
 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 
 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pembelajaran Geografi 

 

Menurut Sutrijat (1999:9), geografi dapat diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang membahas gejala-gejala lingkungan alam, baik fisis 

maupun nonfisis, serta relasi antara manusia dan lingkungannya. Sedangkan 

menurut pakar-pakar geografi pada Seminar dan Lokakarya Peningkatan 

Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang tahun 1988, “geografi adalah 

ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan 

sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan” 

(Sumaatmadja, 2001:11). 

 

Pengertian pembelajaran geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek 

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan 

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Pembelajaran 

geografi tersebut diberikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. 

 

Ruang lingkup pembelajaran geografi meliputi: 

a) alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia; 



 

b) penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya; 

c) interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang mem-

berikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi; 

d) kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan, dan 

udara di atasnya. 

 

2. Teori Belajar Konstruktivistik 

 

Teori belajar konstruktivistik dikembangkan oleh Cunningham, Duffy, dan 

Knuth (Hernawan, 2010:6.29-6.32). Aliran konstruktivistik ini merupakan 

yang paling mendekati dan bertalian dengan sistem pembelajaran pada 

penelitian tindakan kelas ini. Aliran konstruktivistik menekankan bahwa 

pengetahuan adalah hasil konstruksi (bentukan) manusia. Manusia 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu 

saja dari seseorang kepada yang lainnya, tetapi harus diinterpretasikan 

sendiri oleh masing-masing orang. Dalam proses itu keaktifan seseorang 

yang ingin tahu amat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. 

Sedangkan peran seorang guru di sini adalah sebagai mediator dan 

fasilitator. Guru menyediakan dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang keingintahuan siswa serta membantu mereka mengekspresikan 

gagasannya, menyediakan sarana yang merangsang siswa untuk berpikir 

secara produktif, serta memberi semangat belajar.  

 



 

Prinsip belajar konstruktivistik yaitu perlunya menanamkan belajar melalui 

pengalaman bersosialisasi. Perkembangan intelektual berkaitan dan 

dipengaruhi oleh interaksi sosial, karena itu aktivitas belajar harus 

merupakan kolaborasi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 

Melalui hal tersebutlah dapat dihubungkan antara pembelajaran 

konstruktivistik dengan pembelajaran kooperatif yang keduanya mempunyai 

penekanan yang sama yaitu pada pentingnya interaksi sosial siswa. 

  

3. Materi Pembelajaran Geografi di SMA 
 

Ruang lingkup mata pelajaran Geografi di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar Geografi. 

2) Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer 

mencakup litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer 

serta pola persebaran spasialnya. 

3) Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam 

(SDA) dan pemanfaatannya. 

4) Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial 

lingkungan hidup, pemanfaatan dan pelestariannya. 

5) Kajian wilayah  negara-negara maju dan sedang berkembang. 

6) Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan pemetaannya serta fungsi 

dan manfaatnya dalam analisis geografi. 



 

7) Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk beluk dan 

pemanfaatan peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra 

penginderaan jauh. 

 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk kelas X, semester 1 dan 

semester 2 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas X 

Kelas X, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami konsep, 
pendekatan, prinsip, 
dan aspek  geografi 

 

1.1 Menjelaskan konsep geografi 

1.2 Menjelaskan pendekatan geografi  

1.3 Menjelaskan prinsip geografi 

1.4 Mendeskripsikan aspek geografi  

2. Memahami sejarah 
pembentukan bumi 

2.1 Menjelaskan sejarah pembentukan bumi  

2.2 Mendeskripsikan tata surya dan jagad raya  

Kelas X, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Menganalisis unsur-
unsur geosfer 

3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan 
perubahan litosfer dan pedosfer serta 
dampaknya terhadap kehidupan di muka 
bumi 

3.2 Menganalisis atmosfer dan dampaknya  
terhadap kehidupan di muka bumi 

3.3 Menganalisis hidrosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan di muka bumi 

Sumber: Silabus Mata Pelajaran Geografi SMAN 1 Sidomulyo 

 
Pada penelitian ini, Kompetensi Dasar yang dibelajarkan melalui model 

pembelajaran TGT adalah Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi. Materi pembelajaran pada siklus I yaitu mengenai 

pengertian hidrosfer, siklus hidrologi, dan jenis-jenis perairan darat; air 



 

tanah, danau, rawa. Materi pembelajaran pada siklus II yaitu jenis-jenis 

perairan darat; sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Materi 

pembelajaran pada siklus III yaitu perairan laut; zona pesisir dan laut, 

klasifikasi laut, morfologi laut, gerakan air laut, kualitas air laut, dan 

wilayah perairan laut Indonesia. 

 
4. Pengertian Desain, Strategi, Pendekatan, Model, Metode, Teknik, dan 

Taktik Pembelajaran 
 

a. Desain Pembelajaran 

 

Desain pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan 

menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan 

umum tercapai (Prawiradilaga, 2008:16). Desain pembelajaran berbeda 

dengan pengembangan pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan 

kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk 

memfasilitasi proses belajar seseorang. Sedangkan pengembangan 

pembelajaran adalah penerapan kisi-kisi desain di lapangan. Setelah uji 

coba selesai, maka desain tersebut diperbaiki atau diperbaharui sesuai 

dengan masukan yang telah diperoleh. 

 

b. Strategi Pembelajaran 

 

“Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu” (Depdiknas, 2008:3). 



 

 

Menurut Dick dan Carey (Sutrijat, 1999:12), strategi pembelajaran 

adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi 

pembelajaran mencakup beberapa hal, antara lain pendekatan, metode, 

pemilihan media, pembagian waktu, pola pembelajaran, dan 

pengelompokkan siswa. 

 
Menurut Astati (2010), ditinjau dari cara penyajian dan cara 

pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi 

pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. 

 

c. Pendekatan (Approach) Pembelajaran  

 

Pendekatan (approach) merupakan titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang 

digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. 

 
Guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, 

bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Djamarah dan 

Aswan (2007:61) mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru antara lain: 

 Pendekatan individual 

 Pendekatan kelompok  

 Pendekatan bervariasi 

 Pendekatan edukatif 

 Pendekatan pembiasaan  

 Pendekatan emosional 

 Pendekatan rasional



 

d. Model Pembelajaran 

 

Model adalah tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta 

mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran (Prawiradilaga, 

2008:33). Sedangkan Akhmad Sudrajat dalam blog-nya (2008) mengemukakan bahwa 

model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. Terlepas dari pendapat tersebut, para ahli lain juga 

sering menyamakan model ini dengan strategi.  

 

Sebagai contoh dari aplikasi model pembelajaran, misalnya pendekatan pembelajaran 

kelompok atau cooperative learning, di dalam pendekatan kooperatif terdapat beberapa 

model pembelajaran seperti: Student Teams Achievement Division (STAD), Teams 

Games Tournaments (TGT), Jigsaw, Group Investigation (GI), Team Accelerated 

Instruction (TAI), dan Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC). 

 

e. Metode Pembelajaran 

 

Metode pembelajaran merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam menyajikan 

materi pelajaran (Sutrijat, 1999:12). 

 
Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun terca-pai secara optimal. Strategi 

menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah 

cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian suatu 

strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode (Depdiknas, 2008:5).  

 
Astati (2010) mengemukakan bahwa, beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembela-jaran, diantaranya: ceramah, 

demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, 

debat, simposium, dan sebagainya. 



 
 

f. Teknik Pembelajaran 

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. 

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan 

suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan 

efektif dan efisien. Sebelum seseorang melakukan proses ceramah sebaiknya 

memperhatikan kondisi dan situasi (Depdiknas, 2008:6).  

 
g. Taktik Pembelajaran 

Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. 

Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode 

ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya 

secara berbeda (Depdiknas, 2008:6).  

 

5. Aktivitas Belajar 

 

Menurut Sardiman (2008:100), “aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 
maupun mental. Pada kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait, contohnya 
seorang sedang membaca, secara fisiknya terlihat membaca tetapi mungkin pikiran dan 
sikap mentalnya tidak tertuju pada buku yang dibacanya”. 
 

Sedangkan Sudjana (1982:48) mengemukakan bahwa aktivitas belajar adalah segala 

kegiatan belajar siswa yang menghasilkan suatu perubahan khas, yaitu hasil belajar yang 

akan nampak melalui prestasi belajar yang akan dicapai. 

 
Aktivitas siswa sangat penting dalam proses belajar supaya prestasi belajar siswa dapat 

optimal, karena aktivitas siswa sangat menentukan prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai 

juga dengan pendapat Soemanto (1983:85), yakni prestasi belajar sangat ditentukan oleh 

aktivitas belajar yang dilakukan. prestasi belajar tidak mungkin baik jika anak tidak 

melakukan belajar karena tidak akan tahu banyak tentang materi pelajaran. 

 
Berdasarkan pengertian di atas bahwa dalam kegiatan pembelajaran peserta harus aktif 

berbuat, sedangkan guru memberikan bimbingan dan merencanakan segala sesuatu 



 
kegiatan dalam pembelajaran. Dengan demikian aktivitas merupakan prinsip yang sangat 

penting dalam interaksi pembelajaran khususnya pembelajaran geografi. Hal ini didukung 

oleh pendapat Slameto (2003:36), yaitu:  

“Dalam pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun 
berbuat. Dalam berbuat siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat 
grafik, diagram, intisari dari pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila siswa berpartisipasi 
secara aktif, maka ia memiliki ilmu/pengetahuan yang baik”. 
 

Aktivitas belajar siswa akan meningkat bila siswa melaksanakan bermacam-macam 

aktivitas seperti yang dikemukakan oleh Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2008:101) 

sebagai berikut: 

1) Visual activities, yaitu aktivitas membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 
percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, seperti mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik dan 
pidato. 

4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket. 
5) Drawing acivities, seperti menggambar, membuat grafik, peta dan diagram. 
6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 
7) Mental activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 
8) Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bergairah, 

bersemangat, berani, tenang dan gugup. 
 

6. Prestasi Belajar 

 

“Prestasi hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mempelajari 
materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 
tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu” (Depdikbud, 1990:23). 

 

Sedangkan menurut S. Nasution (Akhmad Sudrajat, 2008) menyatakan prestasi belajar 

adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa dan berbuat. Prestasi 

belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan 

psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum 

mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut. 

 
Menurut Sunarto (2009), ”prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha 
belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan 



 
hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Prestasi belajar merupakan 
hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan 
psikomotor setelah mengikuti pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen 
tes yang relevan”. 
 

Menurut Djamarah (2000), prestasi belajar adalah hasil yang dicapai melalui suatu usaha 

dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa 

dapat mencapai skor 60% atau nilai 6,0. Sedangkan untuk keberhasilan pembelajaran 

secara klasikal (suatu kelas) dapat dikatakan berhasil jika 70% siswa telah mencapai skor 

60% atau nilai 6,0. 

Dalam penelitian ini bentuk evaluasi digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

pada pembelajaran geografi. Adanya evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah pembelajaran dengan menggunakan metode permainan kata dalam pembelajaran 

tipe TGT tersebut sudah tepat atau belum, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai post test 

mata pelajaran geografi setelah game atau turnamen dilaksanakan. Pembelajaran dapat 

dikatakan sudah berhasil apabila pada kelas tersebut 70% siswanya telah mencapai skor 

70% atau nilai 70 pada post test. 

 

7. Evaluasi Pembelajaran 
 

Akhmad Sudrajat (2008) menyatakan bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka 

atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu ting-katan di mana seorang peserta 

didik telah mencapai karakteristik tertentu.  

Menurut Nasution dan Suryanto (2007:1.5), penilaian (assessment) me-rupakan tindak 

lanjut dari adanya alat ukur dan dilaksanakannya pengu-kuran. Assessment biasanya 

dihubungkan dengan kemampuan seseorang, seperti kecerdasannya, keterampilannya, 

kecepatannya, ketepatannya, dan lain sebagainya yang terkait dengan pekerjaan dan 

tugasnya. Untuk membedakan tingkatan masing-masing kemampuan dinyatakan dalam 

angka atau huruf yaitu 7,5, 75% atau B. Angka yang tertulis pada lembar jawaban peserta 

didik atau dalam rapor adalah hasil assessment.  

 



 
Menurut penjabaran teori-teori di atas, dapat dirumuskan definisi evaluasi pembelajaran 

yaitu kegiatan mengumpulkan informasi tentang pembelajaran yang kemudian hasilnya 

digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat keputusan pembelajaran berikutnya. 

Evaluasi pembelajaran merupakan kulminasi dari proses kegiatan pembelajaran yang harus 

memiliki alat ukur, melakukan pengukuran, dan melaksanakan penilaian. Setelah 

melakukan evaluasi ini, barulah prestasi belajar siswa dapat diketahui. 

 
8. Metode Permainan Kata 

 
“Permainan menyediakan lingkungan yang kompetitif di mana peserta didik mengikuti 
aturan yang ditentukan. Ini adalah teknik yang sangat memotivasi, terutama untuk materi 
pelajaran yang dinilai membosankan oleh siswa. Permainan dapat mendorong peserta didik 
untuk menggunakan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk mencari tahu, 
atau untuk mendemonstrasikan penguasaan konten tertentu yang juga menuntut tingkat 
akurasi dan efisiensi yang tinggi (Lowther and Sharon, 2007:30)”. 
 
 
Frohel (Suharti, 2009:4) menekankan pentingnya bermain dalam belajar. Menurutnya 

kegiatan bermain yang dinikmati anak dapat digunakan untuk menarik perhatian serta 

mengembangkan pengetahuan mereka. 

 
Lowther dan Sharon (2007:32) memberi pendapat mengenai permainan, yakni: “Games 

can be used informally within your classroom. For example, to practice new vocabulary 

words, you might create a board game for a learning center. Students would be able to 

work in pairs or small groups to practice their words while enjoying the game”. 

Pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa permainan dapat digunakan secara informal di 

dalam kelas. Misalnya, untuk berlatih kosa kata baru, dapat membuat sebuah papan 

permainan untuk pusat belajar. Siswa dapat bekerja berpasangan atau kelompok kecil 

untuk berlatih kata-kata mereka sambil menikmati permainan. 

Metode kata kunci (keyword method) yang pada mulanya dikembangkan untuk 

mengajarkan perbendaharaan kata bahasa asing sekarang mulai diterapkan pada banyak 

bidang lainnya. Metode ini menggunakan mnemonik (alat bantu daya ingat) untuk 

membantu siswa mengingat sebuah istilah atau kata-kata. Hal ini telah terbukti 



 
keberhasilannya melalui penelitian berulang-ulang yang dilakukan oleh Atkinson dan 

Raugh pada tahun 1975 (Slavin, 2008:245). 

 
Selanjutnya oleh peneliti, metode kata kunci dikembangkan menjadi metode permainan 

kata. Di mana metode permainan kata dalam pembelajaran geografi dapat didefinisikan 

sebagai cara pembelajaran geografi (terutama pada materi pelajaran yang banyak memuat 

istilah-istilah geografi) dengan menggunakan teknik permainan tertentu yang berhubungan 

dengan pengaturan komposisi huruf sehingga membentuk kata atau istilah geografi yang 

benar dan tepat, contohnya: scramble dan word square.  

 
Sebagai landasan atau prosedur pelaksanaan metode permainan kata ini digunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Tipe TGT ini juga 

mempunyai kelebihan karena pembelajaran disusun dalam bentuk permainan (games) yang 

dikemas dalam sebuah turnamen (tournament), sehingga menjadi sebuah pembelajaran 

yang menarik serta meningkatnya kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil yang heterogen. 

 
Dasar pemikiran yang melandasi penggunaan metode permainan kata dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TGT pada pembelajaran geografi antara lain: 

1. Penerapan metode permainan kata dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 

pembelajaran geografi dianggap relevan karena adanya aktivitas yang tertuju pada 

permainan dan turnamen. 

2. Dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran geografi, terutama pada pokok bahasan 

yang banyak terdapat istilah geografinya. 

3. Lebih banyak mengaktifkan siswa dan daya kompetitif siswa. 

4. Dapat menciptakan pemahaman serta daya ingat siswa tidak akan mudah hilang, 

karena metode permainan kata merupakan titian ingatan (mnemonik) untuk belajar 

kosa kata baru. 



 
5. Perlunya penekanan yang mendalam kepada siswa agar materi yang disajikan 

melalui metode permainan kata ini tidak hanya sekedar dihafal namun selanjutnya 

pula harus dipahami. 

 
Dua jenis metode permainan kata yang dapat diterapkan pada pembelajaran geografi 

(Maulidi, 2008). 

 
a. Scramble 

Media: 

1) Buatlah pertanyaan (esai singkat) yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Buat jawaban yang diacak hurufnya. 

Langkah-langkah: 

1) Guru menyajikan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru membagikan lembar kerja sesuai dengan kompetensi, bisa juga siswa yang 

membuatnya sendiri dengan bantuan guru, lalu lembar kerja tersebut ditukar dengan 

siswa atau kelompok siswa lainnya. 

 
b. Word Square 

Media: 

1. Buatlah kotak-kotak sesuai keperluan. 

2. Buat soal pertanyaan sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 

Langkah-langkah : 

1. Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru membagikan lembaran kegiatan. 

3. Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban. 

Arsiran bisa mengarah horizontal, vertikal ataupun diagonal. 

 



 
Media dan sistem pelaksanaan scramble dan word square dapat dimodifikasi, yakni 

bergantung pada model dan taktik pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

 
9. Pembelajaran Kooperatif Model TGT 

 
Menurut Hernawan (2010:6.14) pembelajaran kooperatif diartikan sebagai pembelajaran 

yang menggunakan kelompok kecil yang dapat menumbuhkan kerja sama secara maksimal 

dan masing-masing siswa belajar satu dengan lainnya. 

 
Pembelajaran kooperatif bisa juga didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok 

yang terstruktur (Lie, 2007:18). Struktur ini adalah mencakup lima unsur pokok 

pembelajaran kooperatif yaitu: 

a. Saling Ketergantungan Positif 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, guru perlu menyusun tugas 

sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus menye-lesaikan tugasnya 

sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. Penilaian juga dilakukan dengan 

cara yang unik, setiap siswa mendapat nilainya sendiri dan nilai kelompok. Nilai 

kelompok dibentuk dari sumbangan setiap anggota. 

b. Tanggung Jawab Perseorangan  

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola 

penilaian dibuat menurut prosedur pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan merasa 

bertanggungjawab untuk melakukan yang terbaik. 

c. Tatap Muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. 

Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang 

menguntungkan setiap anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya 

daripada hasil pemikiran satu kepala saja. Inti dari sinergi ini adalah menghargai 

perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. 

 



 
 

d. Komunikasi Antaranggota  

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru perlu 

mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Keber-hasilan suatu kelompok juga bergantung 

pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan mengutarakan 

pendapat mereka. 

e. Evaluasi Proses Kelompok 

Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses 

kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa berkerjasama dengan 

lebih efektif. 

 
Robert E. Slavin (2010:5) menyatakan bahwa: “pembelajaran kooperatif memiliki 
kelebihan yang sangat besar untuk mengembangkan hubungan antara siswa dari latar 
belakang etnik yang berbeda dan antara siswa-siswa pendidikan khusus terbelakang secara 
akademik dengan teman sekelas mereka, ini jelas melengkapi alasan pentingnya untuk 
menggunakan pembelajaran kooperatif dalam kelas-kelas yang berbeda”. 
 

TGT (Teams Games Tournament), pada mulanya dikembangkan oleh David De Vries dan 

Keith Edwards (Slavin, 2010:13). TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran 

yang termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan empat sampai lima orang siswa 

yang memiliki kinerja akademik, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. 

Menurut Slavin (2010:166-167), pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari lima 

komponen utama yaitu: presentasi kelas, tim, permainan (game), pertandingan 

(tournament), dan perhargaan kelompok (team recognition). 

 
1. Presentasi kelas 

Guru mempresentasikan atau menyajikan materi, menyampaikan tujuan, tugas, atau 

kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan motivasi. 

2. Tim 



 
Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam 

hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Tim adalah fitur yang paling 

penting dalam TGT. Yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang 

terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap 

anggotanya. 

3. Game 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan dirancang untuk 

menguji pengetahuan siswa. Game dilaksanakan di atas meja dengan beberapa siswa 

yang merupakan wakil dari tim yang berbeda. 

4. Turnamen 

Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Di suatu turnamen 

hendaknya terjadi kompetisi yang seimbang sehingga me-mungkinkan para siswa dari 

semua tingkat kinerja berkontribusi secara maksimal terhadap skor tim mereka. Pada 

Gambar 1 mengilustrasikan hubungan antara tim heterogen dan meja turnamen 

homogen. 

5. Rekognisi tim 

Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah menghitung 

rerata skor kelompok. Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata poin yang 

didapat oleh kelompok tersebut. Lembar penghargaan dicetak dalam kertas HVS, 

dimana penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori rerata 

poin sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Kriteria Penghargaan Kelompok. 

 

Kriteria (Rata-Rata Tim ) Predikat 

30 sampai 39 Tim Kurang Baik 

40 sampai 44 Tim Baik 

45 sampai 49 Tim Sangat Baik 

50 ke atas Tim Super 

Sumber: Slavin (2010:175) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Penempatan pada meja turnamen 

 

Langkah-langkah pendekatan pembelajaran kooperatif model/tipe TGT dapat disajikan 

dalam bentuk Tabel 5 berikut ini. 

 

 

Tabel 5. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Tahapan Kegiatan Guru 

Tahap-1 
Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa 

Tahap-2 
Menyajikan 
informasi 

Tahap-3 
Mengorganisasikan 
siswa ke dalam 
kelompok-kelompok 
belajar 

Tahap-4 
Membimbing 
kelompok bekerja 
dan belajar 

Tahap-5 
Evaluasi 
 
Tahap-6 
Memberikan 

 Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 
tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

 Guru menyajikan informasi kepada siswa baik 
dengan peragaan atau teks. 

 

 Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
perubahan efisien. 

 

 Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 
dan pada saat turnamen berlangsung. 

 

 Guru memberikan post test untuk mengetahui 
hasil belajar tentang materi yang telah 
dipelajari.  

 

Sumber: Slavin (2010:168) 

TIM B TIM C 

Meja Tur-
namen 1 

Meja Tur-
namen 2 

Meja Tur-
namen 3 

Meja Tur-
namen 4 

TIM A 

B-1 
Tinggi 

B-2 
Sedang 

B-3 
Sedang 

B-4 
Rendah 

C-1 
Tinggi 

C-2 
Sedang 

C-3 
Sedang 

C-4 
Rendah 

A-1 
Tinggi 

A-2 
Sedang 

A-3 
Sedang 

A-4 
Rendah 



 

Tahapan Kegiatan Guru 

penghargaan  Guru mencari cara untuk menghargai baik 
upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok. 

 

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan guru yaitu mengenai keterbatasan yang 

mungkin ada pada pendekatan pembelajaran kooperatif model TGT (Teams Games 

Tournament) antara lain: 

a) Adanya orientasi untuk menang, menciptakan permainan dengan sikap kompetisi yang 

negatif, misalnya berbuat curang. 

b) Ada kemungkinan siswa kurang bisa menemukan struktur permainan (terlalu cepat 

atau sulit) menyebabkan mereka enggan untuk berpartisipasi. 

c) Adanya penyesatan niat (misdirection of intention) yang memung-kinkan siswa 

cenderung untuk memenangkan pertandingan daripada belajar. Materi pelajaran yang 

dikemas dalam bentuk game hanya dikuasai oleh siswa pada tingkat hafalan saja dan 

tidak mencapai tingkat selanjutnya yang lebih tinggi seperti tahap pemahaman dan 

analisis. 

 
10. Penelitian Yang Relevan 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan hasilnya begitu relevan bahwa melalui 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 

diantaranya adalah: 

(1) Penelitian Adven Setiyadi dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif TGT 

Untuk Meningkatkan Minat, Aktivitas, dan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas VIIIC 

SMP Negeri 8 Bandar Lampung TP 2008/2009. Dari penelitiannya diperoleh 

informasi bahwa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar fisika. Rata-rata persentase aktivitas 

belajar siswa yang sesuai dengan aspek yang diamati pada saat pembelajaran siklus I 

sebesar 58,43%, pada siklus II sebesar 72,08%, dan meningkat lagi pada siklus III 

yang mencapai 84,43%. Rata-rata persentase hasil belajar siklus I sebesar 70,43, pada 



 
siklus II sebesar 82,73, dan pada siklus III sebesar 84,43 dengan jumlah yang tuntas 

sebesar 82,50%. 

(2) Penelitian Diyanto dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 

Learning Melalui Tipe TGT Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

VII6 MTS. Filial Al Iman Adiwerna Tegal Pada Pokok Bahasan Bilangan Bulat. 

Dalam penelitiannya didapatkan informasi bahwa dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hasil nilai post test 

siklus I siswa yang mengalami ketuntasan sebanyak 75,6%, siklus II sebanyak 85,3%, 

dan siklus III siswa yang tuntas sebanyak 87,8%. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Secara aktual, tidak semua pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh seorang guru, yaitu sebuah pembelajaran yang dapat berlangsung dua 

arah; terjadinya komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik. Secara umum ada dua 

hal yang paling berpengaruh terhadap buruknya pembelajaran yaitu faktor dari siswa dan dari 

guru itu sendiri. 

 

Seperti halnya masalah pembelajaran yang dijumpai di kelas X.5 SMAN 1 Sidomulyo, 

siswanya mempunyai masalah dalam hal menyerap pelajaran geografi, yaitu merasa kesulitan 

untuk menghafal istilah-istilah geografi apalagi harus dipaksa untuk memahami arti dibalik 

istilah itu. Ada kecende-rungan pula siswa di kelas X.5 ini berada pada level aktivitas dan 

prestasi belajar yang minim. Sedangkan dari faktor gurunya, diduga masih sering 

digunakannya metode konvensional serta belum diterapkannya strategi atau metode 

pembelajaran geografi yang tepat juga turut memperburuk keadaan pembelajaran di kelas. 

Dari masalah seperti inilah dituntut profesionalitas seorang guru untuk mampu mencari solusi 

masalah pembelajaran di kelasnya, salah satu diantaranya yaitu dengan mencari metode yang 

tepat untuk pembelajaran di kelasnya.  



 
Dengan melihat latar belakang masalah pembelajaran dan kajian teori tersebut di atas, 

dipilihlah pendekatan pembelajaran kooperatif model TGT (Teams Games Tournament). 

 

Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif model TGT yang tepat, dapat 

memperbaiki pembelajaran di kelas X.5 SMAN 1 Sidomulyo pada Pokok Bahasan Hidrosfer 

dengan indikatornya yaitu tercapainya tingkat keaktifan dan prestasi belajar siswa yang 

optimal sesuai dengan harapan guru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian  

Keadaan Sebelumnya 

1. Rendahnya 
aktivitas belajar 
geografi 

2. Rendahnya prestasi 
belajar geografi 

3. Pendekatan  
(approach) 
pembelajaran 
konvensional 

4. Materi 
pembelajaran 
dirasa sulit dan 
membosankan 

5. Belum 
menggunakan 
strategi atau me-
tode pembelajaran 
yang tepat 

Perlakuan Hasil 

1. Penerapan 
pembelajaran 
kooperatif model 
TGT: presentasi 
kelas, pembentukan 
tim, permainan, 
turnamen, dan 
rekognisi tim. 

2. Menciptakan joyful 
learning serta me-
ningkatkan daya 
ingat dan pema-
haman siswa 
terhadap materi 
pelajaran geografi 

1. Aktivitas belajar 
geografi meningkat 

2. Prestasi belajar geo-
grafi meningkat 

3. Guru mampu mene-
rapkan pembelajar-
an dengan metode 
permainan kata ber-
basis pembelajaran 
kooperatif model 
TGT yang tepat, 
baik dari hal 
perencanaan, 
pelaksanaan, hingga 
evaluasi 

4. Ditemukan strategi 
atau metode pem-
belajaran yang tepat 

Bagaimana TGT dapat mengatasi masalah? 


