaran kooperatif ini akan membantu guru dalam pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif menitikberatkan pada kerja kelompok, oleh karena 

itu peserta didik saling bekerja sama sehingga peserta didik yang memiliki 

kemampuan awal rendah akan dibantu oleh peserta didik yang memiliki 

kemapuan awal yang tinggi. Pembelajaran kooperatif ini akan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan 

komunikasi sehingga peserta didik akan lebih aktif, inovatif dan pembelajaran 

akan lebih bermakna.  Peserta didik yang saling bekerjasama dalam 

pembelajaran ini, terjadinya komunikasi dan peserta didik lebih aktif serta 
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pembelajaran menjadi lebih bermakna karena adanya interaksi antara 

pembelajaran kooperatif dengan kemampuan awal berbeda. 

2. Peningkatan prestasi belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih rendah daripada peserta 

didik yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada peserta didik yang memiliki kemampuan awal tinggi. 

3. Peningkatan prestasi belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih tinggi daripada peserta 

didik yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada peserta didik yang memiliki kemampuan awal rendah. 

4. Ada perbedaan peningkatan prestasi belajar  yang signifikan antara peserta 

didik yang  belajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

lebih tinggi daripada peserta didik yang dibelajarkan dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT.  
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2.11 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada perbedaan prestasi belajar bahasa inggris sebelum dan setelah pemberian 

pembelajaran kooperatif TGT pada peserta didik di SMP Negri Satu Atap 

Bumi Jaya Abung Timur 

2. Ada perbedaan prestasi belajar bahasa inggris sebelum dan setelah pemberian 

pembelajaran kooperatif  NHT pada peserta didik di SMP Negri Satu Atap 

Bumi Jaya Abung Timur 

3. Ada perbedaan prestasi belajar bahasa inggris melalui pembelajaran kooperatif 

TGT dan NHT pada peserta didik di SMP Negri Satu Atap Bumi Jaya Abung 

Timur 

 


