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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Belajar 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahui.  Seperti yang dikemukakan oleh 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 7) Belajar merupakan tindakan dan perilaku 

siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh 

siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses 

belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di 

lingkungan sekitar. 

 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku. Sedangkan menurut Slameto (2010: 2) “Belajar ialah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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Pengertian belajar menurut Hamalik (2004: 28) adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Ilahi (2012: 91) 

menyatakan definisi belajar dalam teori pendidikan mencakup konsep secara 

keseluruhan yang dapat dimanifesikan melalui pengamatan dan penelitian 

dalam perspektif kehidupan manusia. Sedangkan Gagne dalam Slameto 

(2010: 13) memberikan dua definisi tentang belajar yaitu. 

a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh 

dari instruksi. 

 

Kegiatan belajar bagi seseorang menjadi bagian esensial dalam mencapai 

prestasi belajar yang didambakan. Belajar bisa dilakukan di mana saja, baik di 

rumah, sekolah, lingkungan dan lain sebagainya. Banyak hal yang memotivasi 

seseorang dalam kegiatan belajar mengajar demi mencapai kesuksesan di 

masa depan. Ilahi (2012: 93) mengungkapkan ada dua faktor yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar seseorang. Pertama, faktor internal 

yang berupa kesadaran diri. Kedua, faktor eksternal berupa lingkungan sekitar 

yang mendukung proses belajar. 

 

Ilahi (2012 : 95) juga menyebutkan ada enam kondisi psikologis yang 

mempengaruhi belajar anak didik dalam setiap proses pembelajaran 
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sebagaimana berikut (a) motivasi, (b) konsentrasi, (c) reaksi, (d) organisasi, 

(e) pemahaman dan (f) ulangan. 

 

Slameto (2010: 27-28) mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang 

kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

 

b. Sesuai hakikat belajar 

1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. 

3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang 

diharapkan. 

 

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan intruksional yang harus dicapainya. 

 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yng cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

2) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, belajar merupakan perubahan tingkah laku 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar juga dapat diartikan sebagai 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya atau suatu proses yang dapat dilakukan seorang 

individu untuk mencapai tujuan yaitu hasil belajar. 

 

2. Hasil Belajar 

Sejak awal dikembangkannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, 

banyak dibahas mengenai bagaimana mencapai hasil belajar efektif. Para 

pakar dibidang pengetahuan dan psikologi mencoba mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut. Dengan diketahuinya faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar, para pelaksana maupun pelaku 

kegiatan belajar dapat memberikan intervensi positif untuk meningkatkan 

hasil belajar yang akan diperoleh. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) menyatakan hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari 

sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari 

sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses 

belajar. Hasil belajar ialah adanya perubahan tingkah laku. Bukti bahwa 

seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 
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menjadi mengerti (Hamalik, 2004: 30). Tingkah laku manusia terdiri dari 

sejumlah aspek, hal ini akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek 

tersebut. Aspek-aspek itu adalah (a) pengetahuan, (b) pengertian, (c) 

kebiasaan, (d) keterampilan, (e) apresiasi, (f) emosional, (g) hubungan sosial, 

(h) jasmani, (i) etis atau budi pekerti dan (j) sikap (Hamalik, 2004: 30). 

 

Sukmadinata (2007: 102) menyatakan hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang. Kemudian Susanto (2013: 5) 

mendefinisikan hasil belajar secara sederhana yaitu kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.  

 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap 

siswa (aspek afektif), Susanto (2013: 6). Agar memperoleh hasil yang 

diinginkan tentunya diperlukan perencanaan yang matang dan usaha yang 

keras, begitu juga dalam belajar. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, 

siswa juga harus giat belajar dan disiplin. Bagaimanapun proses kegiatan 

belajar mengajar juga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam belajar, dan 
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untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan belajar dapat diketahui 

dari prestasi belajar yang diperoleh siswa. 

 

Setiap siswa pada dasarnya menginginkan dapat mencapai hasil belajar yang 

baik. Namun, pada fakta di lapangan tidak sedikit pula siswa yang mengalami 

kegagalan. Menurut Wasliman dalam Susanto (2013: 12), hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. 

a. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. 

Faktor internal ini meliputi, kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan. 

 

b. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa hasil belajar merupakan 

berakhirnya puncak peroses belajar yang perubahannya kearah lebih baik 

yang dicapai seseorang setelah menempuh proses belajar. Keberhasilan siswa 

dalam belajar tergantung dari aktivitas belajar siswa itu sendiri. Hasil belajar 

diperoleh siswa setelah melalui belajar yang terlihat dari salah satu nilai yang 

diperoleh setelah mengikuti tes, dan hasil belajar memiliki arti penting dalam 

proses pembelajaran di sekolah yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan 

proses tersebut. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem kerja atau belajar kelompok yang 

terstruktur. Menurut Rusman (2014: 202) bahwa pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai lima orang dengan struktur kelompok 

yang bersifat heterogen. 

 

Selanjutnya Ngalimun (2013: 161-162) mendefinisikan model pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk 

bekerja sama saling membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif 

(kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang, siswa 

heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitas, dan 

meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. 

 

Suryani dan Leo Agung (2012: 80) menyatakan dalam pembelajaran 

kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong siswa merasa saling 

membutuhkan. Hubungan ini disebut saling ketergantungan positif. Saling 

ketergantungan dapat dicapai melalui: 1) saling ketergantungan mencapai 

tujuan, 2) saling ketergantungan melaksanakan tugas, 3) saling ketergantungn 

bahan atau sumber, 4) saling ketergantungn peran dan 5) saling 

ketergantungan hasil atau hadiah. 

 

Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja sama 

dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Situasi kooperatif 

merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan kelompok, siswa harus 

merasakan bahwa mereka akan mencapai tujuan, maka siswa lain dalam 

kelompoknya memiliki kebersamaan, artinya tiap anggota kelompok bersikap 

kooperatif dengan sesama anggota kelompoknya.  
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Menurut Rusman (2014: 207) Pembelajaran kooperatif ini memiliki 

karakteristik atau ciri-ciri utama sebagai berikut. 

a. Pembelajaran Secara Tim 

 Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus 

mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling 

membantu  untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

b. Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

 Manajemen kooperatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi manajemen 

sebagai perencanaan pelaksanaan, fungsi manajemen sebagai organisasi, 

fungsi manajemen sebagai kontrol. 

 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

 Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan atau kerja sama perlu 

ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang baik, 

pembelajaran kooperatif tidak akan berhasil tanpa hasil yang optimal. 

 

d. Keterampilan Bekerja Sama 

 Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

 

Manfaat pembelajaran kooperatif menurut Suryani dan Leo Agung (2012: 81) 

adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi. 

b. Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan 

perilaku selama bekerja sama. 

c. Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

d. Meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap perilaku positif 

sehingga dengan pembelajaran kooperatif peserta didik akan tahu 

kedudukannya dan belajar untuk saling menghargai satu sama lain. 

e. Meningkatkan prestasi belajar dengan meningkatkan prestasi akademik, 

sehingga dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang 

sulit. 
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Suryani dan Leo Agung (2012: 83-84) berbendapat bahwa ada banyak 

keuntungan dengan penerapan pembelajaran kooperatif, di antaranya sebagai 

berikut. 

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. 

c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 

d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 

f. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga dewasa. 

g. Berbagi keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan 

saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktikkan. 

h. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

i. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif. 

j. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 

lebih baik. 

k. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat yang dirasakan lebih baik. 

 

Penerapan pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

sebenarnya dapat membantu guru dalam mencapai keberhasilan pembelajaran 

di beberapa aspek. Namun, keberhasilan tersebut juga tergantung pada usaha 

setiap anggotanya. Setiap anggota kelompok harus melaksanakan tanggung 

jawabnya masing-masing, sehingga tugas selanjutnya dalam kelompok dapat 

dilakukan dan interaksi yang terjadi antar siswa akan lebih intensif. Interaksi 

yang intensif tersebut dapat dipastikan dengan komunikasi antar siswa 

berjalan dengan baik. Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT) dan Team Assisted Individualization 

(TAI), diharapkan siswa mampu meningkatkan hasil belajar dengan 
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memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, saling mengisi kekurangan dengan 

siswa lain, dan menghargai perbedaan yang ada. 

 

4.   Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Team Games Tournament   

Menurut Huda (2014: 197) dalam TGT, siswa mempelajari materi di ruang 

kelas. Setiap siswa ditempatkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 

orang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Komposisi ini dicatat dalam 

tabel khusus (tabel turnamen), yang setiap minggunya harus diubah. Dalam 

TGT setiap anggota ditugaskan untuk mempelajari materinya terlebih dahulu 

bersama anggota-anggotanya, barulah mereka diuji secara individual melalui 

game akademik. 

 

Dasar pembelajaran kooperatif tipe TGT hampir sama dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2005: 163)  

yang mengungkapkan bahwa. Secara umum TGT sama saja dengan STAD 

kecuali satu hal TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan 

kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba 

sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik 

sebelummya setara seperti mereka. 

 

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

pembelajaran kooperatif tipe TGT sama dengan STAD, perbedaanya hanyalah 

pada akhir kegiatan pembelajaran dengan menggunakan TGT tidak diadakan 

kuis, tetapi diadakan pertandingan antar kelompok. Pembelajaran kooperatif 

tipe TGT memiliki komponen-komponen sebagai berikut. 
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a. Presentasi Kelas  

Guru menerangkan konsep-konsep garis besar materi yang berkaitan 

dengan pembelajaran dan siswa mendengarkan serta memperhatikan 

dengan baik. 

 

b. Kelompok 

Siswa terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Setiap 

kelompok terdiri 4-5 orang. Setelah guru menjelaskan konsep materi, setiap 

kelompok mengerjakan LKS, berdiskusi memecahkan masalah bersama-

sama, mencocokkan jawaban, dan memberi jawaban yang benar kepada 

teman yang melakukan kesalahan. Setiap anggota kelompok harus yakin 

bahwa dirinya telah menguasai materi, mempertanggungjawankannya 

dalam presentasi kelas dan mempersiapkan diri dalam turnamen. 

 

c. Pertandingan  

Sebelum pertandingan antar kelompok mulai dilaksanakan, setiap anggota 

kelompok heterogen di pisah untuk sementar waktu. Siswa yang memiliki 

kemampuan sama dari setiap kelompok ditempakan dalam satu meja 

pertandiangan yang terdiri dari tiga meja atau empat orang, setelah siswa 

yang berkemampuan sama ditempatkan dalam satu meja pertandingan 

(anak yang cerdas dari ketiga kelompok disatukan di meja 1, anak yang 

memiliki kemampuan sedang ditempatkan di meja 2, anak yang memiliki 

kemampuan kurang ditempatkan di meja 3). Setelah turnamen pertama, 
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para siswa akan bertukar meja tergantung pada kinerja mereka pada 

turnamen terakhir. Pemenang pada tiap meja “naik tingkat” ke meja 

berikutnya yang lebih tinggi (misalnya dari meja 3 ke meja 2), skor 

tertinggi kedua tetap tinggal pada meja yang sama, dan yang skornya 

paling rendah “diturunkan”. Dengan cara ini, jika pada awalnya siswa 

sudah salah ditempatkan, untuk seterusnya mereka akan terus dinaikkan 

atau diturunkan sampai mereka mencapai tingkat kinerja mereka yang 

sesungguhnya. 

 

                                         TEAM A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   TEAM B                                                  TEAM C 

     Gambar 1. Skema Pembentukan Meja Turnamen dalam TGT 

Sumber : Slavin (2005: 168) 

 

 

 

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

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

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

Meja 

Turnamen 

1 

Meja 
Turnamen 

4 

Meja 
Turnamen 

3 

Meja 
Turnamen  

2 
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d. Penghargaan  

Perolehan poin setiap anggota kelompok disumbangkan kepada kelompok 

asal dan digunakan untuk menentukan kelompok yang berhak mendapatkan 

penghargaan. Nilai kelompok dihitung berdasarkan jumlah poin yang 

diperoleh setiap anggota kelompok dalam pertandingan. Untuk menentukan 

poin kelompok digunakan rumus: 

 

 Nk = Jumlah poin anggota kelompok  

   Jumlah anggota  

 

Keterangan:  

Nk  = poin peningkatan kelompok 

 

Kelebihan dalam penggunaan model pembelajaran tipe TGT sebagai berikut. 

a. Siswa mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir dan 

kerjasama kelompok. 

b. Menyuburkan hubungan positif diantara siswa yang berasal dari ras yang 

berbeda. 

c. Mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat belajar 

dan mengandung reinforcement. 

d. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang diharapkan siswa 

dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, 

kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

e. Dapat menuntun siswa untuk berkompetisi dalam suasana akademik yang 

sehat. 
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Kelemahan penggunaan metode pembelajaraan kooperatif tipe TGT adalah 

sebagai berikut. 

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan 

seperti ini. 

b. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam 

pengelolaan kelas. Akan tetapi usaha sungguh-sungguh yang terus 

menerus akan dapat terampil menerapkan metode ini. 

c. Membutuhkan waktu yang relatif lama 

 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa model TGT mengandung kegiatan-

kegiatan yang bersifat permainan. Secara umum peran guru dalam model ini 

adalah memacu siswa agar lebih serius dan semangat, kemudian 

membandingkannya dengan presentasi siswa (kelompok) lain. Dengan 

demikian, dapat ditentukan kelompok mana yang berhasil mencapai prestasi 

yang paling baik. Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe 

atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih 

rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat 

dan keterlibatan belajar. 
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Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa terdapat empat langkah kegiatan 

dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

Langkah-langkah tersebut adalah presentasi kelas, kegiatan kelompok, 

turnamen yang merupakan ajang kompetisi bagi siswa untuk menunjukkan 

prestasi mereka dan penghargaan yang menjadi alat ukur keberhasilan 

kelompok. 

 

5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

 

Model pembelajaran kooperatif di dalamnya terdapat banyak variasi 

pembelajaran salah satunya adalah model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI). Sani (2013: 189) model pembelajaran TAI adalah 

kombinasi dari belajar kooperatif dengan belajar individu. Dalam 

pembelajaran TAI, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan 

pengalamannya. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator dan penertiban 

terhadap jalannya pembelajaran. 

 

Model pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok 

kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan 

pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Sebelum 

dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu 

kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan 
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penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain 

untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain, dan sebagainya. 

 

Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara. Karena 

pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, 

maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu temannya yang 

lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang pandai dapat 

mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan siswa yang 

lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang diselesaikan dalam 

kelompok tersebut. 

 

Model pembelajaran TAI memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 

5 siswa. 

b. Placement test, yakni pemberian pretest kepada siswa atau melihat rata-

rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang 

tertentu. 

c. Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 
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d. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa 

yang membutuhkannya. 

e. Team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok 

yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

f. Teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

g. Facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil bardasarkan fakta yang 

diperoleh siswa. 

h. Whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

 

Adapun kelebihan model pembelajaran tipe TAI adalah. 

a. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. 

b. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya. 

c. Adanya tanggung jawab dalam kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahannya. 

d. Siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok. 
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Sedangkan kelemahan model pembelajaran tipe TAI adalah. 

a. Tidak ada persaingan antar kelompok. 

b. Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang 

pandai.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa model pembelajaran 

kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) diterapkan dengan alasan 

dapat mengembangkan kecakapan siswa dan membantu siswa dalam kesulitan 

belajar secara individual. Dengan demikian, terjadi aktivitas yang saling 

menguntungkan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa 

yang memiliki kemampuan sedang dan rendah. 

 

6.   Minat Belajar Siswa 

Minat adalah keingintahuan seseorang terhadap keadaan suatu objek yang 

terorganisasi melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk 

memperoleh objek, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian dan 

pencapaian (Sunarti dan Selly Rahmawati, 2014: 47). Kemudian Djaali (2012: 

121) mengemukakan bahwa minat adalah sesuatu yang dapat diekspresikan 

melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal 

daripada hal lainnya, dapat pula dimanefestasikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktivitas. Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa minat adalah 

kecenderungan seseorang untuk menyukai suatu objek atau kegiatan yang 

terorganisasi melalui pengalaman dalam suatu aktivitas. 
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Slameto (2013:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

Dalam prakteknya, minat atau dorongan dalam diri siswa terkait dengan apa 

dan bagaimana siswa dapat mengaktualisasikan dirinya melalui belajar. Di 

mana identitas diri memiliki kaitan dengan peluang atau hambatan siswa 

dalam mengekspresikan potensi atau kreativitas dirinya sebagai perwujudan 

dari minat spesifik yang dia miliki. Adapun faktor keturunan dan pengaruh 

eksternal atau lingkungan lebih berkaitan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi dari minat siswa akibat dari pengaruh situasi kelas, sistem, dan 

dorongan keluarga. Susanto (2013: 58) berpendapat bahwa minat dapat 

berperan secara efektif untuk menunjang pengambilan keputusan oleh 

seseorang atau institusi. Secara konseptual, minat dapat dikatakan memegang 

peranan penting dalam menentukan arah, pola dan dimensi berpikir seseorang 

dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam belajar. 

 

Minat mempunyai pengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Minat 

merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. Suatu 

kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa akan 

memungkinkan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa yang 

bersangkutan. Dengan adanya minat dan tersedianya rangsangan yang ada 
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sangkut pautnya dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan kepuasan 

batin dari kegiatan belajar tadi. 

 

Minat memegang peran penting dalam belajar. Karena minat merupakan suatu 

kekuatan motivasi yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian 

terhadap seseorang, suatu benda, atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, 

minat merupakan unsur yang menggerakkan motivasi seseorang sehingga 

orang tersebut dapat berkonsentrasi terhadap suatu benda atau kegiatan 

tertentu. Dengan adanya unsur minat belajar pada diri siswa, maka siswa akan 

memusatkan perhatiannya pada kegitan belajar tersebut. Dengan demikian, 

minat merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan 

belajar siswa. 

 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal yang dilakukan seseorang secara sadar untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku baru sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Dapat ditegaskan pula bahwa 

minat belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang 

tercapainya efektivitas proses belajar mengajar, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka 

di bawah ini penulis akan menuliskan beberapa penelitian relevan yang ada 

kaitannya dengan pokok masalah. 

 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

No. Penulis Judul Kesimpulan 

1. Nurul Amalia 

Shadriana 

Hermansyah 

(2014) 

Efektivitas Metode 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Teams Games 

Tournament (TGT) 

dengan Teknik 

Permainan Word 

Square untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Perancis Tingkat 

Pemula  

Hasil penelitian menujukan bahwa 

kemampuan menulis bahasa 

Prancis siswa mengalami 

peningkatan dengan nilai sebesar 

33,2 yaitu selisih dari nilai prates 

sebesar 65,7 dan nilai pascates 

89,9. Selanjutnya berdasarkan 

perhitungan statistik diperoleh nilai 

t hitung sebesar 9,76, dengan taraf 

signifikansi 1% dan derajat 

kebebasan sebesar 24, maka 

diperoleh nilai t tabel sebesar 2,79, 

yang berarti nilai t hitung > t tabel. 

Jadi hipotesis kerja dalam 

penelitian ini diterima. 

2. Ibastanta 

Sembiring 

(2014) 

Pengaruh Model 

Kooperatif Team 

Games Tournament 

(TGT) terhadap 

Peningkatan 

Kerjasama, 

Kreatifitas dan 

Keterampilan 

Bermain Sepak 

Bola Siswa 

Tunarungu. 

Terdapat pengaruh model 

pembelajaran TGT terhadap 

kerjasama dengan t hitung (2,319) > t 

table (2, 101), kemudian terhadap 

kreatifitas dengan t hitung (2,182) > t 

table (2,101) selanjutnya terhadap 

keterampilan bermaian sepak bola 

dengan t hitung (2,188) > (2,101). 

3. Mictra 

Gustiasih 

(2013) 

Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Kooperatis Tipe 

Team Games 

Tournament (TGT) 

Ada perbedaan peningkatan hasil 

belajar antara kelas yang 

diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe 
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Tabel 2. Penelitian yang Relevan (Lanjutan) 

  terhadap Prestasi 

Belajar Ilmu 

Statika dan 

Tegangan Siswa 

Kelas X SMKN 5 

Bandung. 

TGT dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

4. Sukaesih 

(2013) 

Program Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Team Games 

Tournament dalam 

Pembelajaran 

Menulis Kalimat 

Efektif Berbasis 

Tata Basa 

Struktural. 

Hasil pengolahan data memberikan 

informasi bahwa model TGT dapat 

dilaksanakan dengan sangat efektif di 

SMP kelas 7. Dengan model TGT 

kemampuan menulis kalimat efektif 

peserta didik SMP kelas 7 dapat 

ditingkatkan dari rata-rata 46,68 

menjadi 75,91. 

5. Rahma Intan 

Thalita 

(2013) 

Efektifitas 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Teams Games 

Tournament (TGT) 

dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Menciptakan 

Kecakapan 

Kewarganegaraan 

Siswa (Studi Kuasi 

Eksperiment di 

Kelas X SMK 

Pasundan Subang 

pada Konsep 

Sistem Politik 

Indonesia. 

Hasi penilitian menunjukkan bahwa 

data uji T-test Civic Skills yang 

merupakan penggabungan dari 

Intellectual Skills dan Participatory 

Skills berbeda secara signifikan 

antara kelas kontrol dan eksperimen. 

Ini ditandakan oleh kelas eksperimen 

nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 

yang lebih besar dari 0,05. Rata-rata 

skor civic skills kelas eksperimen 

yang mendapatkan perlakuan model 

kooperatif TGT pada pembelajaran 

PKn untuk meningkatkan kecakapan 

kewarganegaraan (Civic Skills) 

diperoleh data 164,61 yang lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol 

yang tidak diberikan perlakuan 

sebesar 144,82. Selisih rata-rata 

19,79, artinya keadaan siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi sehingga 

kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol. 

7. Hazmy 

Adlianto 

Rogy (2012) 

 

 

Perbandingan 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Hasil eksperimen menunjukkan 

peningkatan hasil belajar pada kelas 

TAI dengan pencapaian Gain rata-

rata 0,44. Sedangkan kelas TPS 0,44 

pada aspek kognitif. Pada penilaian 
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Tabel 2. Penelitian yang Relevan (Lanjutan) 

  TAI (Team 

Assisted 

Individualization) 

dan TPS (Think 

Pair Share) 

terhadap Hasil 

Belajar Pengukuran 

Listrik di SMKN 2 

Cimahi. 

psikomotor kelas TAI mendapat 

rata-rata nilai 69,07 sedangkan 

pada kelas TPS yaitu 69,96. Untuk 

afektif TAI dan TPS masing-

masing mendapat 66,34 dan 65,66. 

Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan pembelajaran 

menggunakan TAI lebih efektif bila 

dibandingkan dengan TPS. 

8 Muchamad 

Ishak 

(2014) 

Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Koopertif Tipe TAI 

(Team Assisted 

Individualization) 

terhadap Sikap 

Kerjasama dan 

Sikap Tanggung 

Jawab Siswa 

Hasil penilitian diperoleh Pertama, 

terdapat pengaruh dari model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI 

terhadap sikap kerjasama siswa. 

Kedua, terdapat pengaruh dari 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI terhadap sikap bertanggung 

jawab siswa. Ketiga, terdapat 

pengaruh dari model pembelajaran 

konvesional terhadap sikap 

kerjasama siswa. Keempat, terdapat 

pengaruh dari model pembelajaran 

konvesional terhadap sikap 

bertanggung jawab siswa. Kelima, 

model pembelajaran koopertif tipe 

TAI lebih baik daripada model 

konvensional terhadap sikap 

kerjasama dan sikap tanggung 

jawab siswa. 

9. Ana 

Kurniati 

(2007) 

Efektivitas Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Team Assised 

Individualization 

(TAI) Terhadap 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Matematika Peserta 

Didik Kelas VIII 

SMP N 1 

Ngadirejo 

Temanggung. 

Pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe  Team Assisted 

Individualization (TAI) efektif 

untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (variabel bebas) 

dan variabel dependen (variabel terikat). Di mana dalam penelitian ini ada dua 

variabel independen yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (X1) dan Team Assisted Individulization (X2). Variabel dependennya 

adalah hasil belajar ekonomi (Y) melalui penerapan model pembelajaran tersebut. 

Minat belajar siswa sebagai variabel moderator dalam mata pelajaran ekonomi. 

 

1. Terdapat Perbedaan Hasi Belajar Ekonomi Antara Siswa Yang 

Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 

(TGT) dan Team Assisted Individulization (TAI) 

 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar 

siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif memiliki beberapa kesamaan dalam langkah pembelajaran, 

diantaranya dalam cara menentukan kelompok heterogen yang berdasarkan 

dari kemampuan akademis serta jenis kelamin yang berbeda. Dua jenis model 

pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kooperatif tipe TGT 

dan TAI.  

 

Model pembelajaran TGT, guru menjelaskan materi sebagai pengantar, 

kemudian guru membagi siswa kedalam kelompok yang heterogen 
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selanjutnya berdiskusi memecahkan masalah bersama-sama, mencocokkan 

jawaban, dan memberi jawaban yang benar kepada teman yang melakukan 

kesalahan, kemudian diadakan pertandingan (tournament) yang digolongkan 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa dari masing-masing kelompok setelah 

pertandingan selesai guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

berhasil mengumpulkan skor tertinggi. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI, setiap siswa dituntut untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru hanya sebagai fasilitator 

pembelajaran. Konsep model pembelajaran ini adalah pemberian bantuan 

kepada siswa yang lemah. Langkah awal yang dilakukan adalah guru 

membentuk kelompok yang anggotanya heterogen, kemudian guru 

memberikan materi yang akan dibahas berupa topik bahasan. Tiap kelompok 

menyelesaikan tugas yang telah dirancang oleh guru sebelumnya dan 

berdiskusi bersama masing-masing anggota kelompok. Guru memberikan 

bantuan secara mandiri apabila ada siswa yang membutuhkan. Setelah selesai 

berdiskusi, ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya dan siap 

untuk dipresentasikan. Guru melakukan penilaian dan memberikan reward 

kepada kelompok terbaik. Langkah terakhir dari model pembelajaran ini 

adalah pemberian tes formatif pada siswa secara individu dan pemberian 

materi secara singkat.  
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Kedua model tersebut memiliki langkah-langkah yang berbeda tetapi tetap 

satu jalur yaitu pembelajaran berkelompok yang berpusat pada siswa. 

Perbedaan mendasar dari kedua model tersebut adalah TGT di akhir 

pembelajaran melakukan turnamen mingguan sedangkan TAI tidak. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan kedua model pembelajaran tersebut 

diduga terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang  

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe TGT dibandingkan 

dengan model pembelajaran tipe TAI. 

 

2. Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Tinggi 

yang Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Team Games Tournament 

(TGT) Lebih Tinggi Dibandingkan dengan yang Menggunakann Model 

Pembelajaran Tipe Team Assisted Individulization (TAI). 
 

Proses belajar pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT, bagi siswa yang 

memiliki minat belajar rendah siswa harus mempersiapkan diri secara optimal 

karena siswa dituntut untuk berpikir dan menyelesaikan masalah serta harus 

dapat mewakili kelompoknya masing-masing dalam tahap pertandingan untuk 

menjawab pertanyaan dalam pertandingan tersebut. Sedangkan bagi siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi pada model pembelajaran TGT akan lebih 

aktif dalam diskusi, siswa yang memiliki minat belajar tinggi akan semakin 

memahami materi dan semakin baik pengetahuannya karena ia memiliki 

ketertarikan yang tinggi terhadap materi diskusi yang diberikan oleh guru dan 

akan lebih siap dalam tahap turnamen. Diduga hasil belajar ekonomi pada 

siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang menggunakan model 
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pembelajaran TGT lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran 

TAI. 

 

3. Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Rendah 

yang Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Team Games Tournament 

(TGT) Lebih Rendah Dibandingkan dengan yang Menggunakann Model 

Pembelajaran Tipe Team Assisted Individulization (TAI). 

 

Aktivitas belajar pada model pembelajaran kooperatif tipe TAI bagi siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi dan berkemampuan untuk menguasi materi 

terkadang masih kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada 

siswa lainnya dan tidak menyadari bahwa temannya yang memiliki minat 

belajar rendah akan berusaha memahami materi secara maksimal. Sedangkan 

bagi siswa yang memiliki minat belajar rendah pada model pembelajaran TAI 

akan terbantu dengan adanya pemberian bantuan secara individu dari 

kelompoknya ataupun guru. Sehingga siswa tersebut bisa memperoleh hasil 

belajar yang tinggi. Diduga hasil belajar ekonomi pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah yang menggunakan model pembelajaran TGT lebih 

rendah dibandingkan dengan model pembelajaran TAI. 

 

4. Ada Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif dengan Minat 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi 
 

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi dalam pelajaran Ekonomi hasil belajarnya lebih baik dari 

pada siswa yang memiliki minat belajar rendah, dan jika model pembelajaran 
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kooperatif tipe TAI, siswa yang memiliki minat belajar rendah hasil 

belajarnya lebih baik dari pada siswa yang memiliki minat belajar tinggi, 

maka terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif dan minat 

belajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat  

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

 

 

Model Team Assisted 

Individualization 
 

Model Team Games 

Tournament 
 

Minat Belajar Minat Belajar 

 

Permasalahan: 

1. Hasil belajar ekonomi rendah 

2. Guru masih menggunakan model konvensional 

3. Siswa kurang berpartisipasi dalam pembelajaran 

4. Kurangnya minat belajar siswa 

Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

Hasil Belajar 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pikir 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe (TGT) dibandingkan yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe (TAI). 

2. Hasil belajar ekonomi pada siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe (TGT) lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajaannya menggunakan model kooperatif tipe 

(TAI). 

3. Hasil belajar ekonomi pada siswa yang memiliki minat belajar rendah yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe (TGT) lebih rendah 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model koopratif tipe 

(TAI). 

4. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

 


