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ABSTRAK 

Pada hakikatnya setiap yang hidup itu berkompetisi. Mulai dari jenjang 
sekolah dasar hendaknya anak didik sudah diajarkan dan dilatih untuk 
berkompetisi secara baik dan sehat. Dalam proses pembelajaran guru harus 
bisa menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif, salah satunya melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament 
(TGT). Dengan TGT dapat tercipta lingkungan belajar yang kompetitif melalui 
turnamen akademik, dimana setiap anak menjadi wakil dari kelompok mereka 
untuk bertanding bersama perwakilan kelompok lain dengan kemampuan 
akademik yang sama. Sehingga terbentuk suatu pertandingan yang fair dan 
seimbang serta memberikan kesempatan yang sama untuk sukses. 
Kata kunci: Lingkungan belajar, Kompetiti, TGT 
 

PENDAHULUAN 
Masuk sekolah adalah permulaan anak mengenal lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar adalah lingkungan yang tercipta karena adanya kegiatan belajar 
mengajar, adanya guru dan peserta didik, serta adanya materi yang diajarkan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan itulah 
terjadi proses pengembangan potensi, minat, bakat serta kemampuan yang dimiliki 
anak didik. Keberhasilan belajar anak didik sangat dipengaruhi lingkungan 
belajarnya. Guru sebagai penanggungjawab pembelajaran harus bisa menciptakan 
lingkungan belajar yang dapat merangsang pemikiran, kreativitas, sikap, 
keterampilan serta keingintahuan anak didik. 

Kompetisi adalah interaksi yang terjadi pada individu atau kelompok dalam 
bersaing atau bertanding untuk merebutkan sesuatu yang diharapkan. Kemampuan 
berkompetisi perlu diperkenalkan sejak dini. Dalam mengenalkan kompetisi harus 
sejalan dengan perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan anak. Oleh 
karena itu guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif. 

Pembelajaran konvensional yang banyak terjadi di sekolah-sekolah tidak 
mencerminkan lingkungan belajar yang kompetitif. Contohnya awal pelajaran, 
masuk kelas, guru menjelaskan, anak mendengarkan, sesekali dilakukan tanya jawab 
atau latihan. Biasanya hanya anak yang pintar yang dapat mengikuti pembelajaran 
seperti itu, anak yang kurang pintar tidak akan paham dan semakin tidak paham. 
Atau guru menulis di papan tulis mulai dari atas sampai bawah hingga papan tulis 
penuh, setelah semua anak selesai menulis kemudian disuruh membaca bersama-
sama secara klasikal. Biasanya hanya anak rajin yang bisa menikmati pembelajaran 
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seperti itu, anak yang tidak rajin akan semakin malas. Dalam pembelajaran seperti itu 
tidak terjadi kompetisi karena tidak ada yang diperebutkan. Pembelajaran hanya 
berjalan seperti air mengalir. Tidak ada tantangan bagi anak. 

 Dampaknya ada kesenjangan yang signifikan antara anak yang unggul dan 
kurang unggul. Tentu tidak sepenuhnya buruk dengan metode seperti itu, buktinya 
banyak orang-orang hebat seperti B.J Habibie dan para profesor yang merupakan 
produk dari pembelajaran konvensional. Yang diharapkan dari pembentukan 
lingkungan belajar yang kompetitif adalah tidak hanya anak yang pintar dan rajin 
saja yang dapat memenangkan pembelajaran. Esensinya adalah kesetaraan dan 
keadilan bagi semua anak didik untuk menikmati pembelajaran, semua anak bisa 
berkompetisi untuk mengesplorasi kemampuan, sikap dan keterampilannya. Belajar 
memerlukan lingkungan yang menantang dan setiap anak didik harus diusahakan 
partisipasi aktif dalam belajar. 

Karakteristik anak sekolah dasar adalah rasa ingin tahu tinggi, senang 
bermain, bergembira, suka mengatur dirinya, tergetar atau terdorong untuk 
berprestasi, serta belajar efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang 
terjadi. Hurlock (1980: 146) menjelaskan bahwa masa sekolah dasar merupakan 
periode kritis dalam dorongan berprestasi. Yaitu suatu masa dimana anak 
membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sukses sekali dan 
cenderung menetap sampai dewasa. Untuk itu, perlu diciptakan lingkungan belajar 
yang dapat mendorong semua anak untuk berprestasi.  
 
KAJIAN TEORI: MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS 
GAMES TOURNAMENT (TGT)  

Model pembelajaran adalah pola dalam suatu pembelajaran dimana pola 
tersebut merupakan implementasi dari kurikulum untuk membantu peserta didik 
melakukan kegiatan belajar sehingga terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan 
belajar. 

Joyce (2011: 302) mengemukakan asumsi yang mendasari pengembangan 
pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah sebagai berikut: 

(1) Senergi yang ditingkatkan dalam bentuk kerja sama akan meningkatkan 
motivasi yang jauh lebih besar dari pada dalam bentuk lingkaran 
kompetitif individual. Kelompok-kelompok sosial integratif memiliki 
pengaruh yang lebih besar dari pada kelompok yang dibentuk secara 
berpasangan. Perasaan-perasaan saling berhubungan (fellings of 
connectedness) menghasilkan energi yang positif. 

(2) Anggota-anggota kelompok kooperatif dapat saling belajar satu sama lain. 
Setiap pembelajar akan memiliki bantuan yang lebih banyak dari pada 
dalam sebuah struktur pembelajaran yang menimbulkan pengucilan antar 
satu siswa dnegan siswa lainnya. 

(3) Interaksi antarangora, akan menghasilkan aspek kognitif semisal 
komplesitas sosial, menciptakan sebuah aktifitas intelektual yang dapat 
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mengembangkan pembelajaran ketika dibenturkan pada pembelajaran 
tunggal. 

(4) Kerja sama meningkatkan perasaan positif terhadap satu sama lain, 
menghilangkan pengasingan dan penyendirian, membangun sebuah 
hubungan, dan memberikan sebuah pandangan positif mengenai orang 
lain.  

(5) Kerja sama meningkatan penghargaan diri, tidak hanya melalui 
pembelajara yang terus berkembang, namun juga melalui perasaan 
dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam sebuah lingkungan.  

(6) Siswa yang mengalami dan menjalani tugas serta merasa harus bekerja 
sama dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bekerja sama secara 
produktif. Dengan kata lain, semakin banyak siswa mendapat kesempatan 
untuk bekerja sama, maka mereka akan semakin mahir bekerja sama, dan 
hal ini akan sangat berguna bagi skill sosial mereka secra umum. 

(7) Siswa, termasuk juga anak-anak bisa belajar dari beberapa latihan untuk 
meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama.  

 
Model pembelajaran kooperatif tipr Teams Games Tournament (TGT) adalah 

salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas seluruh 
siswa melalui permainan berbentuk turnamen akademik. Mereka akan bersaing 
sebagai wakil dari tim mereka dengan anggota tim lain yang memiliki kemampuan 
setara sehingga kompetisi turnamen akademik akan fair dan seimbang. 

Slavin (2005: 169) menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan TGT siswa 
terlebih dahulu ditempatkan ke dalam tim heterogen kemudian siswa ditempatkan ke 
dalam meja turnamen homogen. Gambar 1.1 mengilustrasikan hubungan antara tim 
heterogen dan meja turnamen homogen. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1  Penempatan Kelompok pada Meja Turnamen 
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        (Sumber Slavin, 2005: 168) 
Slavin (2005: 170) menjelaskan bahwa setelah pembagian tim dan meja 

turnamen maka siklus regular dari pembelajaran TGT dapat dilaksanakan sebagai 
berikut: 

(1) Pengajaran, menyampaikan materi  
(2) Belajar tim, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka 

untuk menguasai materi 
(3) Turnamen, para siswa memainkan game akademik dalam kemampuan 

yang homogen, dengan meja turnamen tiga peserta 
(4) Rekognisi tim, skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen anggota tim, 

dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil melampaui 
kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya. 

 
PEMBAHASAN: LINGKUNGAN PERSAINGAN DALAM TGT 

Hurlock (1980: 147) mengatakan bahwa prestasi yang rendah akan menetap 
bila memberikan kepuasan. Lambat laun kebiasaan berprestasi rendah akan meluas 
ke semua bidang kehidupan. TGT melatih anak untuk tidak puas dengan prestasi 
sehingga menumbuhkan keinginan untuk tetap belajar dan bersaing.  

Hasil penelitian tindakan kelas Ilmiyah (2014) yang berjudul “Penerapan 
Model Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” dengan subjek 
penelitian 36 siswa kelas IV SDN 1 Kedungsarimulyo Welahan Jepara menunjukkan 
bahwa dalam TGT membentuk suatu iklim persaingan yang seimbang dan ketat antar 
kelompok belajar. Tabel 1.1 menjelaskan pembagian kelompok belajar secara 
heterogen. Tabel 1.2 yang memaparkan perolehan skor serta pergeseran tempat saat 
permainan turnamen akademik 2 siklus (4 pertemuan). Kemudian distribusikan ke 
dalam tabel 1.3 yang merangkum hasil turnamen yang diperoleh setiap kelompok.  

 
Tabel 1.1 Pembagian Kelompok Belajar berdasarkan Tingkat Kemampuan  

Akademik  
Kemampuan 

akademik 
Peringkat 
akademik  

Nama 
Inisial 

Kelompok 
Belajar 

 Kemampuan 
akademik 

Peringkat 
akademik  

Nama 
Inisial 

Kelompok 
Belajar 

Tinggi 

1 DWR A 

Sedang 2 

19 MBS A 
2 RO B 20 MR B 
3 SSN C 21 BAP C 
4 FBM D 22 SFA D 
5 NP E 23 DW E 
6 CFZ F 24 RDA F 
7 LKS G 25 DZA G 
8 SPH H 26 NF H 
9 MZ I 27 AAF I 

Sedang 1 

10 MYB I  
Rendah 

 
 

28 MF I 
11 WDS H 29 SS H 
12 SAS G 30 MSH G 
13 WEP F 31 MAM F 
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14 NSJ E 32 RAS E 

15 
16 

DMA 
DR 

D 
C 

33 MB D 
34 WR C 

17 BHR B  35 MIA B 
18 FSA A 36 AO A 

(Sumber : Ilmiyah, 2014: 77) 
 
 Kelompok belajar terdiri dari komposisi anak dengan kemampuan akademik 
tinggi, sedang, dan rendah. Melalui kerja kelompok semua anak dapat berpartisipasi 
serta mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Anak yang pintar 
pada umumnya mendominasi kerja kelompok. Sedangkan anak yang kemampuan 
akademiknya rendah biasanya hanya sedikit mendapat peran dalam kerja kelompok. 
Hal ini mengandung implikasi bahwa anak yang kemamapuan akademiknya rendah 
dapat berinteraksi dengan anak yang pintar sehingga dapat memperluas dan 
mengembangkan konsep yang dimiliki bersama-sama.  
 Anak yang kemampuan akademiknya rendah biasanya tidak berani 
menyampaikan gagasan atau pendapatnya di depan kelas karena ia takut salah dan 
malu diejek teman satu kelas serta segan dengan gurunya. Mental, keberanian dan 
kepercayaan diri siswa dapat terlatih sedikit demi sedikit dari diskusi di kelompok 
kecil. Dari kelompok kecil  itu ia bisa melihat bagaimana teman yang pintar 
menyampaikan gagasan. Kemudian ia sedikit demi sedikit akan mau bicara, ia tidak 
lagi segan dengan gurunya, ia pun tidak malu apabila gagasan atau pendapat yang 
diungkapkan salah karena hanya ungkapkan pada teman satu kelompoknya. 
 Lingkungan belajar yang demoktaris akan terbentuk di dalam kelompok 
belajar. Semua anak akan belajar menghargai setiap gagasan dan pendapat anggota 
kelompok kemudian saling mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dan saling 
membetulkan kesalahan.  
 
Tabel 1.2 Perolehan Skor dan Pergeseran Tempat Turnamen Akademik  

Nama 
Inisial 

Kelom-pok 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Meja 
nomor 

Poin 
Meja 

nomor 
Poin 

Meja 
nomor 

Poin 
Meja 

nomor 
Poin 

DWR A 1 20 2 20 3 50 3 40 
RO B 1 50 1 60 1 60 1 60 
SSN C 1 50 1 20 2 20 3 40 
FBM D 2 30 3 40 (3) 50 2 40 
NP E 2 30 (2) 60 1 40 1 20 

CFZ F (2) 60 1 40 1 20 2 40 
LKS G 3 30 (4) 60 3 20 4 60 
SPH H 3 30 3 20 (4) 60 3 40 
MZ I 3 60 2 40 (2) 50 1 40 

MYB I 4 20 5 40 (5) 60 4 30 
WDS H (4) 60 (3) 60 2 50 2 40 
SAS G 4 40 4 30 4 30 4 30 
WEP F 5 40 (5) 40 4 30 5 50 
NSJ E 5 20 6 30 6 20 7 60 
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DMA D (5) 60 4 30 5 30 5 20 
DR C 6 30 6 30 (7) 60 6 50 

BHR B (6) 60 5 40 6 40 6 20 
FSA A 6 30 7 20 8 20 9 60 
MBS A 7 20 8 20 9 50 9 40 
MR B 7 50 7 40 7 40 7 40 
BAP C (7) 50 (6) 60 5 30 6 50 
SFA D 8 40 (8) 50 7 20 8 40 
DW E 8 20 9 40 9 50 10 60 
RDA F (8) 60 (7) 60 (6) 60 5 50 
DZA G (9) 40 8 50 (8) 60 7 20 
NF H 9 40 (9) 40 8 40 8 20 

AAF I 9 - 10 50 10 20 11 60 
MF I 10 20 11 30 (11) 50 10 40 
SS H 10 40 (10) 50 (9) 20 8 60 

MSH G (10) 60 9 40 (10) 50 9 20 
MAM F (11) 60 10 20 11 50 11 30 
RAS E 11 30 11 30 12 40 12 30 
MB D 11 30 12 40 12 60 11 30 
WR C 12 20 12 40 12 20 12 30 
MIA B 12 - (12) 40 11 20 12 60 
AO A (12) 60 (11) 60 10 50 10 20 

Keterangan : 
Nomor dalam tanda kurung      = Peraih skor tertinggi 
Nomor yang tidak dikurung dan tidak bergaris bawah = Peraih skor tengah 
Nomor yang bergaris bawah     = Peraih skor terendah 
(Sumber: Ilmiyah, 2014: 320) 
  
Dalam turnamen akademik setiap anak adalah utusan dari kelompoknya. Ia 
bertanding di meja turnamen dengan teman dari kelompok lain yang mempunyai 
kemampuan setara. Anak yang mempunyai kemampuan tingggi bertanding melawan 
anak yang pintar, anak yang sedang bertanding melawan anak yang sedang, dan anak 
yang rendah bertanding dengan anak yang rendah. Setiap anak merupakan 
perwakilan atau utusan dari kelompoknya masing-masing. Anak akan belajar 
bertanggung jawab dan akan melakukan yang terabaik untuk kelompoknya. Disinilah 
tercipta lingkungan persaingan yang sehat dan seimbang. 
 Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 
anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas 
anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggung 
jawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk menghadapi tes 
dan tugas-tugas lainnyasecara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya (Isjoni, 
2012: 34).  
 Turnamen akademik dilaksanakan menggunakan kartu soal dan kartu 
jawaban yang bersifat rahasia. Setiap kartu soal dan kartu jawaban hanya ada nomor 
urut soal dan nomor urut jawaban.  Kartu jawaban nomor 1 berisi jawaban dari soal 
nomor 1, begitu seterusnya. Dengan adanya kartu soal dan kartu jawaban yang masih 
rahasia ini anak akan semakin antusias dan selalu ingin tahu. Kartu nomor soal 
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nomor berapakah yang akan didapatkan, kira-kira apakah saya bisa menjawabnya, 
dan apakah jawaban saya ini benar.  

Slavin (2005: 166) menjelaskan bahwa pada turnamen pertama guru 
menunjuk siswa untuk berada pada meja turnamen. Tiga siswa berprestasi tinggi 
pada meja 1, tiga berikutnya pada meja 2, dan seterusnya. Setelah turnamen pertama, 
para siswa akan bertukar meja tergantung pada kinerja mereka pada turnamen 
sebelumnya. Pemenang pada tiap meja “naik tingkat” ke meja berikutnya yang lebih 
tinggi, skor tertinggi kedua tetap tinggal pada meja yang sama, dan yang skornya 
paling rendah akan “diturunkan”.   

Yang paling menarik dari TGT adalah adanya dinamika dalam pelaksanaan 
turnamen akademik, dimana pergeseran dan perubahan formasi meja turnamen 
membuat lingkungan belajar menjadi berwarna. Anak tidak akan bosan karena 
lawannya akan berganti setiap kali permainan. Selain itu kita dapat menumbuhkan 
motivasi belajar siswa. Anak pun penasaran dan mulai bertanya materi apa yang akan 
diajarkan besok untuk bisa dipelajari dirumah. Secara tidak langsung ada stimulus 
dan suntikan semangat pada diri anak untuk belajar agar bisa bersaing dan 
memenangkan turnamen.  

 
Tabel 1.3 Hasil Turnamen Kelompok selama 2 Siklus (4 Pertemuan) 

Pertemuan Keterangan 
Kelompok 

A B C D E F G H I 

1 
Rata-rata skor 32,5 53,3 37,5 40 25 55 42,5 42,5 33,5 

Rekognisi - 
Tim 
super 

- 
Tim 
baik 

- 
Tim 
super 

Tim 
baik 

Tim 
baik 

- 

2 

Rata-rata skor 30 45 37,5 40 40 40 45 42,5 40 

Rekognisi - 
Tim 

sangat 
baik 

- 
Tim 
baik 

Tim 
baik 

Tim 
baik 

Tim 
baik 

Tim 
sangat 
baik 

Tim 
baik 

3 
Rata-rata skor 42,5 40 32,5 40 37,5 40 40 42,5 45 

Rekognisi 
Tim 
baik 

Tim 
baik 

- 
Tim 
baik 

- 
Tim 
baik 

Tim 
baik 

Tim 
baik 

Tim 
baik 

4 

Rata-rata skor 40 45 42,5 32,5 42,5 42,5 32,5 40 42,5 

Rekognisi 
Tim 
baik 

Tim 
sangat 
baik 

Tim 
baik - 

Tim 
baik 

Tim 
baik - 

Tim 
baik 

Tim 
baik 

(Sumber: Ilmiyah, 2014). 
Awal pelaksanaan turnamen ada beberapa kelompok yang mendominasi 

perolehan skor rata-rata. Ada perbedaan yang sangat signifikan rata-rata skor 
kelompok yang unggul dan kelompok yang kurang unggul. Dan setelah beberapa kali 
dilakukan jumlah rata-rata skor antar kelompok hampir sama.  

Menurut Isjoni (2012: 34) pembelajaran kooperatif menggunakan metode 
skoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang 
diperoleh siswa dari yang terdahulu. Dengan menggunakan metode skoring ini setiap 
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siswa baik yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama mempunya 
kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya.  

Oleh karena itu dapat kita asumsikan bahwa dalam lingkungan belajar TGT 
setiap anak mempunyai kemampuan sukses yang sama. Tidak ada diskriminasi 
antara anak yang pandai dan anak yang kurang. Semua anak berpotensi untuk bisa. 
Persaingan dalam turnamen tidak membuat anak saling menjatuhkan, tetapi 
sebaliknya.  

Untuk kelompok yang mendapatkan penghargaan sebagai tim super pun 
didalamnya terdiri dari anak yang pintar, sedang, dan rendah. Ini artinya seorang 
anak yang kemampuannya rendah pun bisa mendapatkan penghargaan sebagai tim 
super. Begitupun sebaliknya dengan kelompok yang mendapatkan rata-rata skor 
terendah dan tidak mendapatkan penghargaan, itupun terdiri dari anak yang pintar, 
sedang, dan rendah. Dan artinya anak yang pintar pun bisa tidak mendapatkan 
penghargaan tim.  

 
PENUTUP: KESIMPULAN 
 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament 
(TGT) dapat menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif. Lingkungan belajar 
yang kompetitif perlu diciptakan guna merangsang siswa untuk terus berprestasi. 
Siswa yang terbiasa dengan lingkungan belajar yang kompetitif akan selalu siap dan 
mampu menghadapi tantangan dan persaingan di kemudian hari. Sebaliknya siswa 
yang tidak dibiasakan dengan lingkungan yang kompetitif maka akan sulit untuk 
mengahdapi tantangan dan persaingan karena tidak mempunyai sikap dan mental 
yang kuat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menyiapkan Pendidik Yang Melek Hukum Terhadap Perlindungan Anak 

 

Prosiding Seminar Nasional 27 Agustus 2014 

122 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Hurlock, Elizabeth B. 1980. Developmental Psycology: A Life-Span Approach, Fifth 
Edition. Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: P.T Gelora Aksara 
Pratama.  

  
Ilmiyah, Rosikhatul. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dalam Meningkatkan Basil Belajar IPS Siswa Kelas 
IV Sekolah Dasar. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 

 
Isjoni. 2012. Pembelajaran Kooperatif Meningktakan Kecerdasan Komunikasi antar 

Peserta Didik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Joyce, Bruce dkk. 2011. Model Of Teaching Eighth Edition. Terjemahan Ahmad 

fawaid dan Ateilla mirza. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Slavin, Robet E. 2005. Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. 

Terjemahan Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media 
 


