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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAMS GAMES 

TOURNAMENT TERHADAP HASIL BELAJAR TEMATIK KELAS  

V SD NEGERI 1 BALI SADHAR SELATAN 

 

 

 

Oleh 

 

KD GRENITA A PUTRI 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar pada pembelajaran 

tematik tema 1 sub tema 2 kelas V. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 

penerapan model cooperative leaning tipe TGT terhadap hasil belajar. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan quasi eksperimen, one 

group pretest-posttest design. Populasi terdiri dari 51 peserta didik serta sampel 

terdiri dari 22  peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan, teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan teknik tes dan dianalisis dengan uji t. Hasil analisis data 

diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh dalam penggunaan model cooperative 

learning tipe TGT terhadap hasil belajar.  

Kata kunci: hasil belajar, pembelajaran tematik, TGT. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE 

TEAMS GAMES TOURNAMENT TOWARDS LEARNING  

RESULT THEMATIC IN CLASS OF V SD 

 NEGERI 1 BALI SADHAR SELATAN 

 

 

 

By 

 

KD GRENITA A PUTRI 

 

 

 

The problem of this research was the lack of learning result in thematic learning 

thema 1 sub thema 2 of fifth grade students. The purpose of this research to find 

out effect of the application of cooperative learning  type TGT towards learning 

result. This research is a quantitative quasi experimental approach, one group 

pretest-posttest design. The population were consisted by 51 students and the 

sample were consisted by 22 students of fifth grade students at SD Negeri 1 Bali 

Sadhar Selatan, sampling techniques used random sampling techniques. Data 

collected by test and the data were analyzed by t-test. The result of data analysis 

obtained conclusions that there is an effect cooperative learning type TGT. 

Keywords: learning result, TGT, thematic learning. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi peserta didik untuk 

dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. 

Pendidikan juga merupakan sebuah upaya yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjamin 

keberlangsungan pembangunan suatu bangsa. Bangsa yang ingin maju, 

membangun dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia, tentu 

mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci, dan tanpa kunci itu usaha 

mereka akan gagal.  Sehingga dapat dikatakan pendidikan dan bangsa itu 

memiliki suatu keterikatan satu sama lain.      

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 

1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan tujuan dari 

pendidikan di Indonesia adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi 
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diri, dapat dilakukan dengan mengemas pendidikan, belajar dan pembelajaran 

yang baik akan dapat menciptakan individu sesuai dengan tujuan dari 

Pendidikan Nasional. 

Belajar merupakan salah satu penunjang dalam berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan, bergantung kepada bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh peserta didik sebagai peserta didik. Budiningsih dalam 

Suprihatiningrum (2016: 15) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses pembentukan pengetahuan, yang mana peserta didik aktif melakukan 

kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-

hal yang sedang dipelajari. Proses belajar yang menarik akan membuat 

peserta didik lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan. Satu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi proses belajar 

berikutnya. 

Penerapan kurikulum 2013 lebih mendidik peserta didik untuk melakukan 

pengamatan/observasi, bertanya dan bernalar terhadap ilmu yang diajarkan. 

Morelent (2015: 141) menyebutkan peserta didik diberi pelajaran berdasarkan 

tema yang terintegrasi agar memiliki pengetahuan tentang lingkungan, 

kehidupan, dan memiliki pondasi pribadi tangguh dalam kehidupan sosial 

serta kreativitas yang lebih baik. 

Kegiatan proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu pembelajaran 

yang berpusat kepada peserta didik untuk mengasah kemampuan berfikir 
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kritis dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk menciptakan peserta didik yang dapat aktif dalam 

pembelajaran serta mampu bekerjasama.  

Keterikatan antara kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik sangatlah 

erat. Pembelajaran tematik itu sendiri yaitu sebuah strategi pembelajaran 

dengan berbagai mata pelajaran yang menggunakan suatu bahasan bertema 

secara intergratif. Dari semua mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang 

bertujuan memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Namun saat 

ini pembelajaran tematik belum dilaksanakan secara maksimal. Proses 

pembelajaran yang masih berpusat pada pendidik (teacher centered), 

membuat peserta didik masih menjadi peserta didik yang pasif serta 

kurangnya ketertarikan pada proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran tentu ada hasil belajar yang didapatkan 

oleh peserta didik itu sendiri. Hasil belajar yang mereka dapatkanpun tentu 

akan sesuai dengan proses pembelajaran yang telah mereka peroleh ketika 

belajar di sekolah. Gagne & briggs dalam Suprihatiningrum (2016: 37) 

menyebutkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati 

melalui penampilan peserta didik (learner’s performance). 

Berdasarkan hasil observasi pada saat penelitian pendahuluan yang peneliti 

lakukan di SD Negeri 1 Bali Sadhar Tengah dan SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Selatan diperoleh informasi bahwa kedua sekolah tersebut telah menerapkan 

kurikulum 2013 selama 2 tahun. Selain itu diperoleh pula informasi data hasil 
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belajar yang dicapai peserta didik kelas V, pada data nilai tematik dan data 

keberhasilan tema dikedua sekolah tersebut. Data yang diperoleh pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019, yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1. Data Nilai Tematik Harian Semester Ganjil Peserta Didik Kelas V 

SD Negeri 1 Bali Sadhar Tengah dan SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Selatan Tahun Ajaran 2018/2019. 

No  SD 
Kela

s 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

KK

M 

Rata-rata 

per tema 

Jumlah 

ketuntasan nilai 
Presentase 

Tunta

s 

Belum 

Tuntas 

Tuntas

% 

Belum 

Tuntas 

% 

1 

SD Negeri 

1 Bali 

Sadhar 

Tengah 

V 29 60 

1 57,7 

14 15 48,27  51,72  2 58,8 

3 49,4 

2 

SD Negeri 

1 Bali 

Sadhar 

Selatan 

V 22 60 

1 42,2 

9 13 40,90  59.09  2 60,8 

3 56,3 

Sumber: Wali kelas V SD Negeri Bali Sadhar. 

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat hasil nilai harian pada 

pembelajaran tematik di SD Negeri 1 Bali Sadhar selatan lebih rendah dari 

SD Negeri 1 Bali Sadhar Tengah pada tahun pelajaran 2018/1019, terlihat 

lebih banyak peserta didik yang tidak tuntas di SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Selatan dibandingkan pada SD Negeri 1 Bali Sadhar Tengah. Pada tabel 1 

juga dapat dilihat perbandingan keberhasilan tema 1, 2 dan 3 pada sekolah 

yang sama. Kedua sekolah sama-sama memiliki masalah pada tema 1 dan 3 

dapat dilihat dengan rendahnya nilai rata-rata kelas pada tema 1 dan 3. 

SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan memiliki masalah pada tema 1, yang dapat 

dilihat dari paling rendahnya nilai rata-rata pada tema tersebut. Pada tema 1 
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terdapat 4 sub tema dengan rata-rata nilai peserta didik yang dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Rata-rata Nilai Tema 1 Semester Ganjil Peserta Didik Kelas V 

SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan Tahun Ajaran 2018/1019. 

Sub tema Rata-rata nilai 

1 (organ gerak hewan) 

 
75 

2 (Manusia dan lingkungannya) 

 
40 

3 (Lingkungan dan manfaatnya) 

 
60 

4 (Kegiatan berbasis proyek) 

 
64 

Sumber: Wali kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan. 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat nilai yang memiliki angka paling 

rendah terdapat pada tema 1 sub tema 2, dengan demikian dapat dikatakan 

peserta didik  SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan memiliki masalah dalam 

aspek kognitif pada tema 1 sub tema 2. 

Masih rendahnya hasil belajar pada pembelajaran tematik peserta didik di atas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pembelajaran yang dilakukan 

masih secara konvensional, belum diterapkannya model-model pembelajaran 

yang inovatif sehingga proses pembelajaran menjadi cenderung 

membosankan yang berdampak pada kurang tertariknya peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil belajar yang diinginkan pendidik tidak bisa didapatkan hanya dengan 

memberikan pengetahuan saja, tetapi pendidik juga harus menyesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang masih 
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senang bermain agar dapat tercipta suasana pembelajaran yang aktif, 

menyenangkan dan hasil belajar peserta didik meningkat. Tidak hanya pula 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan keterampilan memecahkan 

masalah namun juga mengajarkan kepada peserta didik untuk 

mengimplementasikannya dalam interaksi dengan orang lain maupun 

bekerjasama dalam kelompok. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam masalah di atas adalah pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) tipe Teams Games Tournament (TGT).  

Penggunaan tipe TGT ini sebenarnya menggunakan langkah-langkah persis 

sama dengan STAD. Hanya saja dilakukan modifikasi pada evaluasi 

dilakukan menggunakan turnamen. Dan fungsi dari turnamen itu sendiri 

untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Dzan (2012) 

mengemukakan pendapat mengenai model cooperative learning tipe TGT 

sebagai berikut: 

Team game tournament imagination cooperative learning is classic 

cooperative instruction, and is an instructional method for 

heterogeneous groups. Teachers use hint worksheets for student 

discussion and exploration of new instructional materials for learning 

in groups. The learning and evaluation of worksheets are carried out 

in teams as units, and critical creativity of imagination cooperative 

learning is realized.  

Pendapat yang dikemukakan oleh Dzan (2012) memiliki makna bahwa 

pembelajaran kooperatif  TGT adalah instruksi kooperatif klasik, dan 

merupakan metode instruksional untuk kelompok heterogen. Pendidik 

menggunakan lembar kerja petunjuk untuk diskusi peserta didik dan 

eksplorasi bahan ajar baru untuk belajar dalam sebuah kelompok. 
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Pembelajaran dan evaluasi lembar kerja dilakukan dalam bentuk beberapa 

kelmpok, dan perealisasian kreativitas kritis dalam pembelajaran kooperatif. 

 

Penelitan menganai model cooperative learning tipe TGT oleh Darmayanti, 

dkk (2016) menyebutkan perbedaan hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai berikut: 

Penggunaan model cooperative learning tipe TGT lebih baik 

dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. Hal ini diperkuat dengan hasil belajar yang didapatkan 

peserta didik dengan perbandingan pembelajaran dengan 

menggunakan model TGT dengan skor rata-rata 72, 65 sedangkan 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

konvensional dengan skor rata-rata 60,09.  

Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada model TGT, dan terbukti 

lebih baik dan efektif dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

Penggunaan model ini dikarenakan kelebihan yang dimilikinya yaitu dalam 

kegiatan pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan dapat bekerja sama dengan temannya 

yang dikemas dalam bentuk game turnamen, sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe TGT 

Terhadap Hasil Belajar pada Pembelajaran Tematik Tema 1 Sub Tema 2  

Kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan Tahun Ajaran 2018/1019”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pada 

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran masih berpusat pada pendidik (teacher centere). 

2. Proses pembelajaran yang hanya masih menggunakan metode ceramah. 

3. Pendidik belum menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe TGT. 

4. Hasil belajar kognitif pada pembelajaran tematik yang masih rendah. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Hasil belajar kognitif pada pembelajaran tematik tema 1 sub tema 2 kelas 

V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan tahun ajaran 2018/1019. 

2. Penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe TGT. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Apakah penerapan model cooperative 

learning tipe TGT berpengaruh terhadap hasil belajar pada pembelajaran 

tematik tema 1 sub tema 2 kelas V di SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan tahun 

ajaran 2018/1019?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari penerapan 

model pembelajaran cooperative learning tipe TGT terhadap hasil belajar 

pada pembelajaran tematik tema 1 sub tema 2 kelas V di SD Negeri 1 Bali 

Sadhar Selatan tahun ajaran 2018/1019. 
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F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan, diantaranya: 

1. Peserta didik 

Diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami 

pembelajaran khususnya pada pembelajaran tematik dengan menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe TGT sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

2. Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi sumber 

informasi bagi pendidik tentang pengaplikasian TGT dalam meningkatkan 

hasil belajar.  

3. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk kepala 

sekolah dalam upaya meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan 

model Cooperative Learning tipe TGT serta meningkatkan mutu 

pendidikan untuk sekolah. 

4. Peneliti lain 

Diharapkan menjadi sarana penambahan wawasan dan pengetahuan 

peneliti seanjutnya mengenai model Cooperative Learning tipe TGT. 

5. Peneliti  

Menggunakan model cooperative learning tipe TGT diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga menjadi bekal untuk 

menjadi seorang pendidik yang profesional. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Istilah belajar berasal dari bahasa inggris learning. Belajar sering diberi 

batasan yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Menurut 

Gagne dalam Winataputra (2009: 2.3) bahwa belajar adalah suatu 

proses dimana suatu organisme berubah prilakunya sebagai akibat 

pengalaman.  

Hilgard dalam Suprihatiningrum (2016: 13) mengatakan bahwa 

“learning is the process by which an activity originates or is 

changed throught responsding to a situation, provide the change 

can not be attributed to growth or the temporary state or the 

organism as in fatique or under drug”. Belajar merupakan suatu 

proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap lingkungannya. 

Perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan 

oleh pertumbuhan atau keadaan, sementara seseorang seperti 

kelelahan atau dibawah pengaruh obat-obatan. 

Pendapat lain juga dikemukakan oeh Budiningsih dalam 

Suprihatiningrum (2016: 15) menyatakan bahwa belajar merupakan 

suatu proses pembentukan pengetahuan, yang mana peserta didik aktif 

melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. 
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Berdasarkan dari definisi belajar menurut para ahli di atas maka dapat 

disimpulkaan bahwa belajar adalah sebuah proses, perubahan prilaku 

dan pengalaman. Sebuah proses berfikir yang bisa di dapat melalui 

pengalaman langsung maupun melalui pengalama tidak langsung, di 

mana seseorang dapat memberikan perubahan baik pada dirinya dalam 

aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap 

(afektif).  

b. Tujuan Belajar 

Kegiatan apapun tentu harus memiliki sebuah tujuan, begitu pula 

dengan belajar yang harus memiliki tujuan agar hasil belajar yang 

diinginkan sesuai dengan apa yang ingin dicapai.  

Sardiman (2012: 25) menyatakan ditinjau secara umum ada tiga jenis 

tujuan belajar yaitu: 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Tujuan iniah yang memiiki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya di dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini 

peran pendidik lebih menonjol. 

2. Penanaman konsep dan keterampilan  

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga 

memerlukan suatu keterampilan. Jadi soal keterampilan yang 

bersifat jasmani dan rohani. Keterampilan itu memang dapat 

dididik, yaitu dengan banyak melatih kemampuan seseorang.  

3. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, prilaku dan pribadi 

peserta didik, pendidik harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya. Pembentukan sikap mental dan prilaku anak 

didik tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, 

transfer of vaules. Oleh karena itu pendidik tidak sekedar 

“pengajar”, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan 

memindahkan nilai-nilai itu kepada peserta didiknya.  
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Pendapat lain dikemukakan oleh Imron (2009: 20) menyebutkan ada 

emat tujuan belajar yaitu: 

1. Agar mempunyai target tertentu setelah mempelajari sesuatu. 

2. Agar mempunyai arah dalam berkreativitas belajar. 

3. Agar dapat menilai seberapa target belajar yang telah dicapai 

atau belum. 

4. Agar waktu dan tenaganya tidak tersita untuk kegiatan selain 

belajar. 

Menurut Salam (2009: 6) menyatakan seorang pedagog mengutamakan 

metode dan kondisi yang dapat meningkatkan efisiensi belajar. 

Terdapat tiga buah tujuan belajar yaitu pengumpulan atau akumulasi 

pengetahuan, penanaman konsep dan kecekatan, pembentukan sikap-

sikap dan tingkah laku.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan belajar adalah sebuah target yang ingin dicapai dari sebuah 

proses belajar yang akan dilaksanakan, secara umum tujuan belajar 

yang diinginkan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

c. Teori Belajar 

Teori belajar merupakan sebuah teori tata cara pengalikasian proses 

pembelajaran agar dapat menghasilakn pengajaran yang baik serta 

manajemen yang baik dengan menggunakan teori belajar yang disukai.  

Teori belajar dikemukakan oleh Wahab (2016: 35) adalah interpretasi 

sistematis terhadap suatu proses pembelajaran, kemudian teori tersebut 

menjadi dasar pembenaran bagi para pelaku pendidikan dalam proses 

pembelajaran.  
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Taufiq dkk. (2012: 6.2) mengemukakan pendapat lain bahwa 

tugas atau karakteristik suatu teori adalah memberikan suatu 

kerangka kerja konseptual mengenai sesuatu yan dapat dijadikan 

sebagai dasar bagi suatu penelitian dan memberikan prinsip-

prinsip yang dapat diuji kecocokannya dengan kondisi nyata. 

Penelitian ini menggunakan teori kontruktivistik atau yang di kenal juga 

dengan kontruktivisme sebagai landasan penelitian ini dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Ada banyak pendapat dari para ahli mengenai teori konstruktivistik 

yang memiliki pandangan dan khasan tersendiri diantaranya:  

Taufiq dkk. (2012: 6.2) menjelaskan penganut kontruktivisme 

berpendapat bahwa dalam perolehan pengetahuan, kita menyusun 

(mengkontruksi) sendiri penetahuan kita terhadap objek, pengalaman 

maupun lingkungan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Suprihatiningrum (2016: 16-37) 

menjelaskan teori konstruktivistik sebagai berikut: 

Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokan dalam 

teori pembelajaran konstruktivisme (constructivist theories of 

learning). Teori ini menyatakan bahwa peserta didik harus 

menemukan sendiri dan mentranfortasikan informasi kompleks. 

Agar peserta didik benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah 

payah dengan ide-ide. Teori ini berkembang dari kerja Piaget, 

Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, dan teori psikolagi 

kognitif yang lain, seperti teori Bruner (Slavina, 1994).  

 

Dalam teori ini juga banyak teori-teori yang dikemukakan oleh 

para ahli yang dimana seperti yang dikemukakan vygotsky sesuai 

yang dikutip (Nur, (1998b: 32) adalah penekanan pada hakikat 

sosialkultural dari pembelajaran. Vygotsky yakin bahwa 

pembelajaran terjadi apabila anak belajar atau bekerja pada daerah 

perkembanan terdekat mereka. Tugas-tugas yang berada pada 

daerah perkembangan terdekat merupakan tugas-tugas, yang mana 
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anak belum dapat memahaminya sendiri tetapi dapat menangani 

tugas tersebut dengan bantuan teman atau orang dewasa.  

Pendapat selanjutnya dari Sardiman (2012: 37): 

Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi 

(bentukan) kita sendiri. Menurut pandangan dan teori 

konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif dari si subjek 

belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu entah itu teks, 

kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Jadi pada teori ini, 

belajar adalah kegiatan yang aktif dimana si subjek belajar 

membangun sendiri pengetahuannya. Subjek belajar juga mencari 

sendiri makna dari sesuatu yang mereka pelajari. 

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka proses mengajar 

bukanlah kegiatan memindah pengetahuan dari pendidik ke peserta 

didik melainkan sesuatu kegiatan yang memungkinkan peserta 

didik merekonstruksi sendiri pengetahuannya. Berpikir lebih 

bermakna daripada mempunyai jawaban yang benar atas sesuatu. 

Karena itu pada teori ini pendidik hanyalah berperan sebagai 

mediator dan fasilitator untuk membantu optimalisasi belajar 

peserta didik.    

Peneliti memilih teori konstruktivistik dalam penelitian ini karena 

dalam teori ini menuntut peserta didik agar dapat memecahkan 

masalah, menemukan segala sesuatu, berusaha pada ide-ide mereka 

dengan penekanan pada hakikat sosialkultural dari pembelajaran. 

Karena, pembelajaran yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

pembelajaran kooperatif. 

2. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Terciptanya sebuah hasil belajar yang diinginkan tentu harus 

diadakannya sebuah komunikasi yang harus diakukan oleh pendidik 
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dan peserta didik baik itu komunikasi yang dilakukan didalam maupun 

diluar kelas. 

Taufiq dkk (2012: 6.35) menyatakan pembelajaran merupakan poses 

penciptaan situasi fasilitatif oleh pendidik yang bertujuan untuk 

menimbulkan prilaku belajar pada peserta didik dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang ditetapkan. 

Tim Penembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2012: 128) 

mengemukakan pendapat lain yaitu pembelajaran adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh soseorang pendidik untuk membelajarkan peserta 

didik yang belajar.  

Pendapat lain dari Hernawan (2013: 9.3) pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal 

balik, baik antara pendidik dengan peserta didik, maupun antar peserta 

didik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan atau kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

Sanjaya dalam Suprihatiningrum (2016:76) mengemukakan kata 

pembelajaran adalah terjemahan dari instruction, yang diasumsikan 

dapat mempermudah peserta didik mempelajari segala sesuatu 

melalui berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, 

program televisi, gambar, audio, dan lain sebagainya sehingga 

semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan pendidik 

dalam mengelola proses belajar mengajar,  dari pendidik sebagai 

sumber belajar menjadi pendidik sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yaitu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik 

maupun peserta didik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran 
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guna mencapai tujuan yang diinginkan yang bisa didapatkan melalui 

berbagai macam media. 

b. Prinsip Pembelajaran 

Prinsip dimaksudkan sebagai sebagai asas atau kebenaran yang menjadi 

pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.  

Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2012: 182) 

prinsip-prinsip pembelajaran dapat dikualifikasikan kedalam dua 

bagian, yaitu:  

1. Prinsip pembelajaran yang bersifat umum, yaitu bahwa 

belajar menghasilkan perubahan prilaku peserta didik yang 

relatif permanen; peserta didik memiliki potensi, gandrung 

dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk 

ditumbuhkembangkan; perubahan atau pencapaian kualitas 

ideal itu tidak tumbuh alami linear sejalan proses kehidupan.  

2. Prinsip pembelajaran yang bersifat khusus antara lain yaitu, 

prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan 

langsung/berengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan 

penguatan, dan prinsip perbedaan individual. 

Penelitian ini menggunakan prisip pembelajaran yang bersifat khusus 

karena peneliti ingin memberikan suasana belajar yang menyenangkan 

dengan pencapian hasil belajar kognitif yang memuaskan kepada 

peserta didik. 

B. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

1. Pengertian dan Jenis-jenis Model Pembelajaran 

Terciptanya sebuah suasana dan hasil belajar yang diinginkan oleh 

seorang pendidik dapat tercipta dengan pemilihan model pembelajaran 

dan kapan sebaiknya sebuah model pembelajaran tersebut digunakan. 
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Model pembelajaran yang direncanakan haruslah sistematis dan sesuai 

dengan kemampuan peserta didik. 

Sutirman (2013: 22) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah 

rangkaian dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik 

pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh pendidik.  

Tim Penembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2012:198) 

menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap 

muka didalam kelas atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk 

materiil-materiil pembelajaran termasuk buku-buku, film-film, pita 

kaset dan program media komputer dan kurikulum.. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bruce Joyce & Marsha Weil dalam Tim 

Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2012:198) setiap 

model membimbing kita ketika kita merancang pembelajaran untuk 

membantu para peserta didik mencapai berbagai tujuan.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah seluruh rangkaian dalam proses pembelajaran yang 

disusun secara sistematis oleh pendidik meliputi segala aspek sebelum, 

sedang dan sesudah pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik dapat 

mencapai berbagai tujuannya. Dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Hal ini dikarenakan 

model pembelajaran kooperatif yang mengajarkan peserta didik tidak 

hanya untuk meningkatkan kemapuan berfikirnya tetapi juga pada 
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kemampuan sosialnya. Oeh karena itu, dengan menerapkan model 

pembelajran kooperatif ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

serta kemampuan sosial peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Selatan. 

Joyce dalam Sutirman (2013:22) menyebutkan adapun jenis-jenis model 

pembelajaran didalam dunia pendidikan dikenal berbagai macam model 

pembelajaran antara lain: 

a. Pembelajaran Kreatif, Inovatif, dan Produktif (KIP) 

Pembelajaran Kreatif, inovatif, dan produktif merupakan model 

pembelajaran yang menciptakan kondisi agar peserta didik 

melakukan proses berfikir untuk menemukan gagasan-gagasan 

unik, dan memanfaatkan gagasan tersebut menjadi ide-ide yang 

memiliki nilai lebih, sehingga dihasilkan karya yang nyata dan 

berguna. 

b. Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk 

membangun sikap kooperatif peserta didik. Model pembelajaran 

kooperatif atau cooperative learning merupakan rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

c. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning 

merupakan mode pembelajaran yang berangkat dari pemahaman 

peserta didik tentang suatu masalah, menemukan alternatif 

solusi atas masalah, kemudian memilih solusi yang tepat untuk 

digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 

d. Pembelajaran Berbasis Proyek 

Model pembelajaran berbasis proyek atau project based 

learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk 

menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Proyek-proyek 

yang dibuat oleh peserta didik mendorong berbagai kemampuan, 

tidak hanya pengetahuan atau masalah teknis, tetapi juga 

keterampilan praktis seperti mengatasi informasi yang tidak 

lengkap atau tidak tepat, menentukan tujuan sendiri, dan 

kerjasama kelompok. 

e. Pembelajaran Berbasis Kerja 

Pembelajaran berbasis kerja atau work based learning yaitu 

model pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk 
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mmberikan pengalaman dan pengetahuan tentang suatu bidang 

pekerjaan tertentu pada diri peserta didik. 

f. Pembelajaran Berbasis WEB 

Pembelajaran berbasis WEB adalah proses belajar mengajar 

yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, 

sehingga sering disebut juga dengan e-learning. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif atau biasa di 

kenal dengan cooperative learning, karena dalam pembelajar ini 

diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan akademik 

maupun kemampuan sosialnya. 

2. Pengertian dan Tipe-tipe Model Cooperative Learning 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah gagasan dalam sebuah 

pelaksanaan pembaljaran dengan mengilustrasikan gambaran dari kegiatan 

sehari-hari. 

Riyanto (2012:267) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan 

akademik (academic skill), sekaligus keterampian sosial (social skill)  

termasuk interpersonal skill. 

Lie dalam Suryani (2012: 80) menyebutkan pembelajaran kooperatif 

adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan 

kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar untuk mencapai tujuan.  

Selanjutnya ada pendapat dari Darmayanti dkk (2016: 3) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 
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berwawasan konstruktivisme yang dapat menciptakan suasana belajar aktif 

pada peserta didik melalui belajar kelompok.  

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif atau cooperative learning yaitu model pembelajaran yang 

dilakukan peserta didik secara berkelompok yang menekankan pada sikap 

atau prilaku bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar yang telah 

ditentukan.   

Pada dasarnya prinsip model pembelajaran kooperatif tidak berubah, 

meskipun banyak variasi atau tipe dari model ini yang dimana tujuannya 

untuk menciptakan pembelajaran yang lebih mudah, menyenangkan dan 

bermakna, adapun diantaranya tipe-tipe dari model pembelajaran 

kooperatif ini yaitu: 

Riyanto (2012: 268) membagi tipe-tipe cooperative learning yaitu: 

Student Team Achievement Division (STAD), Team Game 

Tournament (TGT), JIGSAW, Kelompok Investigasi, Kepala 

Bernomor Struktur, Think Pair Share, Mind Mapping (MM), 

Snowball Throwing, Dua Tinggal-Dua Tamu, Time Token, Debat,  

Picture and Picture, Cooperative Integrated Reading and 

Composition, Student Fasilitator and Eexpailing, Cooperative 

Script.   

Pendapat lain dalam Sutirman (2013: 32) menyebutkan pembelajaran 

kooperatif memiliki beberapa variasi diantaranya: 

a. Student Team Achievement Division (STAD) 

b. Teams Games Tournament (TGT) 

c. Jigsaw II 

d. Team Assisted Individualization (TAI) 

e. Group Investigation 

f. Learning Together 

g. Complex Instruction 
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Model pembelajaran yang digunakan pada penulisan ini yaitu model 

Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament (TGT), karena pada 

model pembelajaran ini dapat mengajak peserta didik aktif dan lebih 

tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan 

prinsip pembelajaran yang bersifat khusus yang memiliki prinsip mengajak 

peserta didik aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

3. Model Cooperative Learning Tipe TGT 

a. Pengertian TGT 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT pada dasarnya memiliki prinsip 

yang sama dengan tipe pembelajaran kooperatif lainnya dimana 

peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok,yang secara umum 

hampir sama dengan tipe STAD. Hanya saja pada TGT menggunakan 

turnamen, sedangkan pada STAD menggunakan kuis-kuis individu. 

Shoimin (2014: 203) pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah 

salah satu tipe atau model 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. 

Riyanto (2012: 270) menyatakan bahwa didalam menggunakan tipe 

ini sebenarnya menggunakan langkah-langkah persis sama dengan 

STAD. Hanya saja dilakukan modifikasi pada evaluasi dilakukan 

menggunakan turnamen. Dan fungsi dari turnamen untuk memberikan 

motivasi belajara kepada peserta didik/peserta.  

Pendapat lain dari Suprihatiningrum (2016: 210) menyebutkan 

bahwa pada tipe ini pemahaman individu merupakan tanggung 

jawab anggota kelompok lain. Sintaks mode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap penyajian 
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kelas (class presentation), belajar dalam kelompok (teams), 

permainan (games), pertandingan (tournament), dan 

penghargaan kelompok (team recognition). 

Melihat pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan suatu model 

pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk dapat bekerja sama 

dengan kelompok dan berkompetisi. TGT menjadikan peserta didik 

menjadi lebih aktif, percaya diri dan lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

b. Kelebihan dan Kekurangan TGT 

Kelebihan TGT 

Menurut pendapat Putri dan Tri Astuti Arigiyanti (2018: 534) 

kelebihan TGT yaitu:  

1. Tidak hanya membat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menojol dalam 

pembelajaran. 

2. Dapat membuat peserta didik yang berkemampuan 

akademis lebih rendah menjadi ikut aktif dan mempunyai 

peranan yang penting dalam kelompoknya. 

3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai 

sesama anggota kelompok. 

4. Menjadikan peserta didik  menjadi lebih senang dalam 

mengikuti pembelajaran karena ada kegiatan permainan 

berupa turnamen.  

 

Pendapat lain diuraikan oleh Shoimin (2014: 207) sebagai berikut: 

1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akdemis tinggi) lebih menonjol dalam 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan 

akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai 

peranan penting dalam kelompok. 

2. Dengn model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya.  
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3. Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik 

lebih bersemanat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam 

pembelajaran ini, pendidik menjanjikan sebuah 

penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. 

4. Dalam pembelajaran ini, membuat peserta didik menjadi 

lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan 

permainan berupa turnamen dalam model ini.  

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu 

membuat seluruh peserta didik memiiki peran yang sama dalam 

mengikuti pembelajaran serta memiliki hasil akademik yang baik 

tanpa mengenyampingkan kemampuan sosial pada dirinya 

Kekurangan TGT 

Menurut pendapat Putri dan Tri Astuti Arigiyanti (2018: 534) 

kekurangan TGT yaitu:  

1. Dalam model TGT ini harus menggunakan waktu yang 

sangat lama. 

2. Pendidik dituntut untuk pandai memilih materi pembelajaran 

yang cocok untuk model ini. 

Pendapat berikutnya dari Shoimin (2014: 208) menyebutkan 

kekurangan TGT sebagai berikut: 

1. Membutuhkan waktu yang lama. 

2. Pendidik dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran 

yang cocok untuk model ini. 

3. Pendidik harus mempersiapkan model ini dengan baik 

sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk untuk 

setiap meja turnamen atau lomba, dan pendidik harus tahu 

urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga 

terendah. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki kekurangan pada sulitnya 
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pendidik membentuk kelompok heterogen, mencari materi pelajaran 

dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengaplikasian model ini. 

c. Langkah-langkah pembelajaran TGT 

Proses pembeljaran dengan menggunakan sebua model pembelajaran 

dapat dikatakan baik dan sesuai apabila seorang pendidik dan peserta 

didik dalam pelaksanaannya telah menggunkan langkah-langkah yang 

telah ditetapkan dengan benar. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut 

Suprihatiningrum (2016: 210) terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap 

penyajian kelas (class presentation), belajar dalam kelompok (teams), 

permainan (games), pertandingan (tournament), dan penghargaan 

kelompok (team recognition). 

Menurut Slavin dalam Suprihatiningrum (2016:211) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembentukan kelompok (teams) 

Pembentukan kelompok berdasarkan heterogenitas suku, ras, 

jenis kelamin, maupun kemampuan kognitif. Heterogenitas 

ini dapat membantu meningkatkan motivasi peserta didik 

dalam membantu sesama yang belum menguasai materi.  

2. Games Tournament 

Persaingan pada meja turnamen. 

3. Penghargaan kelompok 

Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata skor yang 

didapat oleh kelompok dengan skor tertinggi. 

Sutirman (2013: 34) menjabarkan langkah-langkah dan aktivitas TGT 

adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi materi, sebagaimana pada pembelajaran lainnya 

pada awal pembelajaran pendidik hendaknya memberikan 

motivasi, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, 
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setelah itu pendidik menyampaikan materi pembelajaran yng 

sesuai dengan indikator kompetensi yang harus dikuasi oleh 

peserta didik. 

2. Pembentukan kelompok, setelah materi disampaikan 

kemudian dibentuk kelompok-kelompok peserta didik. 

3. Game turnamen, setelah peserta didik belajar dan berdiskusi 

kelompok selanjutnya dilakuka permainan lomba yang 

bersifat akademik untuk mengukur penguasaan materi oleh 

peserta didik. 

4. Penghargaan kelompok, skor anggota kelompok dirata-rata 

menjadi skor kelompok. Individu dan kelompok yang 

mencapai riteria skor mendapat penghargaan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Shoimin (2014:205) sebagai berikut: 

1. Penyajian kelas, pada awal pembelajaran pendidik 

menyampaikan materi dalam penyajian kelas atau sering juga 

disebut dengan presentasi kelas (class presentations). 

2. Belajar dalam kelompok, pada tahap ini pendidik membagi 

kelompok secara heterogen. Fungi dari belajar kelompok ini 

untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya, 

dalam kegiatan ini peserta didik mendiskusikan masalah, 

membandingkan jawaban, memeriksa, memperbaiki 

kesalahan konsep temannya serta mempersiapkan strategi 

untuk mengikuti game. 

3. Permainan, dalam langkah ini peserta didik siap memulai 

permainan (game). Permainan yang terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk 

menguji pengetahuan yang didapat peserta didik dari 

penyajian kelas dan belajar kelompok. 

4. Pertandingan atau lomba, langkah ini biasanya dilakukan 

setelah pendidik pendidik melakukan presentasi kelas.  

5. Penghargaan kelompok, langkah ini dilakukan setelah 

turnamen atau lomba berakhir kemudian pendidik 

mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim 

atau kelompok akan mendapatkan sertifikat atau hadiah 

apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. 

 

Pelaksanaan proses pembeljaran dalam penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah pembelajaran TGT yang dikemukakan oleh Shoimin 

dengan langkah penyajian kelas terlebih dahulu kemudian belajar 

dalam kelompok, permainan, pertandigan dan diakiri dengan 

penghargaan kelompok denan skor tertinggi. 
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C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar yang dilakukan secara bertahap tentu akan menhasilkan suatu 

perubahan pada diri individu itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh 

UNESCO dalam Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan 

Pembelajaran (2012: 140) ada empat pilar hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai oleh pendidikan, yaitu: belajar untuk tahu (learning to 

know), belajar agar menjadi (learning to be), belajar bersama (learning to 

life together), dan belajar untuk melakukan (learning to do). 

Gagne & briggs seperti disebutkan dalam Suprihatiningrum (2016: 37) 

berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati 

melalui penampilan peserta didik (learner’s performance).  

Pendapat lain dari Reigeluth seperti disebutkan dalam 

Suprihatiningrum (2016: 37) berpendapat bahwa hasil belajar atau 

pembelajaran dapat juga dipakai sebagai pengaruh yang memberikan 

suatu ukuran nilai dari metode (strategi) alternatif dalam kondisi 

yang berbeda. Ia juga mengatakan secara spesifik bahwa hasil 

belajar adalah suatu yang diindikasikan sebagai suatukemampuan 

yang telah diperoleh.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya proses pembelajaran tentu ada hasil belajar yang 

didapatkan oleh peserta didik itu sendiri. Hasil belajar yang mereka 

dapatkan tentu akan sesuai dengan proses pembelajaran yang telah mereka 

peroleh ketika belajar disekolah. 
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2. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diinginkan tentu tidak hanya tentang seberapa mampu 

peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran namun banyak aspek-

aspek lain yang perlu diperhatikan. Bloom dalam Suprijono (2013: 6) 

mendefinisikan hasil belajar mencakup domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai berrikut: 

Domain kognitif adalah knowladge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif 

adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan 

respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiatory, pre-routine, dan rountinized.  

Pendapat lain dari Suprihatiningrum (2016: 38) menjelaskan tiga ranah 

hasil belajar, yaitu:  

a. Aspek kognitif (Pengetahuan), kawasan kogniti ini terdiri 

atas enam tingkatan yang secara hierarkis berurut dari yang 

paling rendah sampai ke paling tinggi, yaitu The knowledge 

(pengetahuan), Conceptual knowledge (pengetahuan tentang 

konsep), Procedural knowledge (pengetahuan tentang 

prosedur), Metacognitie knowledge (pengethuan 

metakognitif), The cognitive process dimension (dimensi 

proses kognitif yang terdiri dari: mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan).  

b. Aspek Afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan 

sikap, nilai, minat dan apresiasi. Tingkatan afetif ini ada lima, 

dari yang paling sederhana ke yang kompleks, yaitu: 

receiving (penerimaan), responding (partisipasi), valuing 

(penilaian/ penentuan sikap), organization (organisasi), 

characterization by value or value complex (pembentukan 

pola hidup). 

c. Aspek psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

keterampilan. Tingkatan psikomotor dari yang paling 

sederhana ke yang paling kompleks yaitu persepsi, kesiapan 

melakukan suatu kegiatan, gerakan terbimbing, gerakan yang 

terbiasa, gerakan yang kompleks, adaptasi dan kreativitas. 
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Sardiman (2012: 28) menyebutkan hasil belajar dalam pengajaran 

merupakan tiga hal yang secara perencanaan dan programatik terpisah, 

namun dalam kenyataannya pada diri peserta didik akan merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan bulat. Tiga hasil belajar tersebut antara lain: 

a. Hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta 

(kognitif). 

b. Hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif) 

c. Hal ihwal kelakuan, keterampilan atau penampilan 

(psikomotorik) 

 

Melihat pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan ada tiga macam 

hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik yaitu pada aspek 

kognitif  (pengetahuan), afektif  (sikap), dan psikomotor (keterampilan). 

Hasil belajar yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu keberhasilan 

kemampuan pada aspek kognitif peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bali 

Sadhar Selatan.  

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ketercapaian sebuah hasil belajar tentu memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilannya, seperti faktor internal dan faktor 

eksternal. 

a. Faktor internal 

Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2012: 140) 

menyebutkan secara umum hasil belajar peserta didik dipengaruhi 

oleh faktor internal (faktor-faktor yang ada didalam diri peserta didik) 

yaitu: 

1. Faktor psikologis atau jasmani individu baik bersifat 

bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, 

mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh dan sebagainya. 
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2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun 

keturunan yang meliputi faktor intelektual (potensi, bakat, 

kecakapan nyata dan prestasi) dan faktor non intelektual 

(sikap, minat, kebiasaan dan penyesuaian diri). 

3. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) faktor internal 

dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: 

1. Fator jasmani (kesehatan, cacat tubuh). 

2. Faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat), 

motif, kematangan dan kesiapan). 

3. Faktor kelelahan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya faktor psikologis 

jasmani, intelektual fisik dan psikis. 

b. Faktor eksternal 

Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2012: 141) 

menyebutkan secara umum hasil belajar peserta didik dipengaruhi 

oleh faktor eksternal  (faktor-faktor yang berada di luar diri peserta 

didik) yaitu: 

1. Faktor sosial (lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat 

dan kelompok). 

2. Faktor budaya (adat istiadat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kesenian dan sebagainya). 

3. Faktor lingkungan fisik (fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim). 

4. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. 

Pendapat dari Slameto (2010: 60) faktor eksternal dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu: 

1. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan). 
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2. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi 

pendidik dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan 

peserta didik, disiplin sekolah alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah). 

3. Faktor masyarakat (kegiatan peserta didik dengan 

masyarakat, mass media teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor keluarga, sekolah, 

lingkungan masyarakat, budaya dan spiritual agama. 

D. Pembelajaran Tematik dan Standar Isi 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik atau yang biasa disebut juga dengan pembelajaran 

terpadu merupakan sebuah konsep pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema/ topik pembahasan 

untuk memberikan pengalaman belajar yang bemakna bagi peserta didik 

karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang 

lebih aktual dan kontekstual dalam kehidupan sehari. 

Sutirjo & Sri Istuti Mamik dalam Suryosubroto (2009: 133) menyatakan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.  

Hernawan dkk (2009: 1.5) mengemukakan bahwa pembelajaran 

terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. 

Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, peserta 

didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 
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pengalaman langsug dan menghubungkan dengan konsep lain yang 

sudah mereka pahami.  

Adapun karakteristik pembelajaran tematik, seperti yang dikemukakan 

Hernawan dkk (2009: 1.7) sebagai berikut: 

1. Pebelajaran berpusat pada peserta didik (student centered) 

Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih 

banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 

Peran pendidik lebih banyak sebagai falitator yaitu 

memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

untuk melakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung (direct experiences) 

Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik dihadapkan 

pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3. Pemiahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu 

pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran yang diarahkan pada kepada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

peserta didik.  

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

Menyajikan sebuah konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, 

peserta didik dapat memahami konsep-konsep tersebut secara 

utuh. Hal ini diperlukan untuk peserta didik dalam memcahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Bersifat luwes (fleksibel) 

Dikatakan bersifat fleksibel karena pendidik dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan kehidupan peserta didik dan keadaan 

lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada. 

6. Hasil pebelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik 

Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya.  

2. Standar Isi Sekolah Dasar 

Materi ajar yang diberikan oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya 

tentu tidak sembarangan, semua diatur oleh UU, peraturan mentri maupun 

peraturan pemerintah dimana agar ketercapaian hasil belajar sesuai 
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dengan apa yang telah direncanakan serta membentuk individu penerus 

bangsa yang baik.  

Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang lingkup dan 

tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada 

suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu 

dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. Standar Isi 

disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain 

sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Isi Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan 

tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan strandar nasional 

pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiyayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 juga 

ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kretiria mengenai ruang lingkup 

materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  
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Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah 

ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjan pendidikan, penguasaan 

kompetensi lulusan dikelompokan menjadi Tingkat Kompetensi 

Pendidikan Dasar dan Tingkat Kompetensi Pendidikan Menengah. 

Tingkat Kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk 

mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar 

Kompetensi Lulusan. Tabel Tingkat Pendidikan Dasar (Tingkat Kelas 1-

VI SD/MI/SDLB/PAKET A) serta Tabel Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Pembelajaran Tematik Kelas V  Semester 1 Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah terlampir pada lampiran 1 halaman 74.   

E. Penelitian Relevan 

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai model cooperative 

learning tipe TGT dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Darmawati (2016). Rokan Hulu. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 

hasil belajar IPA kelas VI SD Negeri 002 Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams 

games tournament lebih tinggi dibandingkan hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran konvensional, artinya terdapat pengaruh dalam 

penggunaan model teams games tournament pada pelajaran IPA. 

Penelitian yang dilakukan Darmawati memiliki kesamaan yaitu mencari 

pengaruh model TGT terhadap hasil belajar. Perbedaannya terletak pada 

subjek dan tempat penelitian.   
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2.  Cahyati (2016). Temanggung. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan model TGT terhadap hasil belajar matematika pada 

peserta didik kelas V SDN Mojotengah 2 Temanggun. Hal ini ditunjukan 

dari taraf signifikan 0,000<0,05, dan hasil uji t menunjukan thitung > ttabel, 

yaitu 31,511>2,023, artinya terdapat pengaruh dengan menggunakan 

model pembelajaran TGT terhadap hasil belajar matematika pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian yang dilakukan 

Cahyati memiliki kesamaan yaitu mencari pengaruh model TGT terhadap 

hasil belajar. Perbedaannya terletak pada subjek dan tempat penelitian.   

3.  Darmayanti (2016). Singaraja. Disimpulkan bahwa perbedaan hasil 

belajar matematika peserta didik kelas V SD yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament dengan peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hal ini diperkuat 

dengan hasil belajar matematika peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model TGT dengan skor rata-rata 72, 

65 sedangkan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

konvensional dengan skor rata-rata 60,09. Hal ini membuktikan adanya 

pengaruh pada model TGT, dan terbukti lebih baik da efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini 

juga memiliki kesamaan dengan penilitian yang akan dilaksanakan yaitu 

pada model TGT yang berpengaruh terhadap hasil belajar, sedangkan 

perbandingannya masih terletak pada subjek dan tempat penelitian. 
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4.  Cahyaningsih (2017). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya 

pengaruh model pembelajarn kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar 

matematika pada aspek kognitif di kelas IV SD Negeri Danaraja, dari data 

yang dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kelompok eksperimen terjadi 

peningkatan setelah mendapat perlakuan. Penelitian ini juga memiliki 

kesamaan dengan penilitian yang akan dilaksanakan yaitu pada model 

TGT yang berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik, 

sedangkan perbandingannya masih terletak pada subjek dan tempat 

penelitian. 

5.  Widayanti (2016). Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

adanya pengaruh dari model TGT. Hal ini dikarenakan peserta didik dan 

merasa senang dalam mengikuti pembelajaran dan dibuktikan dengan 

hasil rata-rata nilai posttest setelah diberikan perlakuan menggunakan 

model TGT berbantukan permainan dadu yaitu sebesar 72,1 lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil nilai rata-rata pretest sebelum diberikan 

perlakuan yaitu sebesar 57, dengan demikian penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mencari pengaruh 

model TGT terhadap hasil belajar dengan perbedaan pada penggunaan 

bantuan permainan dadu, subjek dan tempat penelitian.  

Berdasarkan penelitian relevan yang pernah dilakukan pada kelima 

penelitian di atas, menunjukkan adanya pengaruh pada model cooperative 

learning tipe TGT tehadap hasil belajar peserta didik. Sehingga peneliti 

yakin bahwa model cooperative learning tipe TGT dapat berpengaruh 
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terhadap hasil belajar tematik tema 1 sub tema 2 peserta didik kelas V SD 

Negeri 1 Bali Sadhar Selatan tahun ajaran 2018/2019. 

F. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang masih menggunakan pembelajaran konvensional atau 

berpusat pada pendidik sebagai sumber informasi utama sehingga membuat 

peserta didik kurang termotivasi dan cepat bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Terciptanya sebuah suasana dan hasil belajar yang diinginkan oleh seorang 

pendidik dapat tercipta dengan pemilihan model pembelajaran dan kapan 

sebaiknya sebuah model pembelajaran tersebut digunakan. Model 

pembelajaran yang direncanakan haruslah sistematis dan sesuai dengan 

kemampuan peserta didik. Cooperative learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dilakukan peserta didik secara berkelompok yang 

menekankan pada sikap atau prilaku bekerja sama untuk mencapai tujuan 

belajar yang telah ditentukan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe TGT. Model cooperative 

learning tipe TGT adalah salah satu model pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk menjadi lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti proses 

belajar, bertanggung jawab, percaya diri dan berani karena disajikan dalam 

bentuk permainan yang mudah diterapkan, dengan langkah-langkah model 

TGT seperti penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, 

pertandingan dan terakhir penghargaan kelompok. Ketertarikan peserta didik 
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dalam mengikuti proses pembelajaran secara tidak lagsung dapat 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, memperjelas bahwa model pembelajaran 

cooperative learning tipe TGT berpengaruh pada hasil belajar kognitif peserta 

didik. Dapat dilihat pada gambar: 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian. 

 

Keterangan: 

X : Model  Cooperative Learning Tipe TGT 

Y : Hasil Belajar Tematik 

 : Garis Pengaruh  

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sukardi (2010: 41) menyebutkan bahwa hipotesis adalah jawaban 

yang masih bersifat sementara dan bersifat teoretis. Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka pikir serta pengertian hipotesis di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh penggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe teams games tournament (TGT) 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik tema 1 sub tema 2 kelas V 

SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan tahun ajaran 2018/2019”. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimen. Sangadji dan Sofiah (2010: 22) menyebutkan bahwa penelitian 

eksperimen adalah penelitian yang subjeknya diberi perlakuan (treatment) 

lalu diukur akibat perlakuan dari subjek. Bentuk dari eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi eksperimental 

design). Jenis quasi eksperimental design yang digunakan adalah one group 

pretest-posttest design.  

 

 

 

Gambar 2. . Desain Penelitian One Group Pretest 

Posttest Design 

 

Keterangan: 

O1 : Tes awal (sebelum diberi perlakuan) 

X : Perlakuan (penerapan model cooperative learning tipe TGT) 

O2 : Tes akhir (sesudah diberi perlakuan) 

 

 

 

Pretest 

O1 

Treatment  

X 

Posttest 

O2 
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Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga tahap dalam penelitian ini: 

a. Pretest (tes awal) 

Sebelum diberikan sebuah perlakuan, kelas diberikan tes awal terlebih 

dahulu, dengan tujuan peneliti dapat mengetahui keadaan kelas 

sebelum diberikan perlakuan (treatment). 

b. Treatment (pemberian perlakuan) 

Peneliti memberikan perlakuan pada kelas dengan penerapan model 

cooperative learning tipe TGT dalam proses pembelajaran. 

c. Posttest (tes akhir) 

Peneliti melakukan tes kembali, dengan tujuan agar peneliti 

mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian perlakuan. Hasil yang 

didapat dari tes akhir ini yang akan dibandingkan dengan hasil yang 

didapat pada tes awal (pretest).  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sangadji dan Sofiah (2010: 

185). Menyebutkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan dan SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Tengah yang seluruhnya berjumlah 51 peserta didik.  
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 Tabel 3. Data Jumlah Populasi 

No Nama Sekolah Jumlah Peserta Didik 

1 SD Negeri 1 Bali Sadhar Tengah 29 

2 SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan 22 

Jumlah 51 

Sumber: Wali Kelas V SD Negeri Bali Sadhar 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, Sangadji dan Sofiah (2010: 185). Pendapat lain dikemukakan 

oleh Margono (2009: 121) yang menyatakan sampel adalah sebagai 

contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling  probability sampling 

dengan jenis teknik random sampling. Pemilihan teknik ini karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Sampel 

yang dipilih dalam penelitian ini yaitu kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Selatan dengan pertimbangan karena jumlah peserta didik dengan nilai 

dibawah KKM lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik kelas V 

SD N 1 Bali Sadhar Tengah.   

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan 

yang beralamat di Kampung Bali Sadhar Selatan, Kecamatan Banjit, 

Kabupaten Way Kanan.  
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan penelitian pendahuluan pada bulan 

November 2018 dan dlanjutkan dengan penelitian yang dilaksanakan pada 

semester genap Tahun Ajaran 2018/2019 dengan 6 kali pertemuan. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat). Sudaryono dkk (2013: 20) 

menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya 

menurut Sudaryono dkk. (2013: 23) variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

1. Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah model cooperative 

learning tipe TGT. 

2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta 

didik.  

E. Definisi Konseptual dan Oprasional Variabel 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan suatu 

pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk dapat bekerja sama 

dengan kelompok dan berkompetisi. TGT menjadikan peserta didik 

menjadi lebih aktif, percaya diri dan lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

b. Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan peserta didik yang 

didapatkan dengan adanya proses pembelajaran. Hasil belajar yang 

didapatkan tentu akan sesuai dengan proses pembelajaran yang telah 

diperoleh ketika belajar disekolah. 

2. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. TGT (X) 

Model cooperative learning tipe TGT merupakan model pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk permainan edukasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan akademik serta kemampuan sosial peserta 

didik. Aktivitas pembelajaran menggunakan TGT meliputi: (1) 

pendidik memberikan motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran; (2) pendidik 

membentuk kelompok heterogen; (3) pendidik dan peserta didik 

menyiapkan meja turnamen; (4) pelaksanaan turnamen; (5) pendidik 

menghitung skor untuk tiap kelompok dan individu, kemudian 

pendidik memberikan penghargaan.  
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b. Hasil Belajar (Y) 

Hasil belajar diperoleh setelah pembelajaran, yang dinilai pada ranah 

kognitif. Hasil belajar dilihat dari skor yang didapat peserta didik 

setelah mengerjakan tes, dari KD dan indikator dalam bentuk 5 item 

soal isian singkat dan 20 item soal pilihan jamak dengan 4 pilihan 

jawaban, yang diturunkan dari ranah C1, C2, C3 dan C4.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan dokumentasi. 

1. Tes  

Sudaryono dkk (2013: 40) menyebtkan tes sebagai teknik pengumpulan 

data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes pada penelitian ini digunakan 

untuk mendapatkan data hasil belajar pretest  dan posttest  peserta didik 

kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan yang kemudian diteliti untuk 

melihat pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. Tes yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu berupa pretest dan posttest.  

2. Dokumentasi  

Menurut Sudaryono dkk (2013: 41) dokumentasi adalah ditunjukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 

yang relevan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dengan diokumentasi pada penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data nilai peserta didik kelas V SD Negeri 
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1 Bali Sadhar Selatan, profil sekolah serta foto-foto pelaksanaan 

penelitian kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

G. Instrumen Penelitian 

1. Jenis Instrumen 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

instrumen tes dan non-tes. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes berbentuk pilihan ganda (multiple choice test) dan tes isian 

(completion test). 

Arikunto (2016: 183) menyatakan multiple choice test terdiri atas suatu 

keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum 

lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa 

kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Struktur pada soal pilihan 

ganda menurut Sudaryono dkk (2013: 70) terdiri dari: (a) bagian 

keterangan (stem); (b) bagian kemungkinan jawaban atau alternatif 

(options); (c) pilihan jawaban yang terdiri atas satu jawab benar dan 

pengecoh (distractor).  

Completion test  biasa juga disebut dengan istilah tes isian, tes 

menyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test  terdiri atas 

kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian 
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yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh peserta didik ini merupakan 

pengertian yang kita minta dari peserta didik, Arikunto (2016:190). 

2. Uji Coba Instrumen Tes 

Sebelum soal tes diujikan kepada peserta didik, maka hal harus dilakukan 

yaitu uji coba instrumen terlebih dahulu. Tes uji coba ini dilakukan pada 

kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Tegah.  

3. Uji Persyaratan Instrumen Tes 

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka tahap selanjutnya adalah 

menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui validitas 

soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran soal. Pengujian 

instrumen tes dalam penelitian ini dilakukan 3 kali berturut-turut dengan 

soal dan sampel yang sama. Sehingga menghasilkan 3 hasil uji dan 

memilih uji pertama karena memiliki hasil paling baik. Data lengkap uji 

instrumen tes ke-1 dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 127, uji ke-2 

pada lampiran 7 halaman 131 dan uji ke-3 pada lampiran 8 halaman 135. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes 

telah mengukur apa yang seharusnya di ukur, Sudaryono dkk (2013: 

105). Pengujian validitas instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini menggunakan pengujian validitas isi (content validity) dengan 

menggunakan korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh 

Pearson dalam Arikunto (2016: 87) dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

     = Koefisien korelasi X dan Y  

N   = Jumlah sampel 

X   = Skor butir soal 

Y   = Skor total 

 

Kriteria pengujian apabila  dengan  maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid, namun sebaliknya apabila 

 maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

Tabel 4. Klasifikasi Validitas 

Kriteria 

Validitas 

0,00  Tidak valid 

0,00 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

0,400 sampai dengan 0,600 Sedang 

0,600 sampai dengan 0,800 Tinggi 

0,800 sampai dengan  100 Sangat tinggi 

Sumber: Arikunto (2016: 89) 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji validitas, diperoleh 27 butir 

soal dinyatakan valid.  Kriteria validitas penelitian ini menggunakan 

kriteria validitas pada tingkatan tinggi dan sangat tinggi, kemudian 

didapatkan 20 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal isian singkat 

yang dinyatakan valid serta memiliki kriteria tinggi dan sangat tinggi 

sehingga digunakan untuk soal pretest dan posttest dalam penelitian 

ini. Adapun rekap data hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6 

halaman 127. 
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b. Uji Reliabilitas 

Sama halnya dengan validitas, reliabilitas yang berarti kemantapan 

suatu alat ukur. Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen sudah baik, Sangadji dan Sopiah 

(2010: 163). Untuk menentukan rumus reliabilitas instrumen tes 

digunakan rumus Alpha. Rumus Alpha dalam Sangadji dan Sopiah 

(2010: 166) yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

  = realibilitas instrumen 

  = banyaknya butir pertanyaan 

 = jumlah varian butir 

  = varian total 

 

Tabel 5. Klasifikasi Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas Kategori 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

0,21 – 0,40 Rendah  

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Sangadji dan Sopiah (2010: 166) 
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Proses pengolahan data realibilitas menggunakan program Microsoft 

Office Excel. Nilai reliabilitas penelitian ini menggunakan kategori 

pada tingkatan tinggi dan sangat tinggi. Adapun rekap data hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 128. 

c. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah), Arikunto (2016: 

228). Daya beda soal diperlukan agar instrumen mampu membedakan 

kemampuan masing-masing responden. Teknik yang digunakan untuk 

menghitung daya pembeda adalah dengan mengurangi rata-rata 

kelompok atas yang menjawab benar dan rata-rata kelompok bawah 

yang menjawab benar. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

daya pembeda yaitu: 

 

 

Keterangan: 

D : Daya pembeda soal 

 : Jumlah peserta tes 

 : Banyaknya peserta kelompok atas 

 : Banyaknya peserta kelompok bawah 

 : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

 : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar 

 : Indeks kesukaran  

 : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

 : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2016: 228) 
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Tabel 6. Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

No Indeks Daya Pembeda Klasifikasi 

1 0,00 – 0,20 Jelek 

2 0,21 – 0,40 Cukup 

3 0,41 – 0,70 Baik 

4 0,71 – 1,00 Baik Sakali 

5 Negatif Tidak Baik 

Sumber : Arikunto (2016: 232) 

Indeks daya pembeda soal penelitian ini menggunakan kategori pada 

tingkatan baik dan baik sekali. Berdasarkan hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh hasil uji daya beda soal sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Pembeda Soal 

IDP Klasifikasi Butir Soal 

0,00 – 0,20 Jelek 3,11,12,14,27,29,(5,6) 

0,21 – 0,40 Cukup 9,20,26, 

0,41 – 0,70 Baik 
1,2,4,5,6,7,8,10,15,16,17,18,19,21,

22,23,24,25, 28, 30. (2,3,4,9,10) 

0,71 – 1,00 Baik Sakali 13, (8)  

Negatif Tidak Baik 1,(7) 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil perhitungan daya 

pembeda soal dari 40 butir soal dalam penelitian ini menghasilkan 2 

butir soal dengan indeks baik sekali dan 25 butir soal dengan indeks 

baik, 3 butir soal dengan indeks cukup, 8 butir soal dengan indeks 

jelek dan 2 butir soal dengan indeks tidak baik (negatif). Adapun 

rekap data hasil perhitungan dapat dilihat dilampiran 6 halaman 129. 
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d. Taraf Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Untuk menguji taraf kesukaran soal dalam penelitian ini 

degunakan rumus dalam Arikunto (2016: 223) sebagai berikut: 

  

 

Keterangan: 

P : Indeks Kesukaran 

B : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu denan betul 

JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Tabel 8. Tabel Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal 

No Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran 

1 0,00 – 0,30 Sukar 

2 0,31 – 0,70 Sedang 

3 0,71 – 1,00 Mudah 

Sumber: Arikunto (2016: 225) 

Setelah dilakukan pengujian soal mak didapat hasil taraf kesukaran 

soal seperti pada tabel berikut: 

Tabel 9. Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal 

Indeks  Tingkat  Butir Soal 

0,00 – 0,30 Sukar 1,3,5,6,8,9,12,12,14,15,16,17,18,19,2

1,24,25,27,29,1,(4,6,7,8,9) 

0,31 – 0,70 Sedang 2,4,11,20,22,23,26,28,30,(2,3,5,10) 

0,71 – 1,00 Mudah 7,10 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ndeks kesukaran soal pada 

penelitian ini terdiri dari 25 butir soal dengan tingkat kesukaran sukar, 

13 butir soal dengan tingkat kesukaran sedang dan 2 butir soal dengan 

tingkat kesukaran mudah. Soal pilihan ganda (multiple choice test) 

dengan struktur memiliki bagian keterangan (stem), 2 buah 

kemungkinan jawaban (options), 1 buah jawaban benar dan 1 buah 

pengecoh (distractor). Dilihat dari hasil analisis taraf kesukaran soal 
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dengan demikian dapat pula dilihat options dan distraktor dalam soal 

pilihan jamak, dengan hasil 38 butir soal dapat dikatakan dengan 

options dan distraktor berfungsi. Dilihat dari banyaknya peserta didik 

yang tidak menjawab jawaban sesungguhnya namun menjawab option  

dan distraktor. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 

130. 

H. Uji Persyaratan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Persyaratan Analisis Data 

Uji persyaratan analisis data diperlukan untuk mengetahui apakah 

analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. 

Analisis Uji t mempersyaratkan adanya uji normalitas data untuk 

mengetahui data yang akan digunakan normal, sehingga pengajuan 

hipotesis dapat dilanjutkan dalam mencari hipotesis.  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan rumus Chi-

Kuadrat (X
2
), Sugiyono (2015: 241) yaitu: 

 

X
2
 = ∑

 

 

Keterangan: 
 

X
2
 = Chi-Kuadrat / Normalitas sampel 

fo = Frekuensi yang diobservasi 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

Menurut Sugiyono (2015: 241) bahwa kriteria pengujian normalitas 

apabila < dengan α = 0,05 berdistribusi normal, dan sebaliknya 
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apabila > maka tidak berdistribusi normal. Data pada penelitian ini 

memiliki distribusi normal, data lengkap dapat dilihat pada lampiran 

12  halaman 147 dan lampiran 13 halaman 151. 

2. Pengujian Hipotesis 

Guna menguji ada tidaknya pengaruh model cooperative learning 

tipe TGT terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran 

tematik, maka digunakan Uji t untuk menguji hipotesis. Penelitian 

ini membandingkan hasil nilai pretest dan posttest. Rumus sebagai 

berikut: 

 t =  

Keterangan:  

t     = t hitung 

r     = kolerasi  

 = nilai rata rata posttest 

 = nilai  rata rata pretest 

 =  varians nilai posttest  

 =  varians nilai pretest 

 =  jumlah sampel posttest 

 =  jumlah sampel pretest 

Sumber: Sugiyono (2016: 273) 

Kriteria pengujian, apabila t hitung > t tabel dengan α = 0,05 maka Ha 

diterima dan sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka Ha ditolak. 

Perhitungan uji t menggunakan program Microsoft Office Excel. 

Hipotesis yang akan di uji pada penelitian ini sebagai berikut: 
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Ha : Terdapat pengaruh pada model pembelajaran cooperative 

learning tipe TGT terhadap hasil belajar pada pembelajaran 

tematik tema 1 sub tema 2 kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar 

Selatan Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak ada pengaruh model pembelajaran cooperative learning 

tipe TGT terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik tema 1 

sub tema 2 kelas V SD Negeri 1 Bali Sadhar Selatan Tahun 

Ajaran 2018/2019. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model cooperative learning tipe TGT (Teams Games 

Tournament)  mampu meningkatkan hasil belajar, dapat dilihat dari rata-

rata nilai pretest 47,3 dan rata-rata nilai posttest 73,8. Berdasarkan hal 

tersebut maka tema 1 sub tema 2 (manusia dengan lingkungannya) pada 

kelas V dapat dibelajarkan dengan menggunakan cooperative learning tipe 

TGT (Teams Games Tournament).  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka terdapat 

beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peniti antara lain: 

1. Peserta didik, diharapkan untuk dapat meningkatkan rasa memiliki 

satu sama lain sehingga dalam proses pembelajaran yang melibatkan 

kelompok akan dapat diikuti dan dilaksakan dengan baik oleh semua 

peserta didik. 

2. Pendidik, dalam penggunaan model TGT pendidik diharapkan dapat 

memilih soal yang digunakan saat turnament dengan baik dan sesuai 

dengan materi yang saat itu dilaksanakan. 
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3. Kepala sekolah, dapat memberikan masukan dan motivasi bagi para 

pendidik untuk meningkatkan kinerja sehingga mutu pendidikan di 

sekolah dapat ditingkatkan. 

4. Peneliti lain, dalam penerapan model cooperative learning tipe TGT 

sebaiknya terlebih dahulu dapat memahami karakteristik peserta didik 

sehingga model ini dapat diterapkan dengan baik. 
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