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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Suprijono, (2012:46) model pembelajaran yaitu pola yang digunakan 

untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk pada guru. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial (Trianto, 2007:1).  Dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu cara yang digunakan guru sebagai suatu pedoman dalam kegiatan 

pembelajaran, agar tercapaianya tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

lebih afektif.  

Salah satu model pembelajaran yang sering di gunakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman, 

2012:202). Hal yang sama dikemukakan oleh Slavin (dalam Purnamasari, 2010:12) 

menyatakan bahwa Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen Menurut Shoimin 

(2014:45) Cooperatif learning merupakan suatu model pembelajaran yang mana 
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siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan 

berbeda. Menurut Slavin (dalam Zulkifli, 2008:4) mengatakan bahwa pembelajaran 

koperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa 

belajar dalam kelompok–kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain 

dalam mempelajari materi pembelajaran. Menurut Johson dan Johnson (dalam 

Warsono & Hariyanto, 2012 :166)  menyatakan pembelajaran kooperatif adalah suatu 

pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam tim, menyelesaikan 

suatu tujuan bersama, dalam suatu kondisi. Sedangkan menurut Warsono dan 

(Hariyanto, 2012 :164)  pembelajaraan kooperatif terbukti merupakan pembelajaran 

yang efektif bagi bermacam karakteristik dan latar belakang sosial siswa karena 

mampu meningkatkan prestasi akademis siswa, baik bagi siswa yang berbakat, siswa 

yang kecakapannya rata-rata maupun mereka yang tergolong lambat belajar. 

Kemudian (Huda, 2011:29) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip  bahwa 

pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara 

kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya sendiri dan didorong untuk 

meningktkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.  

Jadi dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pembelajaran kelompok yang memungkinkan siswa belajar bersama 

teman sebaya yang terdiri dari 4-6 orang.  Model pemelajaran koperatif bila di 

terapkan dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan semangat dan kemampuan 

siswa dalam memecahkan setiap persoalan, karena peserta didik belajar dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu dalam proses pembelajaran. Model 
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pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk memiliki rasa sikap menghargai 

dan bertanggungjawab.  

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Isjoni (2011:20) : 

(1) Setiap anggota memiliki peran, (2) Terjadi hubungan interaksi 

langsung di antara siswa, (3) Setiap anggota kelompok 

bertanggungjawab belajarnya dan juga teman kelompoknya, (4) Guru 

kelas membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, (5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok 

saat di perlukan. 

 

Menurut Rusman (2012:208-209) ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat di 

jelaskan sebagai berikut : 

(1) Siswa bekerja kedalam kelompok secara kolaboratif untuk 

menuntaskan materi belajarnya, (2) Kelompok dibentuk dan siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah, (3) Bila mana mungkin, 

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

berbeda-beda, (4) Penghargaan kelompok lebih berorientasi kepada 

kelompok ketimbang individu. 

 

Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Hamdani, (2001:31)  

yaitu : 

(1) Setiap anggota memiliki peran, (2) Terjadi hubungan interaksi 

langsung di antara siswa, (3) Setiap anggota kelompok 

bertanggungjawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman 

sekelompoknya, (4) Guru membantu mengembangkanketerampilan-

keterampilan interpersonal kelompok, (5) Guru hanya berinteraksi di 

kelompok saat di perlukan. 

 

Pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwasanya pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri di antaranya  

1) Setiap anggota dalam kelompok memiliki peran  

2) Siswa secara kolaboratif bekerja sama dengan kelompoknya, jadi terciptalah 

hubungan timbal balik antar anggota kelompok 
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3) Anggota kelompok bersifat heterogen, dengan kemampuan yang berbeda-

beda, jadi terciptalah hubungan saling membantu antara anggota kelompok. 

4) Mengembangkan keterampilan yang di miliki setiap individu dalam kelompok 

5) Penghargaan kelompok. 

Menurut Ibrahim (dalam Zulkifli, 2014:66) ada enam langkah/Fase dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu : 

2.1Tabel  fase pembelajaran kooperatif   

Fase Aktifitas Guru 

Fase-1  

menyampaikan tujuan dan memotifasi 

siswa  

 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotifasi siswa 

belajar 

Fase -2 Menyajikan Informasi Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demostrasi atau 

lewat bacaan 

Fase- 3 Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok kooperatif  

 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membuat kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efesien  

 

Fase-4 Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar  

 

Guru membimbing kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka  

 

Fase-5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil belajarnya  

 

Fase-6 Memberikan Penghargaan  Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok  

 

 

2.  Team Game Tournamend  (TGT) 

Menurut Shoimin, (2014:203) pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan 

suatu model pembelajaran yang mudah di terapkan bagi siswa, melibatkan aktivitas 
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semua siswa, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan penghargaan kelompok. Sedangkan menurut Huda (2013:197) TGT 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktifitas semua siswa 

dimana siswa bekerja sama dalam kelompok yang berfungsi untuk membantu siswa 

dalam mereview dan menguasai materi pelajaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa 

model pembelajaran TGT (Team Game Tournamend) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dimana peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk saling interaksi dan bekerja sama.Pada pembelajaran TGT peserta didik 

perwakilan pada setiap kelompok akan berkompetisi dalam permainan.Dengan 

adanya heterogenitas anggota kelompok, diharapkan dapat memotifasi siswa untuk 

saling membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan siswa yang 

berkemampuan kurang dalam menguasai materi pelajaran.  

Menurut Slavin (dalam purnamasari, 2009:143-167) berpendapat bahwa ada 

langkah-langkah atau komponen utama yang dilakukan dalam model pembelajaran 

kooperatif teams games-tournament (TGT) yaitu sebagai berikut : 

a. Presentasi Kelas 

b.  Belajar Kelompok (Tim)  

c. Game/Turnamen 

d.  Rekognisi Tim. 

Sedangkan menurut Hamdani (2011:92-93)  ada lima komponen utama dalam 

TGT yaitu: 

a. penyajian kelas, pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi 

dalam penyajian kelas. Dilakukan dengan pengajaran langsung/ceramah 

dan diskusi sehinggah memudahkan siswa bekerja lebih baik pada saat 
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kerja kelompok dan pada saat game karena skor game akan menentukan 

skor kelompok.  

b. Kelompok (team)  kelompok biasanya terdiri dari 4-5 orang siswa yang 

anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin,ras, 

atau etnik. Fungsi kelompok adalah untuk mendalami materi bersama 

teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota 

kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game 

c. Game, game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

menguji pengetahuan  yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar 

kelompok. Kebanyakan game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan 

sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang 

menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini dikumpulkan siswa 

untuk turnamen mingguan  

d. Turnamen, turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada akhir setiap 

unit setelah guru melakukan persentasi kelas dan kelompok sudah 

mengerjakan lembar kerja. Pada turnamen pertama guru membagi siswa 

kedalam beberapa meja turnamen. Tiga siswa yang tertinggi prestasinya  

dikelompokan pada meja 1, tiga siswa selanjutnya pada meja 2, dan 

seterusnya. 

e. Team Recognize (penghargaan kelompok) guru kemudian mengumumkan 

kelompok yang menang dan masing-masing kelompok akan mendapat 

sertifikas/hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. 

Kelompok yang mendapatkan julukan ‘’super team’’jika rata-rata skor 

mencapai 45 atau lebih, ‘’great team’’ apabila rata-rata mencapai 40-45, 

dan ‘’good team’’ apabila rata-ratanya 30-40.  

 

Menurut Shoimin (2014-203) langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Game Turnament (TGT) terdiri dari 5 Langkah yaitu : 

a. Penyajian kelas (Class Presentation)  

awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas atau sering juga di sebut persentasi kelas (class resentation). Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat 

tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya di 

lakukan dengan pengajaran langsung yang di pimpin oleh guru. Pada saat 

penyajian kelas peserta didik harus benar-benar memperhatikan dan 

memahami materi yang di sampaikan oleh guru, karena nanty pada saat 

belajar dalam kelompok akan membantu peserta didik belajar lebih baik 

dan juga pada saat game atau permainan akan menentukan skor kelompok 

b. Belajar dalam kelompok (Teamas)  

Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok, kelompok 

biasanya terdiri dari 4 sampai 6 orang peserta didik. Fungsi kelompok 

adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya agar 
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bekerja dengan baik dan optimal pada saat permainan. Pada saat belajar 

kelompok peserta didik dalam kelompok bersama-sama memecahkan 

masalah-masalah suatu pertanyaan, membandingkan jawaban serta 

memperbaiki dan memeriksa kesalahan-kesalahan konsep teman 

kelompoknya.  

c. Permainan (Game) 

Game atau permainan  terdiri dari berbagai pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang di rancang oleh guru 

untuk mengetahui pengetahuan peserta didik. Kebanyakan permainan 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Peserta didik 

memilih kartu bernomor yang sudah di sedikan oleh guru dan kemudian 

mencoba menjawab. Peserta didik yang menjawab dengan benar akan 

mendapat skor. 

d. Turnament atau lomba 

Turnament atau lomba adalah struktur belajar, dimana game atau 

permainan terjadi. Turnament akan di adakan ketika setiap kelompok telah 

belajar dalam kelompok dan telah mengerjakan LKS. 

e. Penghargaan kelompok (Team Recognition)  

Setelah turnament berakhir, guru kemudian mengumumkan 

kelompok-kelompok yang menang. Setiap kelompok yang menang akan 

mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah di 

tentukan. Tim atau kelompok mendapatkan julukan ‘’super teman’’ jika 

rata-rata  skor 50 atau lebih, ‘’Great Tema’’ apabila rata-rata mencapai 50-

40 dan ‘’Good Tema’’ apabila rata-ratanya 40 ke bawah. 

 

Kesimpulannya dari uraian Langkah kegiatan model pembelajaran TGT diatas 

ada 5 tahapan dalam proses penerapan model pembelajaran TGT yaitu penyajian 

kelas, pembentukan kelompok, game, turnament dan penghargaan kelompok. Disini 

peneliti mengadopsi komponen/langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

menurut (Shoimin,2014:203). 

Kelebihan model pembelajaran TGT  menurut Shoimin (2014:207-208) : 

(a) Model pembelajaran tipe TGT tidak hanya membuat peserta 

yang didik cerdas (berkemampuan akademik tinggi) lebih menonjol 

dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik 

rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam 

kelompoknya. (b)Model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. (c) 

Dalam model pembelajaran ini,   membuat peserta didik lebih 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena pada model ini guru 
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menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok 

terbaik. (d) Dalam model pembelajaran ini,membuat peserta didik 

menjadi bersemangat mengikuti pelajaran di karenakan adanya sintak 

kegitan berupa turnament  

 

Kelebihan lain dari penerapan model TGT menurut Suarjana(2000:10)  adalah 

sebagai berikut :  

a. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas 

b. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu 

c. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara 

mendalam  

d. Proses belajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa 

e. Mendidik siswa untuk lebih bersosialisasi dengan orang lain 

f. Motivasi belajar lebih tinggi 

g. Hasil belajar lebih baik 

h. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleran. 

  

Adapun kekurangan model TGT menurut Shoimin (2014:208) di antaranya : 

a. Membutuhkan waktu yang lama 

b. Guru di tuntuk untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok  untuk 

model ini 

c. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum di terapkan. 

Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnament atau lomba, dan guru 

harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga 

terendah.  

B.  Kajian Penelitian yang Relevan 

 Lazim, (2014:41) dalam penelitiannya ‘’penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe team game tournament (TGT) untuk menigkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IVC Sekolah Dasar Negeri 108 Pekanbaru”aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran meningkat dari pertemuan pertama sampai pertemuan 

akhir. Hasil belajar siswa meningkat dari skor dasar dengan rata-rata 62,41 menjadi 

75,64 pada siklus I dan 81,12 pada siklus II .  
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Sedangkan dalam penelitian Fajri, (93-93:2012) yang berjudul ‘’ upaya 

peningkatan prosesdan hasil belajar kimia materi koloid melalui pembelajaran 

kooperatifdalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT (teams games tournament) 

dilengkapi dengan teka-teki silang bagi siswa kelas XI IPA 4 SMANegeri 2 Boyolali 

pada semester genap tahun ajaran 2011/2012’’ hasil  penelitian yang di dapatkan 

yaitu adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran. Hal ini apat dilihat dari 

keaktifan siswa pada siklus I dan II. Presentase keaktifan siswa pada siklus I 60,72% 

dan 71,43% pada siklus II. 

 Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Perbedaannya adalah subjek, objek, waktu 

dan tempat penelitiannya berbeda serta pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap 

pembelajaran IPS dan IPA yang materi dan tema pembelajarannya berbeda-beda. 

Sedangkan dalam penelitian kali ini dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

untuk meningkatkan kerja sama peserta didik  pada pembelajaran tematik di SDN 

Torongrejo 01 Batu.  
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C.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UU RI No 20 tahun 2003 tentang SPN 

2. UU RI No 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dan 5  

3. Kurikulum 2013 dengan pendektan Saintific 

4. Kompetensi Mengajar Guru  

 

asalah
 

Masalah Dilapangan:  

1. Kurangnya penerapan kerja sama 

antara siswa 

2. Kurangnya penerapan pembelajaran 

kelompok 

3. Siswa tidak ada kesempatan untuk 

membentuk pengetahuan sendiri 

4. Lebih banyak siswa laki-laki dari 

pada perempuan 

5. Masi ada anak yang prestasinya di 

bawah KKM dan 2 orang siswa 

kurang bisa membaca 

6. Sering terganggunya fokus siswa 

dalam proses belajar mengajar yang 

membuat siswa sering ramai dan 

bermain bersama . 

7. Kurangnya tatakrama yang dimiliki 

siswa 

 

Kondisi Ideal 

1. Siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar di jadikan  subjek bukan 

sebagai objek 

2. Guru bisa memilih beberapa 

metode/model pembelajaran yang 

menarik minat sesuai sesuai 

dengan karateristik siswa dan 

materi pembelajaran  

3. Membangun komunikasi/interaksi 

dari segalah arah serta kerja sama 

antara peserta didik  

4. Pada saat siswa berperilaku tidak 

sesuai tatakrama sebaiknya guru 

memberikan punishment/hukuman 

yang membangun  kesadaran 

siswa agar tidak lagi melakukan 

kesalahan yang sama  

 

P

e

n

d

e

k

a

t

a

n 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipeTGT di kelas III 

SDN Torongrejo 01 Batu 

di SDN Torongrejo 1 Batu  

S
o
l

u
si  

Hasil  

1. Mendapatkan Hasil belajar di 

atas KKM 

2. Meningkatkan keaktifan , hasil 

belajar dan kerja sama  

3. Menumbuhkan rasa tanggung 

jawab dan menghargai antara 

sesama  

 

langkah-langkah TGT :  

1. penyajian kelas 

2. kelompok (team) 

3. game 

4. turnamen 

5. penghargaan kelompok  

 Terjalinnya suatu aktifitas, interaksi dan 

kerja sama antara peserta didik,  

 


