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ABSTRAK 

 

Theodora Primouna Papilaya (01405170016) 

 

KAJIAN FILOSOFIS METODE PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT DALAM 

PERSPEKTIF KRISTEN 
(vii+ 15 halaman) 

 
Setiap manusia mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Cara pandang 

tersebut yang memengaruhi mereka dalam membentuk filsafat mereka masing-

masing. Filsafat yang menjadi landasan dari terbentuknya suatu teori yang akan 

menjadi dasar dari sebuah metode. Seiring perkembangan dalam dunia 

pendidikan, banyak metode yang dikembangkan agar dapat menjadi penuntun 

guru dalam mengajar sekaligus menjawab permasalahan di kelas. Teams Games 

Tournaments adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan dengan cara belajar dan bertanding melalui kelompok. Banyak 

sekolah yang telah menggunakan metode ini, dibuktikan dengan berbagai 

penelitian yang menggunakan metode tersebut. Namun dalam teologi kekristenan 

manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga dosa menggorogoti seluruh aspek 

hidup manusia. Maka kecenderungan manusia adalah tidak dapat melihat 

kebenaran yang sejati. Penting sekali bagi guru untuk menganalisa apa yang 

menjadi nilai dasar dari sebuah metode, sebelum guru memilih suatu metode yang 

akan digunakan di kelas. Maka dalam tulisan saya kali ini, saya menggunakan 

kajian literatur untuk mengakaji dasar filsafat dari metode Teams Games 

Tournament. Menganalisa nilai-nilai apa saja yang ditanamkan dalam metode ini. 

 

 
Referensi: 30 (1980-2020)
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KAJIAN FILOSOFIS METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

TEAMS GAMES TOURNAMENTS DALAM PERSPEKTIF KRISTEN 
 

Theodora Primouna Papilaya 

Theooff4@gmail.com 

Progam Studi Pendidikan Agama Kristen 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

 

ABSTRAK 

Setiap manusia mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Cara pandang 

tersebut yang memengaruhi mereka dalam membentuk filsafat mereka masing-

masing. Filsafat yang menjadi landasan dari terbentuknya suatu teori yang akan 

menjadi dasar dari sebuah metode. Seiring perkembangan dalam dunia 

pendidikan, banyak metode yang dikembangkan agar dapat menjadi penuntun 

guru dalam mengajar sekaligus menjawab permasalahan di kelas. Teams Games 

Tournament adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan dengan cara belajar dan bertanding melalui kelompok. Banyak 

sekolah yang telah menggunakan metode ini, dibuktikan dengan berbagai 

penelitian yang menggunakan metode tersebut. Namun dalam teologi kekristenan 

manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga dosa menggorogoti seluruh aspek 

hidup manusia. Maka kecenderungan manusia adalah tidak dapat melihat 

kebenaran yang sejati. Penting sekali bagi guru untuk menganalisa apa yang 

menjadi nilai dasar dari sebuah metode, sebelum guru memilih suatu metode yang 

akan digunakan di kelas. Maka dalam tulisan saya kali ini, saya menggunakan 

kajian literatur untuk mengakaji dasar filsafat dari metode Teams Games 

Tournaments. Menganalisa nilai-nilai apa saja yang ditanamkan dalam metode ini. 

Kata Kunci : Filsafat, Pendidikan, Metode,Kooperatif 

 

ABSTRACT 

Every human being has a different perspective. That perspective  influences them 

in shaping their perspective philosophies. The philosophy is the basis of the 

formation of a theory wich will become the basis of a method As developments in 

the world of education, many methods are developed in order to guide teachers in 

teaching as well as answering problems in class. Teams Games Tournament is one 

of the cooperative learning methods developed by learning and competing through 

groups. Many schools used this, proved by various studies which using that 

method. But in theology of Christianity mankind has fallen into sin so that sin 

undermines all aspects of human life. Therefore, human has tendency of not being 

able to see the true truth. It is very important for the teacher to analyze what is the 

basic value of a method, before the teache chooses a  method that will be used in 

class. So in my writing this time, I use literature studies to examine the 

philosophical basis of the Teams Games Tournaments method. Analyze of which 

values implanted in this method. 

 
Kata Kunci : Philosophy, Education, Method, Cooperative 
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LATAR BELAKANG 

 
Seiring perkembangan dalam dunia pendidikan, berbagai macam metode 

dikembangkan agar dapat mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan dalam 

proses pembelajaran. Metode-metode yang dikembangkan adalah awal dari 

berbagai teori-teori oleh para ahli seperti John B. Watson, John Piaget, Vygotsky 

dsb. Masing-masing metode yang dikembangkan mempunyai ciri khas tersendiri 

seperti ada metode secara berkelompok, ada juga metode perorangan, selain itu 

masing-masing metode pembelajaran juga mempunyai dasar filosofi yang 

berbeda-beda. Filosofi inilah yang menentukan bagaimana metode tersebut 

dikembangkan. Menurut Knight (2009) terdapat tiga hal penting yang menyusun 

filsafat seseorang; pertama, metafisika (studi tentang sifat dasar realitas) kedua, 

epistemologi (studi tentang sifat dasar kebenaran dan pengetahuan) ketiga, 

aksiologi (studi dasar tentang nilai). Penting untuk kita memahami apa yang 

menjadi dasar filosofi dari suatu metode yang menjadi landasan dari sebuah 

metode sebelum kita menggunakannya di dalam kelas kita 

Dalam perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting bagi guru 

dalam pemilihan metode pembelajaran untuk digunakan di dalam kelas agar 

dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga dapat memberikan dampak pada 

mutu dari pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil riset dari kemendikbud 

(2016)  terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu kualitas guru, kurikulum 

dan sarana prasarana. Bagaimana seorang guru dalam merancang kelas 

merupakan bagian dari kualitasnya, sehingga mampu merancang kelas dengan 

tepat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 

pasal 1, standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup 
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perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Berdasarkan pasal 

tersebut maka perencanaan pembelajaran merupakan hal penting dan merupakan 

kelengkapan bagi guru sebelum memulai kelas. 

 Dapat dilihat bahwa pemilihan metode pembelajaran merupakan suatu 

hal yang penting untuk bagi guru. Maka sangat baik jika guru dapat 

menggunakan metode yang sesuai dan tepat dengan kondisi murid serta 

kesesuaian dengan indikator dan kompetensi yang ingin dicapai dari proses 

pembelajaran. Dengan demikian maka pengembangan dari metode yang ada, 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan proses pembelajaran di dalam 

kelas dan memenuhi kebutuhan murid untuk dalam cara belajar. Tidak semua 

murid mempunyai cara belajar yang sama terdapat gaya belajar visual, audiotori 

dan kinestetik. Namun dalam menyiapkan metode yang akan digunakan maka 

penting untuk kita memahami dahulu dasar filosofi dari metode yang akan kita 

gunakan tersebut. Karena ini akan memberikan pengaruh kepada nilai apa yang 

akan diikut oleh murid kita. 

 Teams Games Tournament merupakan salah satu cabang dari metode 

pembelajarn kooperatif. Menurut Slavin (1996) pencetus pertama teori dalam 

metode ini adalah Johns Hopkins, selanjutnya dikembangkan oleh David De 

Vries dan Keith Edwads sehingga menghasilkan metode Teams Games 

Tournament, yaitu pembelajaran dengan cara bertanding dengan kelompok. 

Prinsipnya adalah metode ini merupakan metode dimana murid akan lebih 

banyak belajar dengan kelompok. Menurut De Vries (1980) dalam bukunya 

menuliskan bahwa pada dasarnya metode ini memberikan rasa kompetisi dan 
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kerja sama dengan cara mempromosikan penghargaan atas prestasi akademik hal 

ini dilakukan dengan dua cara; pertama, ciptakan rasa saling ketergantungan di 

antara siswa, dan kedua, memberikan peluang bagi semua siswa untuk berhasil 

dalam pembelajaran akademik. Dengan dasar pengembangan dari kedua tokoh 

ini maka adanya metode pembelajaran Teams Games Tournament. Metode ini 

sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah, dapat dilihat dari penelitian dalam 

berbagai jurnal yang menggunakan metode ini untuk melihat tingkat 

keberhasilan murid di kelas. Menurut penelitian Setiani (2019) dalam jurnalnya 

meneliti tentang bagaimana metode pembelajaran Teams Games Tournament 

dapat meningkatkan hasil belajar, hasil yang didapatkan adalah metode ini 

berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa per-siklus dalam penelitiannya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa metode Teams 

Games Tournament, sudah digunakan oleh guru dalam memberikan pelajaran di 

kelas. Namun kita terkadang lupa untuk mengkaji kembali apakah dasar-dasar 

dalam metode tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita percayai atau tidak. 

Maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah; apakah metode pembelajaran 

Teams Games Tournament sudah sesuai dengan niai-nilai Kristiani. Tujuan dari 

tulisan ini adalah mengkaji secara filosofis metode pembelajaran Teams Games 

Tournament secara perspektif Kristen. Dengan tahap pertama mengkaji beberapa 

fokus kajian yang ditentukan antara lain; filsafat, metode pembelajaran, 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dan worldview 

alkitabiah. Tahap kedua adalah mengkaji metode pembelajaran Teams Games
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Tournament berdasarkan nilai-nilai kristiani. Tahap terakhir adalah 

membuat kesimpulan dan saran. 

 FILSAFAT 

Menurut Rapar (1996) kata filsafat merupakan akar kata dari bahasa arab 

(falsafah), bahasa inggris (philosophy) Yunani (philosophia) yang mempunyai 

makna yaitu mencintai kebijaksanaan, namun dalam bahasa Indonesia menjadi 

kata filsafat. Menurut KBBI filsafat mempunyai arti pengetahuan dan 

penyelidikan tentang hakekat dasar segala sesuatu yang ada. Menurut Lubis 

(2015) dalam bukunya Pengantar Filsafat Umum mengatakan bahwa menurut 

Plato (427-347 SM) filsafat merupakan ilmu tentang hakekat, sedangkan 

menurut Aristoteles (384-322 SM) filsafat merupakan ilmu kebenaran yang 

mencangkup ranah logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Pada 

dasarnya filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakekat dasar dari segala 

sesuatu yang ada dan kebenaran tersebut meliputi logika, fisika, metafisika, dan 

pengetahuan praktis. 

 Menurut Anwar (2015) filsafat merupakan hasil perkembangan dari 

pemikiran para filsuf yang mempengaruhi suatu sistem ilmu dan budaya dalam 

kehidupan manusia. Menurut Burhanuddin (2018) dia menjelaskan mengenai 

tiga karateristik dari filsafat; pertama sifat menyeluruh yaitu bagaimana kita 

mengenal dan mengetahui ilmu tersebut secara hakekat dasarnya, kedua sifat 

mendasar yaitu bagaimana kita menemukan nilai utama dari sebuah ilmu, ketiga 

spekulatif yaitu dalam tahapan awal menyusun sebuah ilmu pasti dibutuhkan 

spekulatif dalam proses, analisi maupun pembuktiannya. Menurut Gulo (2020) 

filsafat dipengaruhi oleh worldview, bahkan hal ini juga termasuk dalam filofosi 
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dari teori-teori pendidikan sangat dipengaruhi oleh worldview seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas maka padat di simpulkan filsafat juga mengalami 

perkembangan dari filsuf- filsuf sebelumnya, sehingga memenuhi karakteristik 

dan menjadi dasar tindakan kita. Kita juga dapat melihat adanya kaitan antara 

filsafat dan worldview, karena pada dasarnya filsafat kita juga di pengaruhi dari 

cara pandang kita terhadap sesuatu. 

METODE PEMBELAJARAN 

 
“Metode adalah seperangkat langkah (apa yang harus di kerjakan) yang 

tersusun secara sistematis (urutannya logis)”. (Aditya, 2016, hal. 166). Menurut 

KBBI kata metode merupakan cara teratur yang di gunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar dapat tercapai sesuai tujuan, sedangkan untuk kata 

pembelajaran merupakan proses dari kegiatan belajar. Berdasarkan pengertian 

dari KBBI maka dapat di simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah 

sistematika yang di tetapkan dalam proses kegiatan belajar demi mencapai 

sebuah tujuan. Metode adalah langkah-langkah yang tersusun secra sistematis 

sehingga akan memudahkan kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. 

 “Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

menyampaikan pelajaran kepada siswa”. (Hamdani, 2011, hal. 80). Menurut 

Suprijono (2012) dia mendefinisikan metode pembelajaran sebagai suatu pola 

yang digunakan yang menjadi pedoman bagi guru dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran atupun tutorial di dalam kelas. Fokus dari metode pembelajaran 

terdapat di guru, dimana guru berperan dalam menerapka metode pembelajaran 

di kelasnya. Sehingga metode pembelajaran menjadi pedoman bagaimana 
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kelasnya akan dijalankan. Menurut Lestiawan dan Johan (2018) metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka prosedur secara sistematis dalam 

menata pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan 

pedoman bagi guru dalam merancang kelasnya. “Metode pembelajaran 

merupakan suatu strategi yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas oleh 

guru”. (Suhendri, 2015, hal. 108). Metode pembelajaran yang telah 

ditentukan oleh guru sebagai pedomanya di kelas, akan menuntun 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh guru 

sebelum pembelajaran dimulai.  

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEAMS GAMES TOURNAMENT 

 
Menurut Ayuwanti (2016) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang berpijak pada teori belajar kontrutivisme, bedasarkan teori tesebut 

mengatakan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung 

kapada siswa artinya peran siswa juga penting dalam membangun struktur 

pengetahuannya. Menurut Gora dan Sunarto (2010) terdapat tiga pendekatan 

pembelajaran kooperatif antara lain; keterampilan sosial dimana siswa dapat 

menjalin hubungan antar pribadi dalam kelompok, interaksi dalam kelompok, 

pelajar saling bergantung dalam kelompok. Melalui metode ini siswa di 

harapkan aktif dalam kelompok masing-masing agar dapat membangun 

pengetahuannya melalui kelompok tersebut. 

 “Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mepelajari materi pelajaran”. (Slavin, 
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2005, hal. 4). Menurut Slavin (2005) pembelajaran tipe ini mempunyai lima 

tahapan, penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, pertandingan, dan 

penghargaan kelompok. Pembagian kelompok ini berguna bagi perkembangan 

siswa dalam memahami materi, jadi kelima tahapan yang ada membantu siswa 

dapat memahami materi lebih baik. Karena dari tahapan tersebut membantu 

siswa dapat memahami materi dengan baik dikarenakan adanya sesi belajar 

bersama teman kelompok. 

 Slavin (2005) dalam bukunya menjabarkan makna dari Teams Games 

Tournaments berdasarkan peran masing dari makna yang ada; pertama kata tim 

yaitu pembagian kelompok (teams) ini untuk memastikan kelompoknya benar- 

benar belajar, kedua permainan (games) diaman guru memberikan soal-soal 

yang relevan dengan mata pelajaran siswa, dan ketiga pertandingan 

(tournament) ini adalah sesi akhir dan biasanya diselipkan dengan kegiatan 

evaluasi untuk menjelaskan mengenai perkembangan siswa dalam kelompok. 

“TGT (Teams Games Tournament) adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang 

beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda”. (Gora & Sunarto, 2010, hal. 61). 

“Metode ini menggunakan pelajaran yang sama yang di sampaikan guru dan tim 

kerja yang sama seperti dalam STAD, tetapi menggantikan kuis dengan 

turnamen mingguan, di mana siswa memainkan game akademik dengan anggota 

tim lain untuk menyumbang poin bagi skor timnya”. (Slavin, 2005, hal. 13). 

Pembentukan kelompok belajar dalam metode ini secara acak oleh guru, dan 

paling utama dalam kelompok ini adalah kerja sama dalam tim untuk 
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memenangkan pertandingan dalam kelas. 

WORLDVIEW ALKITABIAH 

 
Menurut Moreland & Craig (2003) worldview adalah pernyataan yang 

mendasar mengenai hal-hal yang penting dalam kehidupan yang telah diatur dan 

di percayai oleh seseorang pernyataan dasar yang diatur dan dipegang oleh 

seseorang. Menurut Rousseau & Billingham (2018) worldview juga mempunyai 

arti yaitu sebagai perspektif seseorang dalam melihat dan menafsirkan 

keragaman dan kompleksitas dari segala sesuatu yang ada di dunia. Menurut 

Pearcey (2015) secara sederhana worldview dapat di artikan sebagai pengarah 

dalam kehidupan kita. Dapat kita simpulkan bahwa worldview adalah hal-hal 

yang dasar yang telah kita atur dan percaya, sehingga mengarahkan kita akan 

perspektif kita dalam melihat dan menafsirkan segala sesuatu. 

Craig, Habermas, dkk (2010) memberikan pandangannya mengenai 

worldview Kristen yaitu; sistematik konseptual mengenai hakekat dasar 

mengenai realitas, eksistensi serta natur dari Allah, manusia, pengetahuan, dan 

etika untuk menafsirkan serta mengatur pengalaman manusia. Menurut Johnson 

(2016) worldview juga dapat di umpakan sebagai kacamata, di mana lensa 

kacamata membantu kita untuk bagaimana kita melihat segala sesuatu yang 

terjadi. Singkatnya worldview membantu kita bagaimana kita memandang segala 

sesuatu. Namun jika berbicara mengenai worldview Kristen hakekat dasar 

mengenai realitas, eksistensi serta natur dari Allah, manusia, pengetahuan, dan 

etika juga menjadi dasar sehingga bagaimana kita menafsirkan segala sesuatu. 

PEMBAHASAN 
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Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa. Setiap 

proses yang berlangsung di kelas pasti mempunyai perencanaan agar tujuan dari 

kelas tersebut dapat di jalankan dengan baik dan tepat. Bagian ini merupakan 

tugas dari seorang guru. Di mana guru wajib menyiapkan perencanaan 

pembelajaran di dalam suatu kelas sebelum dia memulai kelas tersebut. 

Penggunaan metode pembelajaran bukanlah hal yang baru untuk kita temui, 

namun Yesus sebagai guru agung juga telah menujukan betapa pentingnya 

penggunaan metode dalam mengajar. Menurut Boehkle (2001) dalam bukunya 

dia menjelaskan bagaimana cara Yesus mengajar agar semua orang yang sedang 

mendengar dapat memahami, dimana Yesus menggunakan berbagai macam 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan bagian penting dan 

menjadi pendukung bagi guru, tentang bagaimana guru menyampaikan 

materinya kelas. Setiap metode yang digunakan pasti mempunyai latar belakang 

dalam pemilihan metode-metode tersebut. 

Beberapa ahli yang memberikan pandangan mereka mengenai metode 

pembelajaran. Secara etimologi menurut KBBI kata metode merupakan cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat tercapai 

sesuai tujuan, sedangkan untuk kata pembelajaran merupakan proses dari 

kegiatan belajar. Sedangkan menurut Aditya (2016) dia mempunyai makna yang 

sama yang dengan Lestiawan dan Johan (2018) dalam mendefinisikan metode 

pembelajaran yaitu sebagai seperangkat panduan yang telah disusun secara 

sistematis untuk mencapai tujuan dari kelas tertentu, jadi perangkat tersebut 

telah di rancang oleh guru secara sistematis untuk mempermudah guru dalam 
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mencapai tujuan pembelajaran di kelas. 

Definisi lain juga ada menurut Hamdani (2011) dia mendefinisikan 

metode pembelajaran sebagai tahapan-tahapan penyampaian materi oleh guru 

dalam kelas. Namun menurut Suprijono (2012) dia lebih berfokus pada 

definisikan metode pembelajaran sebagai pola yang menjadi pedoman bagi guru 

dalam kegiatan pembelajaran ataupun tutorial di kelas. Berbeda dengan Suhendri 

(2015) yang melihat metode pembelajaran sebagai strategi oleh guru. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan strategi guru yang berupa tahapan-tahapan yang 

membentuk suatu pola yang menjadi pedoman bagi guru dalam melakukan 

pembelajaran di kelas. 

Dalam kitab Kejadian pasal 1:26, menjelaskan bahwa manusia diciptakan 

menurut gambar dan rupa Allah. Menurut Grudem (1994) dia menjelaskan 

bahwa Allah tidak menciptakan manusia sebagai orang yang terisolasi, 

melainkan Allah menciptakan kita sebagai dalam bentuk masyarakat. Maksud 

dari pernyataan Grudem ini menegaskan bahwa kita diciptakan sebagai makhluk 

sosial di dalam menjalani kehidupan di dunia kita pasti membutuhkan orang 

lain. Hal ini juga terjadi di dalam kelas. Di mana sebagai siswa, pasti 

membutuhkan teman-teman agar dapat membantu dalam belajar, maka bagian 

ini terimplementasi dari sudut pandang metode pembelajaran kooperatif. 

 Perkembangan dalam dunia pendidikan menghasilkan berbagai macam 

metode pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah metode yang di 

kembangkan dengan mengutamakan nilai sosial yaitu belajar secara kelompok. 

Menurut Ayuwanti (2016) pembelajaran kooperatif berpijak pada teori 
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kontrutivisme, dan teori tersebut mempunyai dasar yaitu siswa harus berperan 

aktif dalam pembelajaran untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Pembagian 

kelompok ini berguna bagi perkembangan siswa dalam memahami materi. 

Namun berbeda dengan Slavin (2005), dia mengatakan dalam metode ini guru 

dan siswa sama-sama mempunyai peran; dimana guru menyiapkan (dalam 

bentuk permainan) dan menyanyikan materi, dan membagi kelompok, 

sedangkan tugas siswa adalah belajar bersama kelompok kecil untuk membantu 

sesama dalam memahami materi dan mempersiapkan diri dalam pertandingan 

yang akan diadakan guru. 

“TGT (Teams Games Tournament) adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang 

beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda”. (Gora & Sunarto, 2010, hal. 61). 

“Metode ini menggunakan pelajaran yang sama yang di sampaikan guru dan 

tim kerja yang sama seperti dalam STAD (Student Teams Achievement 

Division), tetapi menggantikan kuis dengan pertandingan mingguan. Siswa 

memainkan permainan akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbang 

poin bagi skor timnya”. (Slavin, 2005, hal. 13). Pembentukan kelompok belajar 

dalam metode ini secara acak oleh guru, dan paling utama dalam kelompok ini 

adalah kerja sama dalam tim untuk memenangkan pertandingan dalam kelas. 

Dalam tulisan ini ingin mengkaji tentang filsafat dari metode 

pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament bedasarkan worldview 

Kristen. Secara umum metode ini telah berkembang, beberapa penelitian telah 

diuji untuk menggunakan metode ini di dalam kelas dan hasilnya berhasil. 
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Namun sebagai guru kadang kita lupa unutk melihat apa yang menjadi dasar 

dari suatu metode yang berkembang. Setiap metode yang berkembang dari para 

tokoh pendidikan pasti mempunyai dasar filsafat masing-masing. Menurut 

Burhanuddin (2018) dia menjelaskan mengenani tiga karateristik dari filsafat; 

pertama sifat menyeluruh yaitu bagaimana kita mengenal dan mengetahui ilmu 

tersebut secara hakekat dasarnya, kedua sifat mendasar yaitu bagaimana kita 

menemukan nilai utama dari sebuah ilmu, ketiga spekulatif yaitu dalam 

tahapan awal menyusun sebuah ilmu pasti dibutuhkan spekulatif dalam proses, 

analisis maupun pembuktiannya, jadi bagi setiap orang yang berfilsafat pasti 

dia akan mengembangkan ilmunya secara menyeluruh, serta mempunyai dasar 

pemikiran yang kuat dan spekulatif dari ilmu yang ada. 

Menurut Rapar (1996) kata filsafat merupakan akar kata dari bahasa 

arab (falsafah), bahasa inggris (philosophy) Yunani (philosophia) yang 

mempunyai makna yaitu mencintai kebijaksanaan, namun dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata filsafat. Menurut KBBI filsafat mempunyai arti 

pengetahuan dan penyelidikan tentang hakekat dasar segala sesuatu yang ada. 

Makna dari kata kebijaksanaan bisa juga diartikan sebagai kearifan ataupun 

pengetahuan. Menurut Anwar (2015) filsafat merupakan hasil perkembangan 

dari pemikiran para filsuf yang mempengaruhi sutu sistem ilmu dan budaya 

dalam kehidupan manusia. Secara etimologi maka kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa filsafat itu merupakan orang yang mencintai pengetahuan, 

sehingga apa yang dia cintai dapat mempengaruhi kehidupannya. “Ada tiga 

aliran filsafat penting yang mempengaruhi penulis-penulis Kristen pertama; 

Platonisme yang diprakasai oleh Plato, murid Sokrates, Aristotelianisme, 
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diprakasai oleh Aristoteles, murid Plato; dan ajaran Stoa yang diprakasai oleh 

Zeno”. (Lane, 2007, hal. 3). Bagian ini lebih menekankan kembali bahwa dari 

filsafat kita akan mempengaruhi setiap kehidupan kita. Menurut Lubis (2015) 

dalam bukunya Pengantar Filsafat Umum mengatakan bahwa menurut Plato 

(427-347 SM) Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakekat, 

sedangkan menurut Aristoteles (384-322 SM) filsafat adalah ilmu tentang 

kebenaran yang meliputi; logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. 

Masing-masing filsuf berusaha mengembangkan pemikiran mereka untuk 

mengemukakan pandangan mereka masing-masing mengenai hakekat dan nilai 

dari segala sesuatu, dari sistem yang terbentuk ini juga yang mempengaruhi 

kehidupan mereka. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa filsafat juga mempunyai 

kaitan dengan worldview. 

 Worldview yang menjadi penentu kemana kita akan mengarah, atau 

dasar apa yang akan kita gunakan. Pandangan dari Pearcey (2015) dia 

mendefinisikan worldview sebagai pengarah. Menurut Johnson (2016) melalui 

analogi kacamata maka dia mendefinisikan worldview sebagai cara pandang. 

Singkatnya worldview sebagai pengarah dan cara pandang yang membantu kita 

untuk membangun filsafat kita. Menurut Moreland & Craig (2003) mereka 

mendefinisikan  worldview sebagai dasar kepercayaan dalam kehidupan, 

sedangkan menurut Rousseau & Billingham (2018) adalah cara pandang kita 

dalam melihat dan menafsirkan suatu keberadaan. 

Dalam teologi Kristen kita percaya bahwa manusia diciptakan 

segambar dan serupa dengan Allah, dengan natur sebagai makhluk sosial. 

Namun kita perlu ingat lagi bahwa setelah kisah penciptaan, di lanjutkan 
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dengan kisah kejatuhan. Kisah tersebut membuat manusia di kandung dan di 

lahirkan di dalam dosa. Menurut Bavinck (2011) dosa dari adam membuat 

manusia berbalik menjadi melawan Allah, perlawanan terhadap Allah 

melibatkan seluruh aspek dari kehidupan manusia. atau secara sederhana kita 

kehilangan kemampuan untuk memahami kebenaran Allah. Menurut Gulo 

(2020) filsafat dipengaruhi oleh worldview, bahkan hal ini juga termasuk dalam 

filofosi dari teori-teri pendidikan sangat dipengaruhi oleh worldview seseorang. 

Maka penting bagi kita untuk melihat dari worldview dari suatu metode dengan 

tepat, agar tidak membawa dampak yang buruk bagi siswa. 

Dalam teologi Kristen, setelah manusia jatuh kedalam dosa. Allah tidak 

membiarkan manusia begitu saja namun ada konsep penebusan yang dikerjakan 

bagi umat manusia, atau kita kenal dengan doktrin pembenaran. “Pembenaran 

Allah terhadap umat-Nya bersifat imputasi, di mana kebenaran dan kesucian 

Kristus di imputasikan secara ganda kepada mereka yang di pilih di dalam 

Kristus”. (Kaligis & Manogu, 2020, hal. 117). Penjelasan ini juga sedikit 

membawa pengantar bahwa, jika kita sebagai orang percaya maka hal itu juga 

akan berdampak pada worldview kita sebagai orang Kristen. Worldview Kristen, 

menurut Craig, Habermas, dkk (2010) yaitu; sistematik konseptual mengenai 

hakekat dasar mengenai realitas, eksistensi serta natur dari Allah, manusia, 

pengetahuan, dan etika untuk menafsirkan serta mengatur pengalaman manusia. 

Dalam worldview Kristen bukan hanya berbicara mengenai filsuf yang 

mengembangkan pemikiran tersebut, namun dasar pemikiran yang lebih 

kompleks dari beberapa sudut pandang (iman kepada Allah, hakekat manusia, 

dan etika), beberapa poin ini yang menjadi analisa dalam proses pembentukan 



16  

filsafat kita. 

Menurut Gora dan Sunarto (2010) melalui tiga pendekatan pembelajaran 

kooperatif (ketrampilan, interaksi, dan ketergantungan dalam kelompok). Teams 

Games Tournaments merupakan salah satu tipe dalam metode pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh David De Vries dan Keith Edwads. Secara 

etimologi Slavin (2005) membagi tugas-tugas dari masing-masing yaitu 

kelompok untuk belajar tugas dari siswa, permainan adalah peran guru untuk 

menyiapkan soal yang relevan, pertandingan adalah peran dari kedua sisi yaitu 

guru dan siswa. Nilai yang ditanamkan dalam metode ini adalah sosial dan 

tanggung jawab, bagaimana peran guru dalam melatih siswa untuk dapat 

berinteraksi dalam kelompok untuk mngerjakan bagian masing-masing. Fungsi 

dari pertandingan yang diadakan di akhir adalah untuk memantau perkembangan 

siswa melalui poin yang mereka kumpulkan bagi kelompok masing-masing. 

Namun tanpa kita sadari terkadang dalam kelompok tanpa disadari kita 

membiasakan siswa untuk menjadi ketergantungan dengan siswa yang lain. 

Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial namun bukan berarti kita 

menjadi ketergantungan dengan orang lain, ada bagian yang kita mempunyai 

tugas untuk kerjakan sendiri adapun bagian yang dapat dikerjakan di dalam 

kelompok. Menurut Stott dalam bukunya dia menegaskan bahwa kita semua di 

dorong untuk menjadi orang yang radikal (mau belajar, beribadah, dan 

memberitakan Injil. sebagai orang percaya). Karena ada bagian yang merupakan 

ranah untuk kita kerjakan sendiri. Berdasarkan analisis kajian literatur yang ada 

dapat di simpulkan bahwa metode pembelajaraan kooperatif mempunyai lebih 

banyak nilai yang baik dan pantas untuk ditanamkan dalam diri siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Metode pembelajaran kooperatif Teams Games Tournaments 

memberikan beberapa nilai positif yang sesuai dengan prinsip alkitabiah. 

Pertama mengingatkan siswa bahwa kita adalah makhluk sosial. Kedua 

menerapkan rasa tanggung jawab bagi siswa melalui belajar di kelompok. 

Berdasarkan hasil dari kajian literatur kita dapat menarik kesimpulan yaitu 

metode pembelajaran kooperatif Teams Games Tournaments ini dapat di 

gunakan di sekolah. Sebagai salah satu cara guru dalam menata kelasnya untuk 

pembelajaran. 

Saran penulis adalah metode ini dapat digunkaan di dalam kelas sebagai 

salah satu referensi cara mengajar. Namun ada baiknya kita tidak terlalu sering 

dalam menggunakan metode ini melainkan dalam menggunakan metode kita 

bisa kombinasi bedasarkan kebutuhan pertemuan pada hari pertemuan kelas. 
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