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2. Kajian Pustaka

2.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan suatu 

strategi pembelajaran dimana siswa bersama kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda dan saling membantu 

satu sama lain. Pembentukan kelompok kooperatif bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir 

di dalam proses belajar (Ibrahim, dkk, 2000). Pembelajaran kooperatif 

memupuk pembentukan kelompok kerja dan lingkungan yang positif, 

meniadakan persaingan antar individu dan isolasi di lingkungan akademik. 

Tujuan penting dalam pembelajaran kooperatif diantaranya yaitu hasil 

belajar akademik, pembelajaran kooperatif dapat memberikan dampak yang 

baik bagi siswa kelompok bawah maupun kelompok atas karena dapat bekerja 

secara bersama-sama menyelesaikan tugas; penerimaan terhadap perbedaan 

individu, pembelajaran ini dapat memberikan peluang yang sama dari berbagai 

latar belakang dan kondisi siswa untuk berkerja sama; pengembangan 

keterampilan sosial, mengajar keterampilan sosial kepada siswa dikarenakan 

kurangnya keterampilan sosial (Ibrahim et al., 2000). 

Pembelajaran kooperatif memuat tiga aspek inti yaitu pertama, formatted 

interactive lecture leaves (diadopsi dari pembelajaran aktif untuk lingkungan 

belajar yang interaktif); kedua, student projects (membuat proyek-proyek tugas 

pada masing-masing kelompok siswa); ketiga, Program for Excellent in 
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Mathematics (berdasarkan pada pembelajaran kolaboratif untuk memotivasi 

siswa untuk bekerja lebih baik) (Kasturiarachi, 2004). 

Prosedur atau langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif pada 

prinsipnya terdiri dari empat tahap yaitu pertama, penjelasan materi dan 

penyampaian pokok-pokok materi kepada siswa sebagai bentuk memberikan 

pemahaman terhadap pokok materi pelajaran; kedua, belajar kelompok dimana 

siswa bekerja dalam kelompok yang telah ditentukan; ketiga, penilaian bisa 

dalam bentuk sebuah kuis atau tes yang dilakukan secara individu atau 

kelompok; keempat, pengakuan tim dalam bentuk penilaian terhadap tim yang 

mendominasi dan pemberian penghargaan atau hadiah dengan harapan untuk 

memotivasi agar berprestasi lebih baik lagi (Rusman, 2012). 

Peran seorang guru dalam pembelajaran kooperatif ialah sebagai 

fasilitator, mediator, director-motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, 

seorang guru harus memiliki sifat-sifat yaitu menciptakan suasana belajar di 

kelas yang nyaman dan menyenangkan, membantu serta mendorong siswa agar 

dapat menjelaskan dan mengeksplorasi keinginannya secara individual  maupun 

kelompok, menyediakan sumber belajar atau peralatan yang dibutuhkan siswa, 

membimbing siswa agar setiap orang mampu menjadi sumber yang bermanfaat 

bagi kelompok, dan menjelaskan tujuan kegiatan kelompok serta mengatur 

penyebaran dalam pemberian pendapat. Sebagai mediator, guru berperan untuk 

menjadi penghubung dalam mengaitkan materi pembelajaran yang sedang 

dibahas dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebagai 

director-motivator, guru berperan dalam membimbing dan mengarahkan jalan 

nya sebuah diskusi. Sebagai evaluator, guru berperan dalam memberikan 
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penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung (Isjoni, 

2016). 

Beberapa tipe dari model pembelajaran kooperatif, diantaranya yaitu 

Jigsaw, Investigasi kelompok, Student Team Achievement Division (STAD), 

Numbered Head Together (NHT), Think Pair Share (TPS), Team Game 

Tournaments (TGT), Team Assisted Individualization (TAI) dan Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) (Sharan, 2009). 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament ialah 

salah satu tipe pembelajaran yang memposisikan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar yang beranggotakan 4-6 orang siswa yang memiliki 

keberagaman baik dari kemampuan, jenis kelamin dan ras yang berbeda. Guru 

menyajikan materi, dan siswa bekerjasama dalam kelompok masing-masing. 

Guru memberikan sebuah LKS untuk setiap kelompok dimana tugas 

diselesaikan bersama-sama. Apabila anggota kelompok ada yang tidak mengerti 

mengenai tugas yang diberikan maka anggota kelompok yang lain bisa 

menjelaskannya, sebelum mengajukan pertanyaan kepada guru (Rusman, 

2012). 

Komponen dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament diantaranya yaitu presentasi kelas, guru memberikan penjelasan 

materi pokok dan teknik pembelajaran yang akan dilaksanakan; tim, terdiri dari 

4-6 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda; permainan, permainan di 

desain untuk mengetahui dan menguji kemampuan yang dimiliki siswa dan 

biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relavan dengan 



10 
 

materi; pertandingan, pertandingan dilaksanakan diakhir setelah presentasi 

kelas  dan diwakili oleh masing-masing tim untuk menyumbangkan nilai 

maksimum bagi tim nya;  penghargaan kelompok, setelah menghitung skor 

maksimal yang diperoleh masing masing tim kemudian menetapkan tim dengan 

perolehan tertinggi sebagai pemenang (Rahmawati, 2011). 

Permainan dalam Teams Games Tournament (TGT) dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dalam bentuk kartu-kartu yang telah diberi 

angka. Setiap siswa akan mengambil sebuah kartu dan berusaha untuk 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan angka tersebut. Permainan ini 

memungkinkan siswa untuk berperan aktif dalam menyumbangkan poin bagi 

tim nya. Permainan yang disusun dalam bentuk turnamen ini dapat diterapkan 

sebagai penilaian atau review terhadap materi pelajaran (Rusman, 2012). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament yaitu pertama, guru membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-6 orang secara heterogen yaitu dilakukan dengan cara 

merangking prestasi siswa baik dari hasil tes sebelumnya atau nilai raport, 

menentukan banyak tim berdasarkan banyaknya siswa di dalam kelas dan 

banyaknya anggota setiap tim, penyusunan anggota tim berdasarkan pengurutan 

prestasi siswa dengan anggota di setiap tim seimbang antara satu dan yang lain; 

kedua, guru menyampaikan materi atau bahan pelajaran kepada siswa; ketiga, 

menyelesaikan lembar kerja siswa tiap kelompok secara bersama sama dengan 

anggota tim; keempat, guru memimpin jalannya diskusi di kelas untuk 

memvasilidasi jawaban tiap tim; kelima, turnamen akademik memerlukan 

kelengkapan turnamen yang terdiri dari pertanyaan bernomor, kunci jawaban 
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bernomor, kartu bernomor, dan pencatat skor; keenam, penghargaan tim 

diberikan kepada tim yang memperoleh skor tertinggi (Fallis, 2013). 

2.3 Kreativitas 

Kreativitas sebagai bentuk kemampuan diri seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun karya nyata yang relatif 

berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya  (Susanto, 2013). Kreativitas 

merujuk pada kemampuan seseorang untuk menemukan sesuatu yang belum 

pernah ada sebelumnya (Arista & Anugraheni, 2017). Kreativitas dalam 

pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat 

dan memilih penyelesaian dalam matematika. 

Indikator kreativitas dalam pemecahan masalah dapat dimaknai dengan 

berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), orisinalitas berpikir 

(originality), dan penguraian (elaboration) (Purnomo, 2011). Keterampilan 

berpikir lancar (fluency) dapat dilihat dari kemampuan peserta didik berpikir 

lancar sehingga akan menghasilkan jawaban atau dapat menyelesaikan masalah 

secara cepat dan tepat. Keterampilan berpikir luwes (flexibility) dapat dilihat 

dari kemampuan peserta didik untuk menghasilkan gagasan, jawaban, dan 

pertanyaan yang bervariasi atau dapat melihat permasalahan dari sudut pandang 

yang berbeda-beda. Keterampilan berpikir orisinil (originality) dapat dilihat 

dari kemampuan peserta didik untuk menemukan atau menggambarkan sesuatu 

yang baru dan unik dari hasil pemikiran sendiri. Keterampilan memperinci atau 

menguraikan (elaboration) dapat dilihat dari kemampuan peserta  didik untuk 

mengembangkan suatu gagasan atau jawaban dengan cara melakukan langkah-

langkah secara rinci (Munandar, 2004).  
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2.4 Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan suatu hal yang penting dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. 

Pemahaman konsep matematika yang baik dapat membantu siswa untuk lebih 

mudah mengingat, menggunakan, dan menyusun kembali suatu konsep yang 

telah dipelajari dan dipahami serta dapat menyelesaikan berbagai variasi soal 

(Hadi & Kasum, 2015). Pemahaman (understanding) yaitu menguasai sesuatu 

dengan pikiran yang dimiliki (Sardiman, 2010), sedangkan suatu konsep yaitu 

suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum (Hamalik, 

2008). Pemahaman konsep disini dapat diartikan sebagai suatu penguasaan 

terhadap sesuatu dengan pikiran dimana mengandung kelas atau kategori 

stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Pemahaman konsep ini merupakan dasar 

utama dalam pembelajaran matematika, karena dalam matematika memerlukan 

pemahaman terhadap konsep-konsep yang melahirkan suatu teorema atau 

rumus (Hudojo, 2005). 

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep dapat 

dibedakan menjadi dua golongan yaitu pertama, faktor individu antara lain 

kecerdasan latihan, motivasi dan faktor pribadi; kedua, faktor eksternal antara 

lain faktor keluarga, guru, cara mengajar, sarana dan prasana dalam belajar; 

faktor psikologis (Purwanto, 2007). 

Kemampuan pemahaman konsep terdiri dari beberapa indikator yaitu 

pertama, menyatakan ulang sebuah konsep; kedua, mengklasifikasikan objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsep); ketiga,  memberikan 
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contoh dan non contoh dari suatu konsep; keempat, menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis; kelima, mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep; keenam, menggunakan prosedur atau 

operasi tertentu; ketujuh, mengaplikasikan suatu konsep atau algoritma 

pemecahan masalah (Fadjar, 2009).  

 


