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KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Minat 

Sulistyorini (2012:169)”minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan Minat berengaruh besar terhadap 

belajar karena dengan minat dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan apa yang 

diminatinya. Begitu juga ketika seseorang tidak memiliki minat terhadap sesuatu maka 

seseorang tidak akan melakukan sesuatu tersebut. Adityaningrum (2015), berpendapat 

bahwa minat belajar matematika merupakan suatu kekuatan yang bisa memotivasi 

siswa melalui interes untuk memulai belajar matematika, sehingga aktivitas belajar 

dapat berlangsung baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Menurut Wibowo, dkk 

(2014) pada dasarnya minat merupakan penyambutan respon berkenaan korelasi antara 

diri sendiri atas sesuatu yang berada diluar diri. Berdasarkan pendapat yang tersebut 

peneliti bisa menyimpulkan minat merupakan sifat pada diri seseorang yang bisa 

menumbuhkan motivasi berupa penerimaan korelasi antara diri sendiri dengan sesuatu 

yang berada diluar diri untuk melakukan suatu hal yang disukai, disenangi dan 

inginkan. 

Cahyo, dkk (2017), mengutarakan minat bisa dilihat melalui pernyataan 

yang dapat memperlihatkan siswa menyukai suatu hal lebih dari hal yang lainnya, bisa 

juga dengan melihat partisipasi siswa dalam suatu kegiatan. Siswa dengan minat lebih 

terhadap suatu hal akan condong memberi perhatian yang lebih terhadap hal tersebut. 

aspek-aspek minat belajar yang diamati yaitu perhatian, ketertarikan, partisipasi serta 

perasaan senang. Pengamatan     minat belajar siswa meliputi empat aspek dan 10 

deskriptor. Aspek tersebut terkait dengan minat belajar siswa yaitu, kesukacitaan, 

perhatian, keterkaitan, dan keterlibatan. 

Adapun deskripsi dari ke empat aspek tersebut, siswa tidak ramai dan gaduh 

didalam kelas; siswa sangat antusias dengan cara guru dalam mengajar mata pelajaran 

matematika; tanggapan siswa disaat guru memberi tugas atau latihan; siswa 

menunjukan sikap atau rasa ingin tahu yang tinggi  pada mata pelajaran yang diajarkan; 
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siswa memberikan pertanyaan maupun pendapat ketika guru menjelaskan materi 

pelajaran yang diajarkan; siswa memperhatikan disaat guru menyampaikan  materi  

yang diajarkan; siswa menyukai model pembelajaran yang digunakan oleh guru; siswa 

mencatat hal-hal penting pada saat pembelajaran; siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru; reaksi siswa pada saat diajak interaksi oleh guru. 

B. Hasil Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2013), memaparkan bahwa hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Menurut Fauzy (2015), 

hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang berlandaskan 

pengalaman yang diperoleh. Sudjana (2013), mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku dan kemampuan yang dimiliki seseorang sesudah 

menerima pengalaman belajarnya. Berdasarkan pendapat para tersebut dapat 

disimpulkan bahwasanya hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa hasil 

proses belajar yang bisa dilihat dari segi prilakunya, baik prilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir dan kemampuan motorik. Dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Diantara ketiga aspek tersebut, aspek kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para 

guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pelajaran. Hasil belajar yang diperoleh selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan 

evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar siswa mencakup: evaluasi terhadap tingkat 

peguasaan siswa akan tujuan-tujuan khusus yang hendak digapai dalam elemen-elemen 

program pengajaran yang bersifat definit, evaluasi tingkat pencapaian siswa terhadap 

tujuan umum pengajaran (Sudijono, 2011).  

Berdasarkan tujuan pendidikan, dalam hal ini kurikuler dan juga 

instruksional dirumuskan melalui klasifikasi hasil belajar Benyamin Bloom yang 

secara umum dibagi kedalam tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotor. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 
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penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

Psikomotor berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. 

Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni (1) gerakan refleks, (2) ketrampilan gerakan 

dasar, (3) kemampuan perseptual, (4) keharmonisan atau ketepatan, (5) gerakan 

ketrampilan kompleks, dan (6) gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Gagne dalam Agus Suprijono (2012) menyatakan bahwa hasil belajar 

berupa: (a) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. (b) Keterampilan intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. (c) Strategi Kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. (d) 

Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Dan, (e) Sikap 

adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap 

objek tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar yang termasuk dalam ranah kognitif saja yaitu skor 

yang diperoleh siswa dari pekerjaan tes yang telah dirancang sesuai dengan materi yang 

dipelajari siswa setelah siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments).  

C. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Wibowo, dkk (2014), menyatakan pembelajaran kooperatif didalamnya 

termuat kerjasama kelompok siswa guna menggapai tujuan bersama. Cahyo, dkk 

(2017), mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

menggunakan kerjasama guna mencapai tujuan pembelajaran. Majid (2013), juga 

berpendapat bahwa pembelajaran model kooperatif merupakan proses belajar mengajar 

dengan siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil bersama-sama, dengan struktur 

kelompok bersifat majemuk. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya 

model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dalam 

pembelajarannya lebih mengedepankan kerjasama tim atau kelompok guna mencapai 
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tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Taniredja, dkk (2011), ada 

beberapa cirri-ciri model pembelajaran kooperatif, diantaranya: 1) guna 

merampungkan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif, 2) 

kelompok dibentuk secara acak, 3) apabila di kelas memuat siswa-siswa dari berbagai 

ras, suku, budaya, jenis kelamin, diusahakan setiap kelompok terdiri mencakup dari 

semua itu, dan 4) kerjasama kelompok lebih diutamakan daripada  kerja sendiri.  

Pembelajaran kooperatif bertujuan memberikan siswa pengetahuan, konsep, 

dan kemampuan pemahaman yang diperlukan serta membangun suasana dimana 

keberhasilan kelompok sangat mempengaruhi keberhasilan setiap individu dalam hal 

ini siswa. Pembelajaran kooperatif dikembangkan guna memperoleh tiga tujuan 

pembelajaran. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tyang pertama, yakni 

meningkatkan hasil akademik, dengan cara kinerja siswa ditingkatkan melalui tugas-

tugas. Tujuan kedua, yakni pembelajaran kooperatif dapat memberi kesempatan supaya 

siswa bisa menerima teman-temannya yang meiliki berbagai perbedaan latar belakang. 

Tujuan ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah guna mengembangkan keterampilan 

sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksudkan diantaranya, aktif bertanya, 

berbagi tugas, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, 

memancing teman untuk bertanya, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

Ayuningrum, dkk (2016), memaparkan TGT merupakan pembelajaran yang 

kreatif dalam menjalin kerjasama antara siswa dalam belajar kelompok yang setiap 

anggotanya memberikan keterangan, sikap, ide, pengalaman, pendapat, dan 

keterampilan yang dimiliki, agar dapat saling meningkatkan pemahaman setiap 

anggotanya. Cahyo, dkk (2017), TGT adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang 

memposisikan siswa dalam beberapa kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan, 

jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Berdasarkan beberapa pendapat yang 

tersebut dapat disipulkan bahwasanya TGT merupakan model pembelajaran yang 

membuat siswa kreatif dalam proses belajar kelompok yang mana kelompok-kelompok 

terdiri dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau 

ras yang berbeda, setiap anggota memberikan keterangan, sikap, ide, pengalaman, 
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pendapat, dan keterampilan yang dimiliki, agar dapat saling meningkatkan pemahaman 

setiap anggotanya. 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat dilakukan dengan berbagai variasi 

game. Menurut Hamdani (2011), terdapat lima bagian pembelajaran TGT, yakni: 

a) Penyajian kelas  

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi. Biasanya dilakukan langsung 

atau ceramah dan diskusi yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas ini,  

siswa diharuskan benar-benar bisa memperhatikan materi yang disampaikan guru 

karena dengan begitu siswa dapat bekerja lebih baik saat kerja kelompok dan pada 

saat game karena skor game akan menentukan skor kelompok. 

b) Kelompok (team)  

Kelompok lumrahnya terdiri dari empat atau lima siswa yang anggoatanya 

majemuk. Fungsi dari kelompok adalah lebih mendalami secara bersama-sama 

dengan teman sekelompoknya materi dan khususnya guna mempersiapkan 

anggota kelompok supaya bekerja dengan baik pada saat game. 

c) Permainan (Game)  

Berupa pertanyaan-pertanyaan dibuat guna menguji kemampuan siswa dari 

pengkajian kelas dan diskusi kelompok. Biasanya game berupa pertanyaan-

pertanyaan sederhana bernomor. Selanjutnya siswa disuruh memilih kartu dan 

dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang ada di kartu tersebut.  

d) Kompetisi (Tournament) 

kompetisi bisa dimulai sesudah guru melakukan penyajian kelas dan diskusi 

kelompok. 

e) Penghargaan Kelompok (Team recognize)  

Tahap ini guuru akan memberikan hadiah atau penghargaan pada masing-masing 

kelompok yang menang. 

Slavin (2010), juga mendeskripsikan komponen TGT kedalam beberapa 

bagian: 
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1) Presentasi Kelas 

Materi pertama-tama diperkenalkan melalui presentasi di kelas oleh guru. Ini 

merupakan pengajaran secara langsung biasanya dengan metode ceramah atau 

diskusi pelajaran yang dipimpin guru, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

guru juga bisa memasukkan presentasi audiovisual dalam presentasi. 

2) Kelompok (team) 

Terdiri dari empat sampai lima siswa yang bersifat majemuk. Fungsi utama 

kelompok adalah memastikan semua anggota benar-benar belajar, untuk 

mempersiapkan anggotanya supaya bisa mengerjakan kuis dalam tournament 

dengan baik. Setelah guru seleseai menyampaikan materinya, kelompok 

berkumpul mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. Kelompok adalah 

bagian yang paling penting dalam TGT. Pada tiap poinnya, yang paling ditekankan 

adalah mengusahakan anggota kelompok melakukan yang terbaik untuk 

kelompoknya. 

3) Permainan(Game) 

Berupa beberapa pertanyaan yang esensinya signifikan yang dibuat guna menilai 

pengetahuan yang didapat siswa pada saat presentasi kelas. Kebanyakan game 

hanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih 

kartu bernomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. 

4) Kompetisi (Tournament) 

Merupakan sebuah struktur dimana game berlangsung. Biasanya berlangsung pada 

saat presentasi di kelas sudah dilakukan dan siswa dalam kelompok sudah 

mengerjakan lembar kegiatan. Guru akan menentukan siswa yang berada pada 

meja kompetisi. Kompetisi yang seimbang, dapat memungkinkan siswa 

berkontribusi maksimal bagi team mereka dengan catatan mereka melakukan yang 

terbaik. 

5) Penghargaan Kelompok (Team Recognize) 

Team yang menang akan mendapat penghargaan jika skor mereka mencapai 

kriteria yang telah ditetapkan. 
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Pangestuti, dkk (2015), memaparkan keuntungan yang didapatkan dalam 

penerapan pembelajaran TGT yaitu, kelompok memiliki pemikiran yang banyak 

dibandingkan dengan pemikiran individu; kehadiran anggota kelompok akan 

memotivasi anggota yang lainnya; anggota pemalu bisa lebih bebas menyampaikan 

pemiikirannya; dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik; keikutsertaan dalam 

diskusi bisa memberikan pemahaman lebih terhadap individu dan individu yang lain.  


