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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika dalam perkembangannya menjadi salah satu mata pelajaran 

yang menjadi dasar dari pelajaran yang lain disemua jenjang pendidikan mulai 

dari SD, SMP, SMA/SMK. Matematika diajarkan guna membekali siswa 

kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan 

untuk bekerjasama. Kenyataannya sungguh berbeda, pembelajaran matematika 

masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok. Faktor penyebab utamanya 

adalah siswa dan guru, dimana siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran 

matematika, sedangkan guru tidak dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran matematika. 

Persepsi umum menganggap bahwa sudah merupakan tugas guru untuk 

mengajar dan menyodori siswa dengan muatan-muatan informasi dan 

pengetahuan (Lie, 2002). Penggunaan model konvensional yang sebagian besar 

menggunakan metode ceramah menjadi salah satu model yang menjadi favorit 

guru dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan. Metode ceramah 

dianggap lebih efektif dan praktis dalam pembelajaran, terutama saat guru 

dituntut untuk menyampaikan materi yang padat dengan keterbatasan waktu 

yang ada. Hal ini menyebabkan kurangnya peran serta siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa belum optimal. Masalah metode 

pembelajaran besar dampaknya terhadap hasil belajar siswa, masalah metode 

diketahui apabila guru melakukan analisis terhadap perubahan perilaku siswa 

(Hamalik, 2002). 

Pembelajaran saat ini dihadapkan dengan tuntutan kompetensi yang 

banyak dengan waktu yang terbatas. Tentu saja perlu diterapkannya model 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tersebut. Pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu alternatif pembelajaran yang menarik dalam mengaktifkan 

siswa pada proses pembelajaran. Satu yang menarik dari pebelajaran kooperatif 

adalah bahwa ia membuat dirinya menjadi alat stimulasi yang sangat baik, 

adalah sesuatu yang sangat logis jika memilih menggunakan metode-metode 

pembelajaran kooperatif untuk mengajar (Slavin, 2010). Struktur tujuan 

kooperatif menciptakan sebuah situasi dimana satu-satunya cara anggota 

kelompok bisa meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok mereka bisa 

sukses (Slavin, 2010). 
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Hsiung (2010) menyampaikan dalam jurnalnya bahwa pembelajaran 

kooperatif lebih efektif dibandingkan model pembelajaran mandiri ditinjau dari 

hasil belajar. Pembelajaran kooperatif diharapkan mampu untuk meningkatkan 

dan mengoptimalkan hasil belajar. Tidaklah mudah bagi guru untuk dapat 

menyajikan inovasi pembelajaran menggunakan Cooperative Learning, tetapi 

guru dijaman sekarang harus mau untuk belajar dan berubah demi kemajuan 

hasil belajar anak didiknya. Guru diharapkan berusaha untuk dapat menguasai 

dan menerapkan pembelajaran kooperatif tentu saja disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan.  

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran kooperatif. Karakteristik pembelajaran kooperatif Teams Games 

Tournament (TGT) memunculkan adanya kelompok dan kerjasama dalam 

belajar, disamping itu terdapat persaingan individu dalam kelompok maupun 

antar kelompok (Indrayati, 2005). Siswa yang memiliki pemahaman yang kurang 

diharapkan dapat berusaha memahami karena dorongan persaingan baik 

dikelompok maupun antar kelompok. Pembelajaran dengan model TGT 

menuntut guru untuk mampu memilih materi secara tepat yaitu materi yang 

dapat dibuat permainan (Game Akademik). Metode ini diharapkan akan  

mampu untuk memacu siswa untuk belajar dan tidak ada rasa takut atau malas 

untuk mempelajari materi yang disampaikan dikarenakan metode yang 

mengasyikkan. 

Fauzi (2011), Haryani (2011), Pandusiwi (2011), Cahyawati (2009), 

Sinambela  (2009), Harmandar (2008), Tanner (1998) mengemukakan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dinilai lebih efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Purnamasari (2008) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe TGT kurang efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Khasanah (2011) mengemukakan bahwa hasil belajar siswa yang 

diajar menggunakan STAD lebih baik daripada yang diajar menggunakan model 

TGT. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika kelas VII SMP 

Mater Alma Ambarawa pada tahun ajaran 2011/2012 semester genap 

menunjukkan hasil belajar yang kurang maksimal, bahkan masih banyak siswa 

yang memiliki nilai dibawah KKM yaitu sekitar 60% dari total 43 siswa kelas VII. 

Siswa cenderung tidak peduli dengan pencapaian nilai yang ia peroleh. Hanya 

sebagian siswa saja yang berusaha untuk menggali informasi secara mandiri, 

selebihnya hanya menunggu sampai guru menjelaskan materi didalam kelas. 
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Pada saat berlangsungnya proses pembelajaran siswa cenderung kurang aktif 

dan malu untuk bertanya kepada guru apabila ada hal yang kurang dimengerti. 

Kejenuhan akan penyampaian materi dengan metode yang kurang bervariatif 

juga diperkirakan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya hasil belajar 

siswa kelas VII SMP Mater Alma. 

Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti 

memilih judul “Perbedaan Hasil Belajar Antara Siswa yang Diajar dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dan 

Konvensional pada Siswa Kelas VII SMP Mater Alma Materi Pokok Segitiga dan 

Segiempat” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah yaitu apakah 

terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan 

Konvensional pada siswa kelas VII SMP Mater Alma? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

yang signifikan  antara siswa yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) dan Konvensional pada siswa kelas VII SMP 

Mater Alma. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi model 

pembelajaran di sekolah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Diharapkan agar dapat melatih siswa untuk senantiasa 

bersosialisasi dan bekerjasama dalam kelompok. 

2) Diharapkan siswa dapat berusaha berperan aktif dalam 

pembelajaran, dan berkompetisi baik dalam tim maupun secara 

individu. 

3) Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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b. Bagi guru 

1) Diharapkan dapat memberikan alternatif model pembelajaran 

yang inovatif. 

2) Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran dan dapat diterapkan pada 

pokok bahasan berikutnya. 


