
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. (Komalasari, 2013 : 57). 

Joyce dan Weil dalam (Rusman, 2011: 133), berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. 

Kooperatif berasal dari bahasa Inggris yaitu Cooperate yang berarti bekerja 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain (Isjoni,2007: 15). Dalam kegiatan 

kooperatif, siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh 

anggota kelompoknya. 

Menurut Slavin (dalam Isjoni, 2007: 15) pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratifnyang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau 

kerja kelimpok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang 

bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan 

hubungan yang bersifat interdepensi efektif diantara anggota kelompok (Sugandi. 2002: 

14). 

 

Cooperative learning rafers to a variety of teaching methods in which students work 
in small group to help one another learn academic content. In cooperative 
classrooms, student are expected to help each other, to discuss and argue with each 
other, to assess each other’s current knowledge and fill gaps in each other’s 
understanding. Slavin (1994: 25). Artinya bahwa pembelajaran kooperatif menunjuk 
pada suatu ragam dari metode-metode pengajaran yang mana siswa bekerja dalam 
suatu kelompok kecil untuk membantu satu dengan yang lain mempelajari isi 
akademik pada ruang kelas kooperatif, siswa-siswa diharapkan untuk membantu 



siswa satu dengan yang lainnya, untuk berdiskusi dan beragumentasi dengan yang 
lain, untuk menerima aliran pengetahuan siswa satu dengan yang lain dan mengisi 
kesenjangan satu dengan yang lain.  
 
Hal yang penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa dapat 

belajar dengan cara bekerjasama dengan teman. Bahwa teman yang lebih mampu dapat 

menolong teman yang lemah. Setiap anggota kelompok tetap memberi sumbangan pada 

prestasi kelompok. Para siswa juga mendapat kesempatan untuk bersosialisasi. (Hamzah, 

2011: 120). 

Lie (2008: 18) berpendapat bahwa ”Sistem pengajaran cooperative learning bisa 

didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur”. Stahl (dalam 

Etin, 2005: 4) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif laerning menempatkan 

siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai suatu hasil yang 

optimal dalam belajar. Model pembelajaran ini berangkat dari asumsi mendasar dalam 

kehidupan masyarakat, yaitu “getting better together” atau “raihlah yang lebih baik 

secara bersama-sama”. 

Dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif siswa memungkinkan dapat 

meraih keberhasilan dalam belajar, disamping itu juga bisa melatih siswa untuk 

keterampilan, baik keterampilan berfikir (thinking skill) maupun keterampilan social 

(social skill) seperti keterampilan mengemukakan pendapat, menerima saran dan 

masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan, dan mengurangi timbulnya 

perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas (Stahl dalam Isjoni, 2007: 35). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya 

pembelajaran cooperative learning adalah siswa dituntut untuk bekerja sama dan 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberik  an oleh guru, dengan 

memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. untuk melibatkan siswa 

dalam diskusi tentang pelajaran yang sedang berlangsung dan memecahkan 

permasalahan pembelajaran secara bersama-sama, sehingga mereka berpikir secara 

bebas, meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan peluang kepada siswa 

untuk menerangkan, menjelaskan, atau mengulang pelajaran dalam berkomunikasi 

dengan temannya yang belum memahami pelajaran serta menghapus persaingan didalam 

kelas sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. 

(Sopriya dkk, 2007: 112). 

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 



Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif 

sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (1995), yaitu penghargaan kelompok, 

pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. 

1. Penghargaan kelompok 

Pembejaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk memperoleh 

penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok 

mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan 

pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan 

hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu, dan saling 

peduli. 

2.  Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota 

kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas anggota 

kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban 

secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan 

tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. 

3.  Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang 

terdahulu. Dengan menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik yang 

berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk 

berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif (Tukiran, 2012: 55-56)  adalah: 

a) Belajar bersama dengan teman  

b) Selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman  

c) Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok  

d) Belajar dari teman sendiri dalam kelompok  

e) Belajar dalam kelompok kecil  

f) Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat  

g) Heterogen, yakni tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan akademik, 

jender, suku maupun lainnya  

h) Peran guru mengamati proses belajar siswa  

Menurut Roger dalam (Suprijono, 2009: 58-61) mengatakan bahwa tidak semua 

belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang 



maksimal, ada lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. 

Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Saling Ketergantungan Positif 

Beberapa cara menumbuhkan saling ketergantungan positif yaitu : 

a) Peserta didik harus bekerja sama untuk dapat mencari tujuan, tanpa 

kebersamaan tujuan mereka tidak akan tercapai. 

b) Semua anggota kelompok mendapat penghargaan yang sama jika kelompok 

mereka berhasil mencapai tujuan. 

c) Mereka belum dapat menyelesaikan tugas sebelum menyatukan perolehan 

tugas menjadi satu. 

d) Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas-tugas yang saling mendukung dan 

salling berhubungan, saling melengkapi, dan saling terikat dengan peserta 

didik lain dalam kelompok. 

 

2. Tanggung Jawab Perseorangan  

Setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama. 

3. Interaksi Promotif 

Ciri-ciri interaksi promotif adalah : 

a. Saling membantu secara efektif dan efisien 

b. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan 

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien 

d. Saling mengingatkan 

e. Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan pikiran serta 

mengingatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi 

f. Saling percaya 

g. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama 

4. Keterampilan Sosial 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tuju an 

peserta didik harus : 

a. Saling mengenal dan mempercayai  

b. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius 

c. Saling menerima dan mendukung 

5. Pemrosesan Kelompok 



Dari pemrosesan kelompok dapat diketahui siapa diantara anggota kelompok yang 

sangat membantu dan tidak membantu karena terlihat dari urutan dan tahapan kegiatan 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa presentasi akademik, toleransi menerima keragaman, dan pengembangan 

keterampilan social. 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah pembelajaran cooperative learning Ibrahim (2000: 56). 

Tabel. 3 

Langkah Indikator Tingkah laku guru 

Langkah 1 Menyampaikan tujuan  

dan memotivasi siswa. 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

mengkomunikasikan 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai serta memotivasi 

siswa. 

Langkah 2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi 

kepada siswa 

Langkah 3 Mengorganisasikan siswa  

ke dalam kelompok- 

kelompok belajar 

Guru menginformasikan 

pengelompokan siswa 

Langkah 4 Membimbing kelompok 

belajar 

Guru memotivasi serta 

memfasilitasi kerja siswa 

dalam kelompokkelompok 

belajar 

Langkah 5 Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi 

pembelajaran yang telah  

dilaksanakan 

Langkah 6 Memberikan penghargaan Guru memberikan 



penghargaan individual atau 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Isjoni (2010: 15), “Tujuan utama cooperative learning adalah agar peserta 

didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok”. 

Ibrahim (2000: 7-10) berpendapat bahwa ”Model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yaitu 

hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan 

keterampilan sosial”. Masing-masing tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar akademik 

Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, 

pembelajaran kooperatif juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa salam 

tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Efek penting yang kedua dari model pembelajaran kooperatif ialah penerimaan 

yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan maupun ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif memberi peluang 

kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling 

bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui penggunaan 

struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargi satu sama lain. 

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam masyarkat dimana banyak 

kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling 

bergantung satu sama lain dan dimana masyarakat secara budaya semakin 



beragam. 

Sedangkan menurut Riyanto (2010: 27) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 

kooperatif adalah: 

a. Individual : keberhasilan seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri tidak 

dipengaruhi oleh orang lain 

b. Kompetitif : keberhasilan seseorang dicapai karena kegagalan orang lain (ada 

ketergantungan negatif) 

c. Kooperatif : keberhasilan seseorang karena keberhasilan orang lain, orang tidak 

dapat mencapai keberhasilan dengan sendirian. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tidak hanya prestasi akademik 

yang akan dicapai akan tetapi aspek kesetiakawanan sosial dan bekerjasama untuk 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi akan selalu melekat pada diri siswa. 

Sementara itu dalam kegiatan pembelajaran khususnya terkait dengan kegiatan 

kelompok, diperlukan keterampilan kooperatif dari setiap siswa. Hal ini dimaksudkan 

agar terjadi komunikasi yang baik, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat 

diselesaikan dengan baik dengan tingkat pemahaman yang baik. 

Kesimpulan dari uraian diatas ialah bahwa tujuan utama dalam pengembangan 

model pembelajaran cooperative learning menurut pandangan peneliti adalah belajar 

kelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

cara menyampaikan pendapat mereka dengan cara berkumpul secara berkelompok maka 

ditemukan sosok seorang pribadi manusia (karakter manusia). 

4. Manfaat Pembelajaran Kooperatif 

Sedangkan menurut Lie (2008:19) manfaat Cooperative learning adalah : 

a. Siswa dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dengan siswa lain 

b. Siswa lebih banyak kesempatan untuk menghargai perbedaan 

c. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkat 

d. Meningkatkan motivasi, harga diri dan sikap positif  

e. Mengurangi ketidakpercayaandirinya siswa 

f. Meningkatkan prestasi belajar 

Menurut Lungren (dalam Majid, 2013: 175) ada beberapa manfaat pembelajaran 

kooperatif bagi siswa dengan prestasi belajar rendah, yaitu: 

a) meningkatkan pencurahan waktu dan tugas;  

b) memperbaiki sikap;  



c) penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar;  

d) konflik antar pribadi berkurang;  

e) pemahaman yang lebih mendalam;  

f) meningkatkan motivasi lebih besar;  

g) hasil belajar lebih tinggi;  

h) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi.  

5. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif 

Keunggulan pembelajaran kooperatif yaitu: 

1) Saling ketergantungan yang positif.  

2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu.  

3) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas.  

4) Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan.  

5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. 

6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang 

menyenangkan.  

Sedangkan kelemahan model pembelajaran kooperatif yaitu: 

1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu.  

2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan 

fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai.  

3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan.  

4) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 

siswa yang lain menjadi pasif. (Isdjoni, 2010: 24). 

 

B. METODE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 

1. Pengertian Metode Teams Games Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif menurut Slavin dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu: 

a. Student Team Achievement Division (STAD)  

b. Teams Games Tournament (TGT)  

c. Teams Assited Individualizations (TAI)  

d. Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC)  

e. Jigsaw  



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 

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar (Wijaya, 2008. Macam-macam pembelajaran kooperatif. 

http://wijayalabs.wordpress.com/2008/04, diakses tanggal 17 Oktober 2008).  

Salah satu metode pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam belajar 

adalah menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok. Slavin dalam Dewi (2004:3) 

menyatakan bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep 

yang sulit apabila mereka saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya.  

“Teams Games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh David de 

Vries dan Keith Edwards, ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns 

Hopkins” (Slavin, 2008: 13). Menurut Nur (2005: 40) “TGT adalah teknik pembelajaran 

yang sama seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu: sebagai ganti kuis dan sistem skor 

perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen permainan akademik”. 

Menurut Effandi (2006: 37) mengungkapkan bahwa “In TGT quizzes are replaced 

by tournaments students compete at tournament table against students from other teams 

who are equal to them in terms of past performance. Students earn team points based on 

how well they do at their tournament tables”, yang dapat diartikan pada pengujian TGT 

yang digantikan dengan pertandingan. Siswa bersaing pada meja turnamen melawan 

siswa dari tim lain yang seimbang dalam syarat sampai akhir pelaksanaan. Siswa 

mendapat nilai kelompok berdasarkan hasil benar mereka pada meja pertandingan. 

Model Team Games Tournament 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 serta reinforcement. Team Games Tournament adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

yang beranggotakan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau 

ras yang berbeda. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih relaks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan 

sehat, dan keterlibatan belajar.(Rusman, 2011: 24). 



Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa akan berusaha bertanding dalam 

sebuah turnamen dengan lawan yang memiliki kemampuan sama dalam meja turnamen. 

Hasil dari turnamen yang diperoleh akan menjadi nilai untuk kelompok mereka masing-

masing. Menurut Stephen J. Pape (2004: 208) mengemukakan “The more successful 

students provided evidence that they translated and organized the given information by 

rewriting it on paper and they used the context to support their solutions”, yang dapat 

disimpulkan bahwa siswa akan sukses dalam belajar jika dapat menuliskan kembali 

informasi yang diperoleh untuk menjadi penyelesaian. Dalam turnamen, siswa akan 

berusaha menuliskan kembali pengetahuan yang telah diperoleh dari hasil diskusi dengan 

teman sekelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

 

2. Komponen-komponen Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 komponen utama, yaitu: presentasi 

di kelas, tim (kelompok), game (permainan), turnamen (pertandingan), dan rekognisi tim 

(penghargaan kelompok) (Slavin, 2008: 166-167). 

 1) Presentasi di kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas, 

biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang 

dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan 

dan memahami materi yang diberikan guru, karena akan membantu siswa bekerja 

lebih baik pada saat game karena skor game akan menentukan skor kelompok. 

2) Tim 

Kelompok biasanya terdiri atas empat sampai dengan lima orang siswa. Fungsi 

kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan 

lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan 

optimal pada saat game. Pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas sebagai bahan 

yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi tugas, saling 

membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami 

materi yang dibahas, dan satu lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. 

3) Game 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari presentasi di kelas dan 

pelaksanaan kerja tim. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 



sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang yang menjawab benar 

pertanyaan itu akan mendapat skor. Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-

pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Seorang siswa mengambil 

sebuah kartu bernomor dan harus menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera 

pada kartu tersebut. 

 4) Turnamen 

Dalam pembelajaran kooperatif model TGT tiap meja turnamen terdiri dari 4-5 

siswa yang mempunyai homogen dan berasal dari kelompok yang berlainan. 

Gambaran dari pembagian siswa dalam meja turnamen dapat dilihat dalam gambar 

diagram di bawah ini: 

Contoh penempatan siswa dalam tim untuk bermain di meja turnamen 

 TIM A    TIM B  
A1 A2 A3 A4  B1 B2 B3 B4 
(tinggi) (sedang) (sedang) (rendah)  (tinggi) (sedang) (sedang) (rendah) 

         
 
 
 

 

 MEJA 1    MEJA 2    MEJA 3    MEJA 4  
A1   B1  C1 D1  A2  B2   C2 D2  A3 B3   C3 D3  A4 B4 C4 D4 

                   

 
 
 

 

 TIM C    TIM D  
C1 C2 C3 C4  D1 D2 D3 D4 
(tinggi) (sedang) (sedang) (rendah)  (tinggi) (sedang) (sedang) (rendah) 
         

 

Gambar 1. 

Rancangan Meja Turnamen Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

 

5) Rekognisi Tim (penghargaan kelompok) 

Penghargaan diberikan kepada tim yang menang atau mendapat skor tertinggi, 

skor tersebut pada akhirnya akan dijadikan sebagai tembahan nilai tugas siswa. Selain 

itu diberikan pula hadiah (reward) sebagai motivasi belajar. 

3.  Langkah-langkah  pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Teams  Games Tournament 



(TGT) 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT disusun dalam dua tahap, yaitu 

pra kegiatan pembelajaran dan detail kegiatan pembelajaran. Pra kegiatan pembelajaran 

menggambarkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dan rencana kegiatan. Adapun langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT secara rinci akan diuraikan di bawah ini: 

(Slavin, 2008: 166-167). 

a. Penyajian kelas  

1. Pembukaan  

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi (prasyarat belajar). Saat pembelajaran, guru 

harus sudah mempersiapkan work sheet dan soal turnamen. 

2. Pengembangan 

Guru memberikan penjelasan materi secara garis besar. 

3. Belajar kelompok 

Guru membacakan anggota kelompok dan meminta siswa untuk berkumpul sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok biasanya terdiri dari 4 atau 5 

siswa yang anggotanya heterogen, yang dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, 

dan ras atau etnis. Guru memerintahkan kepada siswa untuk belajar dalam kelompok 

(kelompok asal). Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama 

teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota agar bekerja 

dengan baik dan optimal saat game. Biasanya belajar kelompok ini mendiskusikan 

masalah bersama-sama, membandingkan jawaban dan memperbaiki pemahaman yang 

salah tentang suatu materi. Kelompok merupakan bagian yang utama dalam TGT. 

Dalam segala hal, perhatian ditempatkan pada anggota kelompok agar melakukan 

yang terbaik untuk kelompok dan dalam kelompok melakukan yang terbaik untuk 

membantu sesama anggota. Jika ada satu anggota yang tidak bisa mengerjakan soal 

atau memiliki pertanyaan terkait dengan soal tersebut, maka teman sekelompoknya 

mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan soal atau pertanyaan tersebut. Jika 

dalam satu kelompok tersebut tidak ada yang bisa mengerjakan maka siswa bisa 

meminta bimbingan guru. Setelah belajar kelompok selesai guru meminta kepada 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dalam 

pembelajaran TGT guru bertugas sebagai fasilitator berkeliling dalam kelompok jika 

ada kelompok yang mengalami kesulitan. 

4. Validasi kelas 



Artinya guru meminta tiap-tiap kelompok untuk menjawab soal-soal yang sudah 

didiskusikan sesama kelompoknya dan guru menyimpulkan jawaban dari masing-

masing kelompok untuk didiskusikan bersama. 

5. Turnamen 

Sebelum turnamen dilakukan, guru membagi siswa ke dalam meja-meja 

turnamen. Setelah masing-masing siswa berada dalam meja turnamen berdasarkan 

unggulan masing-masing kemudian guru membagikan satu set seperangkat turnamen. 

Satu set seperangkat turnamen terdiri dari soal turnamen terdiri dari soal turnamen, 

kartu soal, lembar jawaban, gambar smile, dan lembar skor turnamen. Semua 

seperangkat soal untuk masing-masing meja adalah sama. 

Bentuk turnamen secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

a. Dalam meja turnamen telah disediakan satu set seperangkat pembelajaran yang 

sama untuk semua meja turnamen.  

b. Guru membagikan kartu bernomor kepada masing-masing meja turnamen. Kartu 

tersebut dikocok dan kemudian dibagikan kepada anggota kelompok dalam meja 

turnamen. Siswa yang mendapatkan kartu dengan angka yang paling tinggi maka 

dia bertindak sebagai lider, sedangkan kartu dari siswa lain dikembalikan lagi. 

Lider adalah orang yang membaca soal sekaligus yang menjawabnya. Soal yang 

dibacakan oleh lider merupakan soal yang harus dikerjakan oleh seluruh siswa 

dalam meja turnamen tersebut (celing). Searah dengan putaran jarum jam maka 

celing-1, celing-2, celing-3, celing-4 juga menjawab soal. Celing-4 bertugas 

melihat kunci jawaban setelah semua siswa menjawab.  

C3       

 

 

 

 

       C2              C4 

 

 

 

 

 

        C1             Lider 



      

 

Gambar 2. Urutan Celling dalam Meja Turnamen 
 

Misalnya lider mendapatkan kartu dengan angka 8 maka lider membaca soal 8, 

dari soal 8 tersebut lider menjawab A, C1 (celing 1) menjawab C, C2 (celing 2) 

menjawab C, C3 (celing 3) menjawab E, dan C4 (celing 4) menjawab E, ternyata 

setelah C4 (celing 4) membuka jawaban maka yang benar adalah C, sehingga kartu 

yang angkanya paling besar tadi berpindah ke C1, sedangkan C2 dan C4 tidak 

mendapatkan kartu karena aturan mainnya berjalan searah dengan putaran jarum jam. 

Sehingga C1 bertindak sebagai lider. Selanjutnya C1 mengambil kartu di atas meja, 

misalnya mendapatkan nomor 11 maka C1 membuka dan lider yang tadi bertugas 

membuka kunci jawaban. Begitu selanjutnya, jika soal yang tidak dapat dijawab oleh 

semua anggota turnamen, maka nomor kartu tersebut dikembalikan di atas meja 

sekaligus jawaban kartu yang tidak dapat dijawab oleh semua anggota turnamen, 

maka nomor kartu tersebut dikembalikan diatas meja sekaligus jawaban kartu yang 

tidak terjawab dibacakan oleh celing dan kemudian dikocok kembali. Lider 

berikutnya disesuaikan urutan searah putaran jarum jam. Setelah waktu yang 

ditentukan pada turnamen selesai, selanjutnya menentukan poin berdasarkan benar 

salahnya jawaban, apabila menjawab dengan benar maka akan mendapatkan 10 poin. 

Setelah usai turnamen, maka masing-masing anggota turnamen mengumumkan siswa 

yang paling banyak mendapatkan poin dan selanjutnya kelompok turnamen kembali 

ke kelompok asal sambil membawa poin-poin yang telah mereka dapat, kemudian 

masing-masing kelompok akan menjumlah poin-poin tersebut. Kelompok yang 

mendapat poin terbanyak maka dia lah yang akan menjadi juaranya. Juara yang 

diambil yaitu juara I, II, dan III. 

6. Penghargaan kelompok 

Setelah turnamen selesai, siswa kembali ke kelompok asal kemudian menjumlahkan 

poin yang mereka dapat. Guru mengumumkan tiga kelompok yang mempunyai poin 

tertinggi diantara kelompok yang lain yang akan mendapatkan piagam penghargaan. 

  

4. Manfaat Metode Teams Games Tournament (TGT) 

Model Pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament (TGT) memiliki banyak 

manfaat antara lain sebagai alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam 



kegiatan belajar mengajar, dapat membantu guru untuk memecahkan masalah dalam 

pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses belajar 

siswa atau rendahnya hasil belajar siswa dan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status, juga melibatkan peran siswa sebagai "tutor sebaya". (Eko, 

2011. Model pembelajaran Teams Games Tournament. 

http://ekocin.wordpress.com/2011/06/17/model-pembelajaran-teams-games-tournament-

tgt/) 

 

 

 

Ditinjau dari kompetensi yang dapat dikembangkan dalam Model Pembelajaran TGT 

yaitu sebagai berikut. 

a. Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam aspek kognitif, dengan 

menggunakan TGT pengetahuan siswa mengenai materi pelajaran akan lebih 

mendalam karena dalam TGT ada unsur tutor sebaya. 

b.  Pemahaman (understanding) yaitu menyangkut kognitif dan afektif yang dimiliki 

oleh individu. Di samping memahami materi pelajaran dengan TGT siswa juga 

dilatih untuk memahami perasaan orang lain. 

c.  Kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kompetensi ini dapat dengan 

mudah diperoleh siswa, karena dalam TGT dapat mengembangkan banyak 

kompetensi diantaranya membuat pertanyaan dan menjelaskan kepada siswa lain. 

d. Nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis 

telah menyatu dalam diri seseorang. Kompetensi ini pada TGT terkandung dalam 

kejujuran dalam merahasiakan soal masing-masing individu, keterbukaan dalam 

memberikan penjelasan kepada teman lain dan demokrasinya terlihat ketika 

berdiskusi untuk menyatukan pendapat yang berbeda. 

e. Sikap (attitude) yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi 

terhadap suatu rangsangan yang akan datang dari luar. Kompetensi sikap 

diperoleh siswa karena dalam TGT siswa belajar dengan kelompok masing-

masing tanpa ada tekanan dari guru, sehingga siswa merasa senang dan santai. 

f. Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. Adanya turnamen dalam TGT meningkatkan minat belajar siswa untuk 

mempelajari materi pelajaran.(Saptono, 2008: 112). 



 

5. Kelebihan dan kekurangan metode kooperatif tipe TGT sebagai berikut: 

Kelebihan: 

a. Siswa ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Metode ini memungkinkan siswa saling bekerja sama dalam pertukaran ide.  

c. Siswa berkesempatan berlatih berani mengemukakan pendapat, mendengarkan, 

dan menanti giliran secara tertib serta menanggapi pendapat siswa lain secara 

kritis.  

d. Guru dapat memberikan bimbingan secara individu terhadap siswa.  

e. Pelajaran tidak menjadi membosankan karena terdapat turnamen. 

Kelemahannya:  

a. Metode ini merupakan metode yang memerlukan waktu banyak.  

b. Tidak setiap guru mempunyai semangat dan kemampuan mengajar dengan 

metode ini.  

c. Metode ini tidak dapat dipergunakan untuk setiap topik matematika. 

d. Isi silabus yang telah ditetapkan tidak dapat diselesaikan sesuai 

jadwal.(http://ekocin.wordpress.com/2011/06/17/modelpembelajaran-teams-

games-tournament-tgt-2/) 

 

C. MEDIA GRAFIS 

1. Pengertian Media Grafis 

Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam 

pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan (Ahmadi dan 

Amri, 2010: 115). 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima (Sardiman, 2007: 6).  

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau alektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 

2000: 3). 



Soemarsono (2007: 67) menambahkan bahwa, “Media adalah saluran komunikasi 

atau medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dimana medium tersebut 

merupakan jalan atau alat dimana suatu pesan berjalan komunikasi dengan 

komunikator”. 

Media grafis atau visual diam ialah media yang mengkomunikasikan fakta-fakta dan 

gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata 

dan gambar dalam bentuk cetak. Media grafis adalah gambaran tentang suatu situasi atau 

suatu proses perkembangan dengan menggunakan deretan angka, garis-garis dan kata-

kata yang berisikan suatu pengertian (Wina, 2005: 27). 

Media grafis termasuk media visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber 

pesan ke penerima pesan. Saluran yang digunakan adalah mengutamakan indra 

penglihatan (visual). Agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien, pesan 

yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol komunikasi yang digunakan adalah 

simbol visual. (Sadiman dkk, 1986: 29). 

Menurut Angkowo dan Kosasih (2007: 26) “Media grafis adalah penyajian visual 

dua dimensi yang memanfaatkan rancangan gambar-gambar grafis sebagai sarana 

pertimbangan mengenai kehidupan sehari-hari, misalnya yang menyangkut manusia, 

peristiwa, benda-benda, tempat dan sebagainya”. 

Sudjana dan Rivai dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 26) berpendapat bahwa 

“Media grafis adalah media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan 

kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar”.Satu hal yang 

perlu diingat bahwa peranan media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak 

sejalan dengan isi dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Secanggih apapun 

media tersebut, tidak dapat dikatakan menunjang pembelajaran apabila keberadaannya 

menyimpang dari isi dan tujuan pembelajarannya. 

Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari 

sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media sangat popular dalam bidang 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media 

pembelajaran (Fauzi, 2012: 256). 

Media yang digunakan dalam dunia instruksional adalah yang bentuk dan fungsinya 

sudah dirancang secara khusus sehingga bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan 

proses belajar pada pihak sasaran. Ia berfungsi mengandung dan bahkan memperjelas 

ide-ide atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh komunikator dalam kegiatannya. 

Berikut ini beberapa batasan tentang media dari beberapa ahli (Andrean, 2014. Macam-



macam Media Pembelajaran dan Karakteristiknya. http 

://hirarkiinside.blogspot.com/2014/10/pengertian-mediapembelajaran.html).  

2. Karakteristik Media Grafis 

Karakteristik media dapat dilihat menurut kemampuan membangkikan rangsangan 

indera penglihatan, pendengaran, perabaan, maupun penciuman atau kesuaiannya dengan 

tingkatan hierarki belajar. Untuk tujuan praktis karakteristik beberapa jenis media yang 

lazim digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Ciri-ciri media pembelajaran dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan 

rangsangan pada indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman dan pengecapan. 

Menurut Angkowo dan Kosasih (2007: 11), “Ciri-ciri media pembelajaran adalah bahwa 

media itu dapat diraba, dilihat, didengar dan diamati melalui panca indera”. Disamping 

itu, ciri-ciri media juga dilihat menurut harganya, lingkup sasarannya, dan kontrol oleh 

pemakai. Sadirman (1986: 28) membagi media pembelajaran menjadi 3 golongan 

kelompok besar: 

1. Media Grafis termasuk media visual seperti gambar/foto, sketsa, diagram, 

bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta dan globe. 

2. Media Audio berkaitan dengan indra pendengaran. Seperti radio, alat perekam 

pita magnetik, piringan laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi Diam seperti film bingkai (slide), film rangkai (fim strip), media 

transparan, film, televisi, video. 

Macam-macam media grafis (Angkowo dan Kosasih, 2007: 12) : 

a. Diagram 

Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan 

hubungan timbale balik, terutama dengan garis-garis diagram yang baik adalah 

sangat sederhana yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. 

Berdasarkan konsep tersebut, kiranya penggunaan media diagram dalam proses 

pembelajaran akan sangat membantu bagi guru maupun siswa dalam menyimak 

materi pelajaran, karena pada dasarnya diagram merupakan ringkasan visual yang 

padat mengenai fakta-fakta dan gagasan yang akan diuraikan. 

b. Grafik 

Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk 

menyampaikan informasi statistic yang saling berhubungan Dengan berasumsi 

pada pengertian grafik tersebut, dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai 

http://hirarkiinside.blogspot.com/2014/10/pengertian-mediapembelajaran.html
http://hirarkiinside.blogspot.com/2014/10/pengertian-mediapembelajaran.html


fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas kualitas maupun 

kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statis. 

c. Poster 

Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan 

dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya 

digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan 

sebagai sarana promosi. 

d. Kartun 

Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, 

gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. 

Dengan berasumsi pada konsep tersebut di atas, kartun dapat digunakan sebagai 

alat bantu proses pengajaran walaupun banyak kartun yang membuat orang-orang 

tersenyum, tetapi pada dasarnya kartun mempunyai manfaat dalam proses belajar 

mengajar terutama dalam penjelasan rangkaian bahan satu urutan logis atau 

mendukung makna. 

e. Komik 

Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan 

di rancang untuk memberikan hiburan pada pembaca.  

f. Gambar 

Media grafis paling umum digunakan dalam SBM, karena merupakan bahasa yang 

umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna 

media grafis karena sifatnya visual konkrit menampilkan objek sesuai dengan 

bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. 

g. Bagan 

Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar keterangan-

keterangan, daftar-daftar dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan 

pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana antara lain: perkembangan, 

perbandingan, struktur, organisasi. 

3. Manfaat Media Grafis  

Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi 

sikap pasif anak didik, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dan lingkungan dan kenyataan. Dilihat dari jenisnya, media dalam pembelajaran yaitu 



Media Grafis ini sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai 

ukuran panjang dan lebar, seperti: peta datar, foto, grafik, bagan, poster, kartun dan 

komik, Media Model atau media tiga dimensi, seperti: diagram blok, model penampang, 

model susun, diorama, Media Proyeksi, seperti: Slide, film, Penggunaan lingkungan 

sebagai media pembelajaran (Sudjana dan Rivai, 2005: 3-4). 

Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, 

dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya 

dilakukan melalui penjelasan verbal. Media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari 

sumber ke penerima. Saluran yang dipakain menyangkut indera penglihatan. Pesan yang 

akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Sedangkan 

secara khusus media grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian. Memperjelas sajian 

ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau 

diabaikan bila tidak digrafiskan. (Fandy, 2015. Media Pembelajaran Grafis. 

http://susyonofandymediapembelajaran. wordpress.com/2012/05/14/media-

pembelajaran-grafis). 

4. Kelebihan dan Kelemahan Media Grafis 

Kelebihan Media Grafis 

a. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang 

disajikan.  

b. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa.  

c. Pembuatannya mudah dan harganya murah.  

d. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Materi 

pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang lamban membaca dan 

memahami. Namun, pada akhirnya semua siswa diharapkan dapat menguasai 

materi pelajaran. 

e. Disamping dapat mengulangi materi dalam media grafis, siswa akan mengikuti 

urutan pikiran secara logis.  

f. memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, verbal 

dan visual.  

g. siswa akan berpartisipasi atau berinteraksi dengan aktif karena harus memberi 

respon terhadap pertanyaan dan latihan yang disusun, siswa dapat segera 

mengetahui apakah jawabannya benar atau salah.  

 



Kelemahan Media Grafis  

a. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis 

yang lebih kompleks.  

b. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. (Angkowo dan Kosasih, 2007: 31). 

 

D. HASIL BELAJAR SISWA 

1. Pengertian Belajar 

Belajar secara tradisional dapat diartikan upaya menambah dan mengumpulkan 

sejumlah pengetahuan. Belajar juga dapat diartikan sebagai setiap perubahan tingkah 

laku yang relative tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengamatan.  

Oemar (1994: 36) learning is as the modification or strengthening of behavior 

throughexperiencing (belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

eksperimen). Sedang menurut Sudjana (1988: 28) adalah suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Sedangkan menurut Slamento (1995: 2) Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku. 

Perubahan ini diperoleh melalui latihan (pengalaman) bukan perubahan yang dengan 

sendirinya karena pertumbuhan kematangan atau karena keadaan sementara. 

Untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan, maka pelu diadakan tes hasil belajar. Dimyati dan 

Mudjiono (1999: 3) berpendapat bahwa “ Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar”. Menurut Sudjana (2005: 22) “Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya”. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

hasil usaha siswa yang diperoleh selama siswa menerima pengalaman belajar. 

Hasil belajar adalah segala sesuatau yang dapat dilakukan atau dikuasai siswa 

sebagai hasil pembelajaran (Nasution, 1999: 54). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah 

mengalami aktivitas belajar Anni (2004: 37). Hasil belajar merupakan perwujudan 

perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam perubahan, kebiasaan, keterampilan, sikap 

pengamatan, dan kemampuan. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti proses 

pembelajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil belajar itu 



sendiri. 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah informasi 

tentang kemajuan dalam upaya mencapai tujuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitan 

dan menyarankan kegiatan lanjutan sebagai upaya perbaikan nilai. Peningkatan hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa 

yang mencakup kognitif, afektif, maupun psikomotorik sebagai komponen dalam 

mewujudkan peningkatan hasil belajar siswa.  

Menurut Benyamin dalam Sudjana (2005: 22) ”Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional 

pengklasifikasian hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan 

ranah psikomotorik”. Masing-masing ranah tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesia dan 

evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.  

b. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu 

penerimaan, jawaban atau refleksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.  

c. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilam dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik yaitu  

 

 

(a) gerak reflek,  

(b) keterampilan gerakan dasar,  

(c) kemampuan perseptual,  

(d) keharmonisan atau ketepatan,  

(e) gerakan keterampilam kompleks dan  

(f) gerakan ekspresif dan interpretatif 

Ketiga ranah tersebut menjadi aspek penilain hasil belajar. Diantara ketiga ranah itu, 

ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran. 

Hasil belajar siswa merupakan hasil usaha siswa dalam proses belajar. Usaha 

tersebut dipengaruhi kondisi dan situasi tertentu. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan siswa yang telah diperoleh yang ditunjukkan dengan penilaian hasil 

belajar siswa yang berwujud angka. Benyamin dalam Sudjana (2005: 22) 



Menurut pendapat Winata dan Rosita (1997: 191) tes hasil belajar adalah salah satu 

alat ukur paling banyak digunakan untuk mrnrntukan keberhasilan seseorang dalam suatu 

proses belajar mengajar atau untuk menentukan keberhasilan suatu program pendidikan. 

Adapun dasar-dasar penyusunan tes hasil belajar sebagai berikut: 

a. Tes hasil  belajar harus dapat mengukur apa-apa yang dipelajari dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang tercantum dalam 

kurikulum yang berlaku. 

b. Tes hasil belajar disusun sedemikian sehingga benar-benar mewakili bahan yang 

telah dipelajari  

c. Bentuk pertanyaan tes hasil belajar hendaknya disesuaikan dengan aspek-aspek 

tingkat belajar yang diharapkan 

d. Tes hasil belajar hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar. 

 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. Prinsip dari 

belajar adalah tejadinya perubahan terhadap diri seseorang. Hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor itama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang 

datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Slameto (2003: 54-72). 

1. Faktor-faktor Internal  

a. Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, kesiapan) 

b. Kelelahan 

2. Faktor-faktor Eksternal 

a. Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, latar belakang  

kebudayaan) 

b. Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah) 

Sedang menurut Ahmadi (1997: 103) faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar itu sebagai berikut : 
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Gambar 3. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

E. PEMBELAJARAN GEOGRAFI 

“Geografi” berasal dari bahasa Yunani, asal kata ”geo” berarti ”bumi” dan 

”graphein” yang berarti ”lukisan” atau ”tulisan. Menurut pengertian yang dikemukakan 

Eratosthenes, ”geographika” berarti ”tulisan tentang bumi” (Sumaatmadja, 1988: 31). 

Geografi adalah ilmu yang menggunakan pendekatan holistik melalui kajian 

keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem, serta historis untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis struktur pola, fungsi dan proses interrelasi, interaksi, interdepensi dan 

hubungan timbal balik dari serangkaian gejala, kenampakan atau kejadian dari kehidupan  

manusia, kegiatannya atau budidayanya dengan keadaan lingkungannya di permukaan 

bumi (Widoyo, 2001: 81). 

Geografi dan studi geografi berkenaan dengan (1) permukaan bumi (geosfer), (2) 

alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer), (3) umat manusia dengan 

kehidupannya (antroposfer), (4) penyebaran keruangan gejala alam dan kehidupan 

termasuk persamaan dan perbedaan, serta (5) analisis hubungan keruangan gejala-gejala 

geografi di permukaan bumi. Geografi mempelajari berbagai hal, baik yang disebabkan 

oleh alam atau manusia. Juga mempelajari akibat yang disebabkan dari perbedaan yang 

terjadi itu. (Sumaatmadja, 1997 : 12). 

Menurut Richoffen (Hartshorne, 1960: 173) bahwa “Geography is the study of the 

eart surface according to its differences, or the study of different areas of the earth 

surface…, in term of total characteristics”. Bagi Richoffen bahwa bidang kajian geografi 

tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian disusun secara sistematik, tetapi 

harus dilakukan penghubungan bahan-bahan tersebut untuk dikaji sebab akibatnya dari 

fenomena-fenomena di permukaan bumi yang memberikan sifat individualitas sesuatu 

wilayah. Sebab ruang lingkup geografi tidak sekedar fisik, melainkan juga termasuk 

gejala manusia dan lingkungan lainnya.  

Psikologis 
Motivasi 

Kemampuan 

Kognitif 



Oleh karena itu menurut Hartshorne (1960: 47): “geography is that discipline that 

seeks to describe and interpret the variable character from place to place of earth as the 

world of man”. Mengingat ilmu geografi tersebut sangat luas dapat dianalogikan sebagai 

perpaduan dari berbagai disiplin ilmu (murni, terapan, eksak, non eksak, alam, sosial), 

maka geografi sering disebut sebagai “ibu” atau “induk” ilmu pengetahuan.  

(Bambang, 2007: 13) Bintaro berpendapat bahwa “Geografi mempelajari hubungan 

kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik 

yang fisikal maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta permasalahannya, melalui 

pendekatan keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan program, proses dan 

keberhasilan pembangunan. 

Menurut Greenwood dalam Kartawidjaya (1988: 62) geografi merupakan ilmu yang 

mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan dimuka bumi (gejala 

geosfer) serta interaksi manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan 

kewilayahan. Sedangkan obyek kajiannya adalah fenomena dipermukan bumi (Geosfer) 

yang meliputi aspek atmosfer, hidrosfer, dan biosfer dalam konteks kelingkungan, 

kewilayahan atau keruangan. Oleh karena itu dalam pembelajaran geografi, pemanfaatan 

metode dan media pembelajaran sangatlah diperlukan untuk menunjang efektifitas proses 

belajar mengajar di sekolah.  

 

F. KERANGKA BERPIKIR 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

oleh pengalaman. Belajar menurut Sudjana (1998: 28) adalah suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Sedangkan menurut Slamento (1995: 2) 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas 

yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung dari bagaimana proses pembelajaran berlangsung, semakin pembelajaran 

efektif, maka semakin besar tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran menurut Surya (2004: 7) yaitu, suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 



Pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa sebagai subyek yang belajar mampu 

mengembangkan potensinya melalui belajar itu sendiri, dan tujuan yang telah ditetapkan 

secara efektif. (Sudjana, 2002: 35). 

Agar dalam belajar siswa dapat terarah maka diperlukan metode atau model 

pembelajaran serta media pembelajaran didukung dengan pengajaran seorang guru 

karena mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa 

mengajar dimana saja adalah suatu hal yang menggembirakan, yang membuatnya 

melupakan kelelahan karena pengajaran dalam proses pembelajaran merupaka aktivitas 

paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung dari bagaimana proses pembelajaran berlangsung, semakin pembelajaran 

efektif , amka semakin besar tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. 

Nurdin (2002: 1) berpendapat bahwa guru sebagai salah satu komponen dalam 

kegiatan belajar, mengajar, memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran.  

Belajar yang menyenangkan tentu saja akan membuat anak tertarik dan tidak akan 

membuat mereka jenuh. Terutama pada jenjang SMP atau MTs yang masih perlu 

bimbingan serta arahan. Serta masih terbatasnya pengetahuan dan daya tangkap anak 

dalam menerima pelajaran sehingga mereka menganggap pelajaran itu sulit, padahal jika 

seorang guru mampu menciptakan suasana menyenangkan didalam kelas terutama pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung misalnya dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran maupun disertai dengan 

media sebagai alat untuk memperjelas mengenai materi yang disampaikan pasti siswapun 

akan merasa senang menerima pelajaran bahkan mereka menganggap pelajaran tersebut 

mudah untuk dipahami. 

Seperti halnya metode Times Games Tournament (TGT). Metode pembelajaran 

kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara mengelompokkan siswa secara 

heterogen. Metode Teams Games Tournament (TGT) yang akan diterapkan ini memiliki 

kelebihan dalam proses belajar mengajar diantaranya siswa diharapkan lebih aktif dalam 

setiap kelompok, bermain dan bertanding antar kelompok untuk saling bersaing dalam 

hasil belajar dan dapat memperkecil perbedaan yang ada pada siswa serta untuk 

mendapatkan juara. Nur (2005: 40). 

Pemilikan kemampuan pemecahan suatu masalah pada siswa sangatlah penting, 



namun masih rendahnya keterampilan siswa dalam pemecahan masalah menuntut 

diterapkannya berbagai metode pembelajaran seperti halnya metode pembelajaran Times 

Games Tournament dengan harapan dapat menarik perhatian siswa agar menyukai 

pelajaran dan untuk mempermudah siswa memecahkan suatu masalah. 

Sementara mengenai media yang tepat dalam pembelajaran geografi ialah 

menggunakan media grafis, karena sangat mendukung didalam materi yang terdapat 

dalam pembelajaran geografi. Media grafis atau visual diam ialah media yang 

mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui 

perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar dalam bentuk cetak (Wina, 2005: 

27). 

Perpaduan antara metode dengan media dalam pembelajaran ini tentu saja sangat 

dapat mendorong dan mengkondisikan berkembangnya sikap dan keterampilan sosial 

siswa, meningkatkan hasil belajar, serta aktivitas siswa, lebih meningkatkan pencurahan 

waktu untuk tugas,  mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu, dengan 

waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam, proses belajar mengajar 

berlangsung dengan keaktifan dari siswa, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi 

dengan orang lain,  motivasi belajar lebih tinggi, dan  meningkatkan kebaikan budi, 

kepekaan dan toleransi.  

Menurut Hamalik (2002: 146) hasil belajar (achievement) sebagai tingkat 

keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah, yang dinyatakan 

dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu. Oleh karena itu maka perlu sekali bagaimana strategi guru bisa membuat siswa 

menyukai dalam materi atau metode serta media yang diterapkan oleh seorang guru demi 

tercapai tujuan yang diharapkan dan hasil belajar yang memuaskan. 

Menurut Slameto (2003: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang 

datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 

a. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, faktor 

internal terdiri dari: 

1. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) 

2. Fator psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan) 

3. Faktor kelelahan 

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar individu, terdiri dari: 



1. Fator keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan) 

2. Faktor sekolah (metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

belajar diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah 

3. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Implementasi metode pembelajaran Times Games Tournament (TGT) serta dengan 

adanya media pembelajaran berupa media grafis dalam pembelajaran dapat dimaksudkan 

untuk mencari jawaban tertentu yang sudah pasti atau kemungkinan pilihan alternatif 

jawaban atas masalah tersebut karena dalam pembelajaran IPS khusunya geografi masih 

banyak menggunakan metode konvensional yang lebih didominasi oleh guru tanpa 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba berusaha serta berupaya 

menyelesaikan masalah dengan diskusi antar kelompok yang mempunyai peran masing-

masing. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan siklus dan 

dilaksanakan sesuai perencanaan tindakan atau perbaikan dari tindakan terdahulu.  

Dari penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Berfikir 
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Menurut Suhardjono (2008) penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang guru, bekerjasama dengan seorang peneliti 

(atau dilakukan oleh seorang guru yang bertindak sebagai peneliti) di sekolah atau di 

kelas ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proes dan 

praktis pembelajaran. Karena tujuan PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan 

masalah pembelajaran di sekolah agar dalam hasil belajar meningkat (Muslich, 2010: 

28). Penelitian ini merupakan evaluasi awal untuk mengetahui penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa, kemudian selanjutnya observasi awal sebagai upaya untuk menemukan 

fakta-fakta yang dapat digunakan untuk melengkapi kajian teori yang ada dan untuk 

menyusun perencanaan tindakan yang tepat dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa (Djunaedi, 2008: 7). 

Kemmis dan Mc. Taggart (1988) mengemukakan PTK adalah studi yang dilakukan 

untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri yang dilaksanakan secara 

sistematis , terencana, dan dengan sikap mawas. Sedang menurut Kurt Lewin bahwa 

konsep pokok penelitian tindakan terdiri dari empat komponen yaitu (1) perencanaan 

(planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (3) refleksi 

(reflecting).  

Pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang 

pelaksanaan tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap 

pengamatan, pendahuluan/perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Perencanaan 

tindakan, pemberian tindakan, observasi, dan refleksi. Tahap-tahap penelitian dalam 

masing-masing tindakan terjadi secara berulang yang akhirnya menghasilkan beberapa 

tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas yang dilaksanakan berupa 

pengajaran di kelas secara sistematis dengan tindakan pengelolaan kelas melalui strategi, 

pendekatan, metode, teknik pengajaran yang tepat dengan penerapannya kondisional 

yang mengacu pada perencanaan tindakan yang telah tersusun sebelumnya. Dalam 

penelitian setiap tindakan penelitian akan mengamati reaksi siswa dalam setiap tindakan 

pengajaran yang dilakukan didepan kelas. Dalam sekali tindakan biasanya permasalahan 

atau pemikiran baru yang perlu mendapat perhatian sehingga siklus tersebut harus terus 

berulang sampai permasalahan teratasi.  

 

 

G. PENELITIAN YANG RELEVAN 



Peneltian terdahulu  disini dimaksudkan untuk mengungkapkan sejumlah karya ilmiah 

sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

1. Skripsi ini ditulis oleh Dyah Pratiwi, mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas sebelas 

maret Surakarta tahun 2009, yang berjudul “Aplikasi metode Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan disertai media gambar cetak sebagai upaya peningkatan 

keaktifan dan hasil belajar siswa kelas X Semester 1 di SMA Negeri 8 Surakarta”. 

Dari hasil penerapan penggunaan metode Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dengan disertai media gambar cetak sebagai upaya peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas X Semester 1 di SMA Negeri 8 Surakarta dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

a. Keaktifan siswa mengalami peningkatan yaitu pada Siklus 1 sebesar 84,13% 

kemudian meningkat menjadi 86,51% pada Siklus 2. Dari hasil tersebut maka 

dapat diketahui bahwa keaktifan siswa mengalami peningkatan sebesar 2,38%.  

b. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar dapat 

diketahui dari nilai tes dimana pada Siklus 1 tingkat ketuntasan belajar adalah 

sebesar 88,1% dengan nilai rata-rata siswa 69,9 dan terjadi peningkatan pada 

Siklus 2 yakni sebesar 100% dengan nilai rata-rata siswa 75. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari Siklus 1 ke 

Siklus 2 sebesar 7,03%.  

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pratiwi dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai upaya 

meningkatkatkan hasil belajar siswa, sedangkan perbedaannya ialah metode yang 

digunakan, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pratiwi menggunakan metode 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan disertai media gambar cetak 

sedangkan metode yang ada dalam penelitian ini ialah menggunakan metode Times 

Games Tournament (TGT) disertai media grafis.  

2. Skripsi ini ditulis oleh Yudhi Asti Laksanawati, mahasiswa jurusan matematika, 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah Malang tahun 

2013, yang berjudul  “Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Model Teams 

Games Tournament (TGT) sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII B di SMP Negeri 16 Malang”. 

Dari hasil penggunaan  metode pembelajaran kooperatif model Teams Games 



Tournament (TGT) sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran matematika VIII B di SMP Negeri 16 Malang dapat dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

a. Penggunaan metode Teams Games Tournament (TGT) mata pelajaran 

matematika dapat meningkatkan pemahaman siswa, dapat meningkatkan 

motivasi belajar, pembelajaran lebih menyenangkan. 

b. Aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran pada setiap setiap siklus 

mengalami peningkatan, pada siklus I diperoleh rata-rata 60% dengan kriteria 

cukup (41-60%) dalam aktivitas siswa, pada siklus II diperoleh rata-rata 85% 

dengan kriteria sangat aktif (81-100%) dalam aktivitas siswa. 

c. Nilai pemahaman belajar siswa dari setiap siklus mengalami peningkatan serta 

presentase jumlah siswa yang meningkat dari setiap siklusnya, pada siklus I 

mengalami peningkatan 8% diperoleh nilai rata-rata kelas 61%, dengan 

ketuntasan klasikal mengalami peningkatan 7,5% menjadi 42,5%. Pada siklus II 

mengalami peningkatan 6,75% diperoleh nilai rata-rata 76,75% dengan 

ketuntasan klasikal mengalami peningkatan 17,5% menjadi 87,5%. 

Terdapat persamaan antara penelitian y ang dilakukan oleh Yudhi Asti Laksanawati 

dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan 

metode Teams Games Tournament (TGT), sedangkan perbedaannya ialah terletak 

pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Asti 

Laksanawati bertujuan sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran matematika sedangkan pada penelitian ini bertujuan 

sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Geografi. 

3. Skripsi ini ditulis oleh Nur Faizin, mahasiswa Jurusan geografi, Fakultas ilmu sosial 

universitas negeri semarang tahun 2010, yang berjudul “Pemanfaatan Media Grafis 

dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kompentensi Dasar Geografi di SMP 

Negeri di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara”. Dari hasil Pemanfaatan Media 

Grafis dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kompentensi Dasar Geografi 

di SMP Negeri di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

a. Ketersedian media grafis termasuk kriteria baik dengan persentase 60% karena 

rata-rata di sekolah memiliki 6 macam media grafis seperti Atlas, Peta Umum 

dan Peta tematik, Bagan, Grafik dan Gambar/Foto.  



b. Persiapan guru termasuk dalam kriteria baik dengan persentase 50% disebabkan 

persiapan yang matang dan ketelitian dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang baik.  

c. Kesesuain media grafis dengan materi pelajaran termasuk kriteria sesuai dengan 

persentase 66,67% disebabkan guru IPS sangat memperhatikan media grafis 

dengan tepat.  

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizin dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada media yang digunakan yaitu menggunakan media 

grafis.  
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