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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standart Isi, 

Matematika merupakan Ilmu Universal mendasari perkembangan 

teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

untuk memajukan daya pikir manusia.  

Matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang 

dan matematika diskrit merupkan perkembangan di bidang informasi dan 

komunikasi. Perlu penguasaan matematika yang kuat sejak dini supaya 

dapat menguasaiteknologi dimasa depan.Matematika yang bersifat 

deduktif merupakan matematika yang bersifat ligos dan sistematis. Selain 

itu matematika juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

memecahkan masalah ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram, dan media lain. 

Menurut Ruseffendi (Herman, 2010: 1) menyatakan bahwa 

matematika adalah simbol, ilmu tentang pola keteraturandan ilmu 

deduktif. Sedangkan menurut James (Suwaningsih, 2006: 4) menyatakan 

bahwa Matematika merupakan ilmu logika berupa bentuk susunan yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya.  

Sedangkan menurut Mustafa (Tri Wijayanti, 2011) menyebutkan 

bahwa matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan 

ukuran, serta sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran, baik secara 

abstrak, matematika murni atau dalam keterkaitan manfaat pada 

matematika terapan. 

Berdasarkan pemaparan para ahli dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu deduktif, ilmu tentang pola yang saling 

berkaitansehingga membentuk suatu pola yang saling 

berhubungan.Sehingga matematika merupakan suatu mata pelajaran yang 

mempelajari sebuah keteraturan di dalamnya. 
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Menurut hakikat matematika maka guru harus menciptakan  

pembelajaran yang aktif sehingga siswa memiliki kemampuan berfikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. 

Suasana belajar yang aktif tersebut akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Hasil belajar  digunakan sebagai alat untuk meng ukur 

mengetahui sejauh mana seseorang menguasai bahan yang sudah di 

ajarkan ( Purwanto, 2010: 44).Hasil belajar dapat diukur secara kuantitatif 

maupun kualitatif terkait dengan perubahan perilaku siswa dari yang 

belum bisa menjadi bisa. Hasil belajar diberikan dalam bentuk angka atau 

nilai yang dapat diperoleh melalui tes maupun non tes. Belajar akan 

membantu terjadinya suatu perubahan pada diri individu yang belajar, 

perubahan itu tidak hanya dikaitkan dengan perubahan ilmu pengetahuan, 

melainkan juga berbentuk percakapan, ketrampilan, sikap, pengertian, 

harga diri, minat, watak dan penyesuaian diri. Belajar menyangkut segala 

aspek organisme dan tingkah laku pribadi seseorang.  

Keberhasilan pembelajaran matematika tidak luput dari beberapa 

komponen yang mengiringnya, terdapat 3 komponen utama yang dapat 

berpengaruh terhadap kesuksesan suatu proses pembelajaran matematika 

diantaranya media pembelajaran, penilaian, dan model pembelajaran. 

Pemilihan media  yang tepat dapat mempertinggi minat siswadalam 

mengikuti pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang 

di gunakan dalam proses belajar mengajar. Pada awal kegiatan 

pembelajaran seringkali siswa kurang tertarik dengan materi pembelajaran 

atau terhadap mata pelajarab yang kurang di sukai siswa, sehingga mereka 

tidak memeperhatikan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, dengan media 

pembelajaran dapat digunakan untuk mengarahkan perhatian siswa 

sehingga siswa dapat berkonsentrasi terhadap pelajaran.  

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam media visual, 

media audio visual, media cetak dan media berbasis lingkungan. 

Komponen utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa dalam 

menguasai bahan ajar adalah model pembelajaran. Pemilihan model 
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pembelajaran yang tepat akan mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Terdapat berbagai macam model pembelajaran yang ideal untuk 

proses pembelajaranyang dapat menumbuhkan ketrampilan siswa untuk 

berfikir secara kritismelalui tahap metode ilmiah. Pada hal ini penulis 

memilih untuk menggunakan pembelajaran Kooperatif tipe Team Games 

Tournamen. 

Pembelajaran Kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mengutamakan adalanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin 

(dalam Rusman, 2011: 205) bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif 

memiliki tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

menumbuhkan kemampuan berfikir kritis. Hal ini didukung dengan hasil 

pengkajian secara empirik mendapati bahwa penelitian yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif menunjukkan keberhasilan dalam 

meningkatkan prestasi belajar (Ozsoy, 2004; Varank, 2007; Bakulona, 

2012). 

Pembelajaran kooperatif perlu diciptakan oleh guru untuk 

memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ada berbagai macam 

model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam pelajaran 

matematika yaitu SAVI, STAD (Student Teams Achievement Division), TAI 

(Team Assisted Individualy), TPS (Think Pairs Share), Jigsaw, Make-A 

Match, Examples Non Examples, NHT (Numbered Head Together), dan 

TGT (Teams Games Tournament). 

Berbagai macam model pembelajaran kooperatif tersebut model 

yang dirasa dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan dapat 

membangkitkan konsep – konsep pembelajaran siswa adalah tipe TGT 

(Teams Games Tournament) karena model ini dirancang secara 

berkelompok berupa permainan sehingga memudahkan siswa untuk 

memahami materi dan membuat siswa tertarik bersemangat untuk belajar. 
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Model pembelajaran Kooperatif tipe TGT menurut Slavin (2005: 

163) adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen 

akademik dan kuis-kuis, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

untuk bertanding dengan tim lain yang kinerja akademiknya setara. 

Peneliti memilih model Kooperatif tipe Teams Games Tournament  

(TGT)diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan demikian 

hasil belajarnya pun akan meningkat. Pembelajaran kooperatif tipe  Teams 

Games Tournament sangat cocok diterapkan untuk memfasilitasi siswa 

belajar dalam suasana yang aktif dengan adanya interaksi siswa dengan 

siswa maupun siswa dengan guru. Menurut Slavin (2010) pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament menuntut siswa untuk lebih 

bertanggung jawab dan saling membantu dalam kegiatan kelompok, serta 

terdapat unsur permainan dalam bentuk turnamen akademik. Pada 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament, siswa dilatih 

untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama untuk dapat 

menyelesaikan tugas. Adanya unsur permainan dalam bentuk turnamen 

akademik yang terdapat pada metode ini adalah ciri yang dapat 

menjadikan proses pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan 

terutama bagi siswa usia SD yang tidak dapat dipisahkan dari permainan.  

Penelitian menggunakan metode kooperatif tipe TGT sangat cocok 

bagi siswa di sekolah dasar pada umumnya mata pelajaran matematika. 

Permasalahan yang sama pula siswa yang cenderung tidak aktif dan 

pembelajaran masih berpusat kepada guru. Jadi memaluli model 

kooperatif tipe TGT akan membuat siswa tergerak untuk aktif. Dengan 

demikian hasil belajar siswa pun akan meningkat. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SD 

Negeri Gondoriyo 02 menerangkan bahwa kecenderungan guru yang 

masih berpacu pada buku paket dan tidak menampilkan media 

pembelajaran sehingga membuat materi bersifat abstrak. Sehingga siswa 

cenderung lebih pasif dan hanya bisa mendengarkan saja. Kebanyakan 

siswa menjadi bosan sehingga banyak siswa yang asik dengan bermain 
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sendiri, berbicara dengan temannya. Pembelajaran yang hanya bersifat 

Teacher Center akan membuat siswa yang mempunyai daya fikir kurang 

akan membuat siswa tersebut tidah paham dengan materi yang diajarkan. 

Hasil belajar matematika dikelas V SD N Gondoriyo 02 masih 

rendah. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang akan di capai 75, 

namun dari beberapa ulangan harian yang telah dilaksanakan rata – rata 

hasil yang dicapai masih di bawah KKM. Hal ini di sebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah model pembelajaran yang 

digunakan guru. Guru kurang memperhatikan minat siswa terhadap 

pembelajaran matematika.. 

Proses pembelajaran yang kurang diperhatikan guru, terlihat dari 

cara guru menyampaikan atau membelajarkan suatu mata pelajaran. Guru 

sering membelajarkan mata pelajaran yang hanya bepusat pada buku, 

sehingga aktifitas siswa hanya sekedar mendapat penjelasan kemudian 

mengerjakan LKS atau soal yang ada dalam buku. Menggunakan 

pembelajaran yang lebih kreatif dilakukan guru tetapi dalam 

pelaksanaannya hanya waktu tertentu saja atau dilakukan secara 

berkala.Misalnya mengajak siswa melakukan permainan. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Semakin siswa aktif berarti ada kemauan yang besar untuk 

belajar,sehingga prestasi belajarnyapun juga akan meningkat. Dari hasil 

beberapa peneliti tentang keaktifan siswa, disimpulkan bahwa keaktifan 

siswa cenderung masih kurang,sehinggahasil belajar siswa belum 

maximal. 

Model pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournamen ini 

dirasa sangat untuk permasalahan kali ini karena model tersebut 

mengansung unsur permainan, kerjasama, dan percaya diri sehingga dapat 

membuat siswa yang dulunya pasif akan menjadi aktif. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “ Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Dalam Mata Pelajaran Matematika Melalui Pembelajaran 
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Kooperatif Tipe Teams Games Tournament berbantuanKartu Domino 

Matematikadi Kelas V SD Negeri Gondoriyo 02 kecamatan Bergas Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Hasil belajar pelajaran matematika banyak siswa yang di bawah KKM 

yaitu 70, hampir 64,5% siswa di bawah KKM. 

b. Kecenderungan guru yang masih berpacu pada buku paket dan tidak 

menampilkan media pembelajaran  membuat materi bersifat abstrak. 

c. Pembelajaran masih bersifat Teacher center sehingga siswa pasif. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran matematika di SDN Gondoriyo 02 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan : 

”Peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD dalam mata pelajaran 

matematika menggunakan model kooperatif tipe TGT di SDN Gondoriyo 

02 Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Segi Teori 

Secara umum penelitian ini dapat di gunakan untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa melalui pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournamen. 

2. Segi Praktis 

a. Manfaat bagi guru  
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Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

guru untuk menerapkan metode dan media pembelajaran yang 

bervariatif sesuai karakteristik siswa SD supaya dapat menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

b. Manfaat bagi siswa  

Menghilangkan rasa bosan atau jenuh di dalam kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung karena dalam pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament karena siswa diarahkan belajar 

dalam kelompok agar dapat lebih mudah dalam mengatasi 

kesulitan belajar serta menambah pemahaman siswa mengenai 

materi yang diberikan sehingga dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dan hasil belajar matematika. 

c. Manfaat bagi sekolah  

Sebagai bahan supervisi bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah serta dapat memberikan masukan berupa 

informasi bagi sekolah tentang pentingnya pemilihan metode dan 

media yang tepat untuk meningkatkan minat belajar dan hasil 

belajar matematika. 

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi supaya peneliti selanjutanya  dapat membuat 

skripsi menggunakan metode da mata pelajaran yang sama atau 

bila peneliti mempunyai permasalahan yang sama. 

 

 


