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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

Proses pembelajaran adalah sebuah upaya bersama antara guru (pendidik)

dan peserta didik untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar

pengetahuan yang terbentuk ter “internalisasi” dalam diri peserta pembelajaran

dan menjadi landasan belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Maka kriteria

keberhasilan sebuah proses pembelajaran adalah munculnya kemampuan belajar

berkelanjutan secara mandiri. 1

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyatakan juga bahwa inti

proses pembelajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai

suatu tujuan pembelajaran.2

Suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila seorang guru mampu

mengubah diri peserta didik, dalam arti luas ialah bahwa seorang guru mampu

menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga

pengalaman yang diperoleh peserta didik selama ia terlibat dalam proses

pembelajaran dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan

pribadinya. Jadi, dalam proses pembelajaran yang diutamakan ialah siswa aktif

dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah sepatutnya seorang guru

mampu menjadikan siswanya aktif dalam proses pembelajaran  yaitu dengan

1 Fachruddin Saudagar, Ali Idrus, 2009, Pengembangan Profesionalitas Guru, Jakarta:
Gaung Persada, h. 13.

2 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2010, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:
Rineka Cipta,  h. 38.
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menciptakan suasana pembelajaran yang efektif seperti  memvariasi metode atau

strategi dalam pembelajaran, menguasai bahan ajar, memahami peserta didik,

menjadi teladan yang baik untuk peserta didik, dan mendorong peserta didik

untuk memperoleh prestasi yang lebih baik.

1. Strategi Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian

Model pembelajaran kooperatif dikenal juga dengan istilah

“cooperative learning”. Menurut slavin dalam tukiran, model

pembelajaran kooperatif adalah :” Ini cooperative learning methods,

studen work together in four member teams to master material initaly

present by the teacher”.3

Menurut Johnson & Johnson dalam Isjoni menyebutkan bahwa

cooperative Learning adalah mengelompokkan siswa didalam kelas ke

suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam

kelompok tersebut.4

Menurut Slavin pembelajaran kooperatif merupakan model

pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, dimana pada saat itu guru

mendorong para siswa untuk melakukan kerja sama adalam kegiatan-

kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran teman sebaya.5 dalam

3 Tukiran taniradja, 2011, Model-Model Pembelajaran Inovatif, Bandung: Alfabeta, h. 55.
4 Isjoni, 2011, cooperative learning, Bandung: Alfabeta, h, 17.
5 Ibid.
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melakukan proses belajar-mengajar guru tidak lagi mendominasi seperti

lazimnya, siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang

lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka.6

Pandangan Islam tentang Interaktif dan Kooperatif Learning

terdapat dalam Al’qur’an disebutkan Bahwa manusia sebagai makhluk

sosial yaitu manusia saling bergantungan antara satu dengan yang lain.

Hal ini dijelaskan dalam surat Almaidah ayat 2:










Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

Amat berat siksa-Nya.

Konsep tolong menolong yang telah dianjurkan dalam Alqur’an

telah dipraktekan oleh Rasulullah. Rasulullah sering meminta

pertimbangan sahabat dalam memecahkan masalah.

Lebih lanjut Kunandar mendefinisikan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja

menggunakan interaksi saling asuh antar siswa untuk menghindari

6 Ibid.
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ketersinggungan dan ketersalah fahaman yang dapat menimbulkan

permusuhan.7

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan

lebih mudah akan menemukan dan memahami konsep yang sulit jika

mereka saling berdiskusi dengan temannya. Pembelajaran kooperatif tidak

sama dengan sekedar belajar dalam kelompok, dan unsur-unsur dasar

dalam pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan

pembelajaran kelompok yang dilakukan alasan-alasan. Pelaksanaan

prosedur pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru

mengelola kelas dengan lebih efektif.8

Pembelajaran kooperatif saat ini banyak digunakan untuk

mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa (Studen

oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru

dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang

lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain.9

Maka dapat dikemukakan pengertian Pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokan/ tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang

7 Kunandar, 2012, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi, Jakarta: Rajawali Pers, h. 359.

8 Agus Suprijono, 2012, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta:
Pustaka Belajar, h. 58.

9Isjoni, Op.cit, h. 16.
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mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau

suku yang berbeda (heterogen).10

b. Teori Pembelajaran Kooperatif

Terdapat berbagai teori dalam mempelajari pembelajaran

kooperatif, salah satunya yang penulis kemukakan disini adalah teori

piaget.

Menurut piaget setiap individu mengalami tingkat-tingkat

perkembangan intelaktual sebagai berikut:11

1. Sensori motor (0-2 tahun)

2. Pra operasional (2-7 tahun)

3. Operasional kongkret (7-11 tahun)

4. Operasional formal (11 tahun keatas)

Bila merujuk pada teori piaget, maka pelajar berada pada jenjang

SMP (usia yang berkisar 11 tahun keatas), termasuk kedalam kategori

tingkat operasional formal, pada periode ini anak dapat menggunakan

operasi-operasi kongkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang lebih

kompleks. Kemajuan utama pada anak selama periode ini ialah tidak perlu

berfikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa kongkret. Ia

mempunyai kemampuan berfikir abstrak.12

10 Wina Sanjaya, 2010, Kurikulum dan pembelajaran, Jakarta: kencana, h. 242.
11 Isjoni, Op.cit, h. 36.
12 Ibid, h. 37.
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Selanjutnya, jika dihubungkan dengan pembelajaran, teori ini

mengacu kepada kegiatan pembelajaran yang harus melibatkan partisipasi

peserta didik. Sehingga menurut teori ini pengetahuan tidak hanya sekedar

dipindahkan secara verbal tetapi harus dikonstruksi dan direkornstruksi

peserta didik. Sebagai realisasi teori ini, maka dalam kegiatan

pembelajaran peserta didik haruslah bersifat aktif.13

2. Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Tournament(TGT)

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa bentuk atau

pembagian, diantaranya Kooperatif Tipe Teams Game Tournament (TGT).

Menurut Ibrahim dan Nur, Kooperatif Tipe TGT adalah salah satu tipe

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 sampai 6

orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang

berbeda.14

Pengertian Kooperatif Tipe TGT yang dirumuskan Tukiran, senada

dengan yang dirumuskan Slavin, yaitu model pembelajaran yang

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis dan sistem skor

kemajuan individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka

dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara satu sama

lain.15Dengan demikian, dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif

13 Ibid.
14 M. Ibrahim & M. Nur, 2000, Pembelajaran Kooperatif, Surabaya: University Press,

h.13
15 Robert. E. Slavin, 2005, Cooperative Learning: Teori Riset dan Praktek,

Diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, h. 163.
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tipe TGT menekankan pada pencapaian tujuan dan kesuksesan kelompok

dengan berdasarkan kinerja dari anggota kelompok.

Strategi pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament

merupakan salah satu variasi dalam pembelajaran fiqih. Syaiful Bahri

berpendapat bahwa dengan pemberian variasi akan dapat memberikan

manfaat, yaitu:

a. Meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses

belajar mengajar.

b. Memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi.

c. Memberikan sikap positif terhadap guru dan sekolah.

d. Memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar indifidual.

e. Mendorong anak didik untuk belajar.16

Model pembelajaran TGT secara umum sama saja dengan model

pembelajaran STAD. Akan tetapi, perbedaannya dilihat dari turnamen, yang

dilakukan guru dalam pembelajaran. Turnamen tersebut ditemukan dalam

pembelajaran TGT, sementara STAD tidak.

3. Teknis dan aktivitas pembelajaran TGT

Dalam menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Game

Tournament (TGT), maka terdapat lima langkah yang harus diperhatikan,

yaitu:

16 Syaiful Bahri, Djamarah 2006, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, h.
161.
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a. Langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran ini harus mengikuti

urutan yang ditentukan. Urutan tersebut adaha klasikal, belajar

kelompok.

b. Pembelajaran diawali dengan memberikan pemberitahuan kepada siswa

bahwa akan melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams

Game Tournament (TGT) dan siswa diminta memindahkan bangku untuk

membentuk meja tim. Kepada siswa disampaikan bahwa mereka akan

bekerja sama dengan kelompok, mengikuti turnamen akademik untuk

memperoleh poin bagi nilai tim mereka serta diberitahukan tim yang

mendapat nilai tinggi akan mendapatkan penghargaan.

c. Kegiatan turnamen adalah persaingan pada meja turnamen dari 3-4 siswa

dari tim yang berbeda dengan kemampuan yang setara. Pada permulaan

turnamen diumumkan penetapan meja bagi siswa. Siswa diminta

mengatur meja turnamen yang ditetapkan. Nomor meja turnamen bisa

diacak. Setelah kelengkapan dibagi, dapat dimulai kegiatan turnamen.

d. Pada akhir putaran, pemenang mendapat satu kartu bernomor, penantang

yang kalah mengembalikan perolehan kartunya bila sudah ada. Namun,

bila pembaca kalah tidak diberikan hukuman. Penskoran didasarkan pada

jumlah perolehan kartu.

e. Dengan model yang mengutamakan kerja kelompok dan kemampuan

menyatukan inteligensi siswa yang berbeda-beda akan dapat membuat
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siswa mempunyai nilai dalam segi kognitif, efektif dan psikomotor

secara merata satu siswa dengan siswa yang lainnya.17

4. Komponen pembelajaran TGT

Dalam menerangkan komponen-komponen dari pembelajaran TGT,

slavin menguraikan komponen-komponen model tersebut, sebagai berikut:

a. Tim. Pada komponen ini, guru membentuk kelompok belajar siswa

secara heterogen.

b. Game. Adapun game yang digunakan dalam pembelajaran adalah game

yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan yang

dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari

presentasi dikelas dan pelaksanaan kerja tim.

c. Turnamen, adalah sebuah struktur damana game berlangsung. Biasanya

game berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah guru

memberikan presentasi dikelas, dan tim telah melaksanakan kerja

kelompok terhadap lembar kegiatan.18

5. Langkah langkah model pembelajaran TGT

Langkah langkah model pembelajaran TGT adalah sebagai berikut:19

a. Penyajian kelas (clzss precentation)

17 Tukiran Taniraja, Op.cit, h. 71-72.
18 Robert. E. Slavin, Op.cit, h. 166.
19 Rusman, 2010, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme Guru,

Jakarta: Rajawali Pers, h. 225.
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Penyajian kelas dalam model kooperatif tipe TGT tidak berbeda dengan

biasa. Hanya saja, dalam model pembelajaran ini pengajaran lebih

difokuskan pada materi yang akan dibahas saja. Ketika penyajian kelas

berlangsung, siswa diperingatkan agar memperhatikan materi dengan

serius selama pengajaran berlangsung. Karena, setelah pengajaran selesai

mereka harus mengerjakan games akademik dengan sebaik-baiknya. Dan

skor yang diperoleh dari games tersebut akan menetukan skor dari

kelompoknya.

b. Belajar dalam kelompok (teams)

Dalam hal ini kelompok disusun dengan beranggotakan empat sampai lima

orang, yang mewakili percampuran dari berbagai keragaman dalam kelas,

ras, kelamin,dan sebagainya. Fungsi kelompok dalam penggunaan model

pembelajaran ini adalah anggota-anggota kelompok saling meyakinkan

bahwa mereka dapat bekerja sama dalam belajar dan mengerjakan games

atau lembar kerja dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan semua anggota

dalam menghadapi semua pertandingan (tournament).

c. Permainan (games)

Pertanyaan dalam games disusun dan dirancang dari materi yang relevan

dengan materi yang telah disajikan. Hal ini dilakukan untuk menguji

pengetahuan yang diperoleh mewakili masing-masing kelompok.

Pertanyaan yang disusun dalam kuis adalah pertanyaan dalam bentuk
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sederhana. Setiap siswa mengambil sebuah kartu yang diberi nomor dan

menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor kartu  tersebut.

d. Kompetisi atau Pertandingan (tournament)

Turnamen adalah susunan dari beberapa game yang dipertandingkan.

Biasanya dilaksanakan setelah guru memberikan penyajian materi

pembelajaran di kelas dan kelompok mengerjakan lembar kerjanya.

e. Pengakuan kelompok (team recognition)

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa

hadiah atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama

belajar sehingga mencapai kriteria yang telah disepakati bersama.

6. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran TGT

1. Kelebihannya

1) Dalam kelas kooperatif, siswa memiliki kebebasan untuk

berinteraksi dan menggunakan pendapatnya.

2) Rasa percaya diri siswa lebih tinggi.

3) Sikap mengganggu terhadap siswa lain menjadi lebih kecil.

4) Motivasi belajar siswa bertambah.

5) Pemahaman yang lebih mendalam terhadap pokok bahasan.

6) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi, antara siswa

dengan siswa, antara siswa dengan guru.
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7) Siswa dapat menelaah sebuah mata pelajaran atau pokok bahasan,

bebas mengaktualisasikan diri dengan seluruh potensi yang ada

didalam dirinya dapat keluar.

8) Kerjasama antar siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru akan

membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi lebih hidup dan tidak

membosankan.20

2. Kekurangannya

1) Sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa ikut

serta dalam berkontribusi mengeluarkan pendapat.

2) Kekurangan waktu untuk proses pembelajaran.

3) Kemungkinan terjadinya kegaduhan, ketika guru tidak dapat

mengelola kelas dengan baik.21

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Strategi
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pembelajaran

kooperatif tipe TGT ini ada 2 diantaranya yaitu:

a. Faktor interen

Salah satu faktor interen yaitu dari guru tersebut, seorang guru

yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru

yang sarjana bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu

pendidikan dan keguruan. Guru yang sarjana pendidikan dan keguruan

20 Tukiran Taniraja, Op.cit, h. 73.
21 Ibid.
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lebih menguasai strategi mengajar, karena memang dia dicetak sebagai

tenaga ahli dibidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.22

b. Faktor eksteren

Adapun faktor eksteren yang mempengaruhi pelaksanaan metode

demonstrasi ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT. Fasilitas atau

sarana dan prasarana merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan

penentuan strategi mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang

menunjang belajar anak didik disekolah. Lengkap tidaknya fasilitas

belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar.23

B. Penelitian yang Relevan

1. Hafizah (2011) dengan judul penelitian Penerapan model pembalajaran

kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT) untuk meningkatkan hasil

belajar kimia pada pokok bahasan koloid di SMA N 1 kampar kecamatan

kampar.

2. Nova Saputri (2007) meneliti tentang pembelajaran kooperatif tipe Teams

Game Tournament (TGT) untuk meningkatkan hasil belajar matematika

siswa kelas VIII 5 SMP Negeri 9 Pekanbaru.

Dari beberapa penelitian yang diatas sama-sama melakukan penelitian

tentang strategi pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament (TGT),

tetapi penelitian yang diatas lebih bersifat PTK, sedangkan  penulis dalam

22 Syaiful Bahri Djamarah, Op.cit, h. 183.
23 Ibid.
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penelitian ini lebih menekankan pada implementasi strategi pembelajaran

kooperatif tipe TGT pada mata pelajaran fiqih, yang penelitian ini bersifat

deskriptif yang terdiri dari satu variabel. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik

untuk melakukan penelitian ini.

C. Konsep Operasional

Sehubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, maka

implementasi strategi pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament

pada mata pelajaran Fiqih dapat dikatakan baik apabila terdapat indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Guru mempersiapkan sesuatu yang diperlukan untuk pembelajaran kooperatif

TGT seperti:

a. Kartu soal yang telah disiapkan guru

b. Hadiah untuk pemenang

2. Guru menyampaikan sekilas tentang materi pembelajaran, dan

menyampaikan pada siswa bahwa akan melakukan pembelajaran TGT(Teams

Game Tournament).

3. Guru mengelompokkan siswa dengan acak yang terdiri dari 3-4 orang siswa

dalam satu kelompok.

4. Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil kartu

soal yang telah disiapkan guru dan menjawab soal tersebut satu persatu

sebanyak mungkin.
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5. Guru meminta siswa mendiskusikan jawaban dari soal yang diambil dengan

anggota kelompok masing-masing dan kemudian menulis hasil jawaban

dipapan tulis.

6. Guru memeriksa hasil jawaban dari masing –masing kelompok.

7. Guru bersama siswa menghitung hasil jawaban yang benar dari masing-

masing kelompok.

8. Kelompok yang paling banyak menjawab soal dengan benar diberikan

penghargaan berupa hadiah dari guru.

9. Guru meminta prwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban

kelompoknya masing-masing.

10. Guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran dan memberikan tugas

dirumah pada siswa.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pembelajaran

kooperatif TGT ini ada 2 diantaranya yaitu:

1. Faktor interen, Salah satu faktor interen yaitu dari guru tersebut.

2. Faktor eksteren yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi ini

adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan strategi

pembelajaran kooperatif tipe TGT.


