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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

Belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih santai disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kejujuran, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

TGT digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran dari Matematika, Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam , yang telah digunakan dari kelas dua sekolah 

dasar sampai pergurun tinggi. 

 

 TGT paling cocok untuk mengajarkan materi pembelajaran yang dirumuskan 

dengan jelas, misalnya pada bidang studi matematika, penggunaan bahasa, 

geografi, keterampilan membaca peta, dan fakta-fakta serta konsep IPA.  

Pembelajaran didahului  dengan penyajian materi pelajaran oleh guru, dan 

dilanjutkan dengan  memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa berupa 

lembar kerja siswa (LKS). Kemudian siswa mendiskusikan dan menyelesaikan 

pertanyaan-pertanyaan di dalam kelompok masing-masing. Setelah siap 

berdiskusi, wakil dari  masing-masing kelompok melaporkan hasil kerjanya ke 
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depan kelas. Kemudian siswa ditempatkan pada meja tournament  untuk 

melakukan permainan akademik. 

Model TGT tidak menggunakan tes individual, tetapi menggantikannya dengan 

tournament  yang dilakukan terlebih dahulu dengan membentuk kelompok baru. 

Pembentukan ini dilakukan dengan cara mengelompokkan siswa yang 

berkemampuan sama dan setiap kelompok dikumpulkan ke dalam satu kelompok 

baru. Anggota kelompok baru kemudian menempati meja tournament dan 

selanjutnya memulai permainan akademik. 

 

TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang siswa yang 

memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Guru 

menyajikan materi dan siswa bekerja dalam kelompok mereka masing-masing. 

Dalam kerja kelompok guru memberikan LKS kepada setiap kelompok. Tugas 

yang diberikan dikerjakan bersama-sama  dengan anggota kelompoknya. Apabila 

ada  dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, 

maka anggota kelompok lain bertanggung jawab memberikan jawaban, atau 

mengerjakannya, sebelum mengajukan pertanyaan tersebut kepada guru.   

 

Akhirnya untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai 

pelajaran, maka seluruh siswa akan diberikan permainan akademik. Dalam 

permainan akademik siswa-siswa akan dibagi dalam meja-meja  tournament, 

dimana setiap meja tournament  terdiri dari setiap 5 orang yang merupakan wakil 

dari kelompoknya masing-masing. Dalam setiap meja  tournament  atau meja 
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permainan diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang 

sama. Siswa yang dikelompokkan dalam satu meja  tournament  secara homogen 

dari segi kemampuan  akademik, artinya dalam satu meja  tournament  

kemampuan setiap peserta diusahakan agar setara. Hal ini dapat ditentukan 

dengan melihat nilai yang mereka peroleh pada saat tes  dilaksanakan. Skor yang 

diperoleh dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh anggota suatu 

kelompok, kemudian dibagi banyaknya anggota kelompok tersebut. Skor 

kelompok ini digunakan untuk memberikan penghargaan tim berupa hadiah atau 

sertifikat. 

 

Model pembelajaran TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

mudah diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. 

Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, mengandung unsur 

permainan yang bisa menggairahkan semangat belajar. Belajar dengan permainan 

yang dirancang dalam pembelajaran model TGT memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih santai disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Menurut  (Wartono, 2004:16)  

Menjelaskan dalam Team Games Tournament atau pertandingan 

permainan tim,siswa memainkan pengacakan kartu dengan anggota-

anggota tim lain untuk memperoleh  poin pada skor tim mereka.Permainan 

ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi 

angka.Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyan 

yang relevan dengan materi pelajaran yang dirancang untuk mengetes 

kemampuan siswa dari penyampaian pelajaran kepada siswa di kelas. 

Setiap wakil kelompok akan mengambil sebuah kartu yang diberi angka  

dan berusaha untuk menjawab   pertanyaan yang sesuai tersebut. 

            Permainan   ini dimainkan pada meja-meja turnamen.    
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Alberti dalam Slavin, (2009), pembelajaran TGT membawa peningkatan yang 

signifikan terhadap hasil belajar. Menurut Johnson dkk dalam Slavin,  (2009) 

bahwa TGT memberikan pengaruh positif yaitu perolehan yang signifikan 

terhadap hasil akademik kelompok lebih besar dibandingkan secara individu. 

Langkah-langkah pembelajaran TGT adalah sebagai berikut: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen. 

b. Guru menyajikan materi. 

c. Guru memberikan lembar kerja kelompok (LKK) dan siswa bekerja dalam 

kelompok masing-masing, apabila ada dari anggota kelompok yang tidak 

mengerti dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain 

bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atau menjelaskannya. 

d. Guru memberikan permainan akademik untuk memastikan seluruh 

anggota kelompok telah menguasai pelajaran. 

e. Dalam permainan akademik siswa dibagi dalam meja-meja  tournament, 

dimana setiap meja tournament merupakan wakil dari kelompok masing-

masing. 

f. Dalam setiap meja games tournament diusahakan agar tidak ada peserta 

yang berasal dari kelompok yang sama. 

g. Siswa dikelompokkan dalam satu meja  tournament  secara  homogen dari 

segi kemampuan akademik, artinya dalam satu 

meja tournament kemampuan setiap peserta diusahakan agar setara. 

 

Permainan pada meja tiap tournament dilakukan dengan aturan sebagai berikut: 

 

a) Setiap pemain dalam tiap meja menentukan pembaca soal dan pemain 

yang pertama. 

b) Pemain yang menang undian mengambil kartu undian yang berisi nomor 

soal dan diberikan kepada pembaca soal. 

c) Pembaca soal membacakan soal sesuai dengan nomor undian yang 

diambil oleh pemain. 
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d) Soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan penantang sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan dalam soal. 

e) Setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan 

membacakan hasil pekerjaannya yang akan ditanggapi oleh penantang 

searah jarum jam. 

f) Skor hanya diberikan kepada pemain yang menjawab benar dan berhak 

mendapat kartu jawaban. Jika semua pemain menjawab salah maka kartu 

dibiarkan saja. Permainan dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai 

semua soal habis dibacakan, setiap peserta dalam satu meja  tournament  

dapat berperan sebagai pembaca soal, pemain, dan penantang. 

g) Selanjutnya pemain kembali ke kelompok asal dan menghitung skor yang 

diperoleh masing-masing pemain. 

h) Ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh anggota kelompoknya 

pada tabel yang telah disediakan. 

Kelebihan dan kekurangan metode Teams Games Tournamest (TGT) adalah:  

a. Kelebihan metode Teams Games Tournament, antara  lain: 

1) Dapat memperluas wawasan siswa. 

2) Dapat merangsang kreativitas siswa dalam memunculkan ide dalam   

memecahkan suatu masalah. 

3) Dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain dan   

bekerja sama. 

4) Dapat menumbuhkanpartisipasi siswa menjadi lebih aktif. 

 

b. Kekurangan metode Teams Games  Tournament (TGT)  yaitu : 

1) Kemungkin besar permainan  akan dikuasai oleh siswa yang suka 

berbicara  atau ingin menonjolkan diri. 

2) Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar 

3) Peserta mendapat informasi yang terbatas. 

4) Menyerap waktu yang cukup banyak. 

5) Tidak semua guru memahami   cara siswa melakukan permainan. 

6) Ruangan kelas menjadi  ramai dan mengganggu ruangan lain. 
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2.1.2. Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang secara sadar untuk 

mencapai suatu perubahan yang sebelumnya belum mengerti menjadi mengerti. 

Perubahan yang dicapai karena adanya proses belajar yang disebut dengan 

perubahan hasil belajar tersebut seperti penambahan pengetahuan baru. 

Penambahan pengalaman dan keterampilan dan sejenisnya yang mencakup 

kepada aspek kognitif, afektif dan Psikomotorik dengan menggunakan belajar 

kelompok. 

Menurut pendapat Sudirman (1965 : 23) : 

“Belajar adalah sebagai rangkaian jiwa psikofisik untuk memenuhi perkembangan 

pribadi manusia seutuhnya yang berarti bagi masyarakat unsur cipta rasa dan 

karsa, rana, kognitif, efektif dan fisiko motorik. Proses pembelajaran akan 

berlangsung dalam situasi yang sadar dan direncanakan serta dengan tujuan yang 

jelas. Proses belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan dibenak siswa mereka sendiri. Proses tersebut 

melibatkan interaksi antara guru dengan siswa secara emosional. Ikatan emosional 

yang terjalin baik akan sangat mendukung kepada tercapainya hasil belajar yang 

baik pula. Oleh sebab itu proses pembelajaran peran guru sebagai fasilator, 

administrator, motivator sangat ditentukan”. 

 

Menurut Hamalik, (1975 : 28), belajar adalah “Bentuk pertumbuhan atau 

perubahan pada diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku 

yang baru berkat pengalaman dan latihan”. 

 Di dalam proses belajar dan mengajar, guru sebagai pengajar dan siswa sebagai 

subyek belajar, dituntut adanya profil kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan, 

kemampuan, sikap dan tata nilai serta sifat-sifat pribadi, agar proses itu dapat 

berlangsung dengan efektif dan efisien. Sardiman AM (2004:19) 
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Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, melalui 

pengajaran dan latihan, siswa diupanyakan memiliki pengalaman yang baik 

terhadap diri dan gurunya yang didukung dengan terjadinya perubahan dalam 

dirinya kearah yang positif. Selain itu dalam proses belajar juga terjadi proses 

bimbingan dari guru kepada siswa dalam penguasaan materi dan bahan pelajaran 

agar tercapai hasil yang optimal. 

2.1.3. Hasil Belajar 

 

Sebelum dijelaskan pengertian mengenai hasil belajar, terlebih dahulu akan 

dikemukakan tentang pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai. 

Dengan demikian bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh 

seseorang setelah melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. 

Jadi prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh karena itu semua individu 

dengan adanya belajar hasilnya dapat dicapai. Setiap individu belajar 

menginginkan hasil yang yang sebaik mungkin. Oleh karena itu setiap individu 

harus belajar dengan sebaik-baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. 

Sedangkan pengertian prestasi juga ada yang mengatakan prestasi adalah 

kemampuan. Kemampuan disini berarti yang dilampaui individu dalam 

mengerjakan sesuatu.  

Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu : 

1. Keterampilan dan kebiasaan. 

2. Pengetahuan dan pengertian. 

3. Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan 

yang ada pada kurikulum sekolah, Sudjana, N (2004 : 22) 
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Pada dasarnya dengan belajar diharapkan kemampuan siswa bisa meningkat.  

Ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa semakin berfungsi. Dimyati dan 

Mudjiono (2006:22) memberikan ilustrasi bahwa ranah kognitif, siswa dapat 

memiliki pengetahuan, pemahaman, dapat menerapkan, melakukan analisis, 

sintesis, dan mengevaluasi. Pada ranah afektif, siswa dapat melakukan 

penerimaan, partisipasi, menentukan sikap, mengorganisasi dan membentuk pola 

hidup. Pada ranah psikomotor, siswa dapat mempersepsi, bersiap diri, membuat 

gerakan-gerakan sederhana dan kompleks, membuat penyesuaian pola gerak dan 

menciptakan gerakan-gerakan baru. 

Menurut Ahmadi (1991:72), hasil belajar yang dicapai dalam suatu usaha belajar 

dalam hal ini usaha belajar dalam mewujudkan nilai atau hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada hasil atau nilai yang diperoleh dalam mengikuti tes. Prestasi belajar 

merupakan hasil yang dicapai siswa yang dinyatakan dalam bentuk nilai. 

Menurut Slamento (2003:54), prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Yang menjadi faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri siswa yang 

mempengaruhi prestasi belajar, seperti minat, semangat, dan motivasi. Adapun 

faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri siswa dan bisa mempengaruhi 

prestasi belajar, seperti lingkungan, teman, guru, orang tua, dan fasilitas yang ada. 

Dari hal-hal tersebut maka guru hendaknya dapat membangkitkan semangat, 

motivasi siswa, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung 

aktivitas belajar siswa dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa, antara lain dengan memaksimalkan pengunaan alat peraga juga 
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penerapan model diskusi sehingga siswa akan lebih mudah memahami yang 

diajarkan juga supaya siswa semakin punya rasa setia kawan. 

Dari uraian di atas jelas bahwa suatu proses pembelajaran pada akhirnya akan 

menghasilkan kemampuan manusia berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Perubahan kemampuan merupakan indikator untuk menunjukkan hasil belajar 

siswa. Perubahan perilaku yang harus dicapai tertuang dalam tujuan pembelajaran 

dan dapat diukur dengan menggunakan tes dan non-tes. 

2.1.4. Belajar IPA di SD 

Proses belajar IPA diperlukan suatu komponen untuk mencapai pembelajran yang 

konstektual. Program pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang 

direncanakan oleh guru, yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang 

dilakukan bersama siswanya yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. Dengan demikian, program yang dirancang oleh guru benar-benar 

terencana dan dikerjakan oleh siswa secara bersama siswanya. Belajar IPA 

memerlukan pemusatan pikiran untuk mengingat dan mengenal kembali semua 

aturan yang ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang bersifat 

abstrak sehingga dituntut kemampuaan guru untuk mengupayakan metode yang 

menarik sesuai tingkat kemampuan siswa dan perkembangan mental. Maka 

diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator. 
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2.2. Penelitian yang Relevan  

Peneliti mengutip salah satu contoh penelitian yang dilakukan dengan model 

pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament (TGT) yang bersumber dari 

Aminatun Khasanah, (2011). Peningkatan motivasi belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas IV Semester 2 Pada Sumber Daya Alam di SD Negeri I Talang 

Jawa. Dari hasil penelitiannya bahwa dengan belajar menggunakan model 

pembelajaran yang variatif  dapat meningkatan motivasi belajar siswa. Dengan 

pembelajaran Teams Games Tournament dapat meningkatkan hasil belajar yang 

optimal. 

2.3. Kerangka Pikir  

Hasil belajar IPA melalui model pembelajaran  Teams Games Tournament pada 

siswa kelas V SD Negeri I Purwodadi Dalam, lebih efektif dan meningkat 

dibandingkan dengan  menggunakan metode ceramah, karena  siswa hanya duduk, 

diam, mendengarkan, menghafal dan mencatat buku sampai habis sehingga proses 

pembelajaran dikelas menjadi monoton atau kurang menarik bagi siswa.   

Berikut ini digambarkan diagram kerangka pikir dalam penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

2.4.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis tindakan 

yaitu ”Jika model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dilakukan 
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dengan langkah-langkah yang benar, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri 1 Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari”. 

 

 

 

 

 

 


