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ABSTRAK 
 
Permasalahan dalam penulisan ini bermula dari fenomena rendahnya kemampuan siswa dalam 
melakukan penyelesaian masalah yang bersifat aplikasi dari suatu konsep, kemudian pemahaman 
yang berada di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Penyebab dari permasalahan 
tersebut diduga karena pembelajaran matemaika yang bersifat teacher centred. Tujuan dari 
penulisan ini untuk mengetahui: (1) Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah 
penerapan strategi kooperatif TGT; (2) Peningkatan pemahaman matematik siswa  setelah 
penerapan strategi kooperatif TGT; (3) Kadar aktivitas aktif siswa selama penerapan strategi 
kooperatif TGT; (4) Tingkat kemampuan guru dalam mengelola penerapan strategi kooperatif 
TGT; dan (5) Proses jawaban siswa dalam menyelesaikan tes kemampuan pemecahan masalah dan 
pemahaman matematika siswa. 
Kesimpulan penulisan: 1) penerapan strategi kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kemampuan 
pemahaman matematika siswa; 2) penerapan strategi kooperatif tipe TGT dapat meningkatakan 
kemampuan pemecahan masalah; 3) penerapan strategi kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 
aktivitas aktif siswa; 4) penerapan strategi kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kemampuan 
guru mengelola pembelajaran. Peneliti menyarankan: 1) Strategi kooperatif tipe TGT menjadi 
alternatif di kelas yang dapat meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah matematika siswa 
serta aktivitas belajar siswa; 2) perangkat pembelajaran, intrumen penulisan ini dapat dijadikan 
referensi bagi guru; 3) peneliti selanjutnya dapat mengadaptasi langkah-langkah dan memperbaiki 
kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini. 

Kata Kunci: Kooperatif tipe TGT, Pemahaman dan Komunikasi Matematika 
 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang 
sangat  penting bagi pengembangan siswa agar 
kelak menjadi sumber daya manusia 
berkualitas yang mampu mengantar Indonesia 
ke posisi terkemuka,  paling tidak sejajar 
dengan negara-negara lain, baik dalam 
pembangunan ekonomi, politik, maupun sosial 
budaya. Pendidikan berkaitan erat dengan 
proses belajar mengajar.   

Di dalam proses belajar mengajar tercakup 
komponen, pendekatan, dan berbagai metode 
pengajaran yang dikembangkan dalam proses 
tersebut. Tujuan utama diselenggarakannya 
proses belajar adalah demi tercapainya tujuan 
pembelajaran. Dan tujuan tersebut utamanya 
adalah keberhasilan siswa dalam belajar dalam 
rangka pendidikan baik dalam suatu mata 

pelajaran maupun pendidikan pada umumnya. 
Usaha-usaha guru dalam proses tersebut 
utamanya adalah membelajarkan siswa agar 
tujuan khusus maupun umum proses belajar itu 
tercapai. 

Banyak faktor yang menyebabkan 
rendahnya kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa, salah satu faktornya 
menurut Zulkardi (2001:80) yaitu faktor yang 
berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, 
misalnya metode mengajar matematika yang 
masih terpusat pada guru, sementara siswa 
cenderung pasif.  

Kooperatif tipe Teams Games 
Tournament (TGT) 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.   
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Berdasarkan latar belakang itulah penulis 
tertarik untuk mengadakan penulisan dengan 
judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah dan Pemahaman 
Matematika Siswa Melalui Strategi 
Pembelajaran Kooperatif TGT”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa 
masalah yaitu; 
1. Pembelajaran matematika masih bersifat 

teacher centred yang mengakibatkan siswa 
bersifat pasif dalam pembelajaran 
matematika 

2. Model pembelajaran yang diterapkan guru 
selama ini belum variatif dalam melibatkan 
partisipasi aktif siswa  menemukan konsep 
dan pemecahan masalah. 

3. Pelaksanaan pembelajaran matematika 
selama ini kurang relevan dengan 
karakteristik dan tujuan pembelajaran 
matematika 

C. Batasan Masalah 
Penulisan ini hanya membahas pada: 

1. Kemampuan pemahaman matematika 
siswa yang akan dilihat dari tes 
pemahaman matematika siswa melalui 
pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

2. Kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa yang akan dilihat dari 
tes kemampuan pemecahan masalah 
melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

 
D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, 
masalah yang dikaji dalam penulisan ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut; 
1. Bagaimanakah strategi pembelejaran 

kooperatif TGT dapat meningkatkan 
kemampuan pemahaman matematika siswa 
? 

2. Bagaimanakah strategi pembelejaran 
kooperatif TGT dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa ? 

E. Tujuan Penulisan 
Tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa 
setelah penerapan strategi kooperatif TGT.  

2. Untuk mengetahui peningkatan 
pemahaman matematik siswa setelah 
penerapan strategi kooperatif TGT. 

 
F. Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat 
memberikan informasi bagi usaha-usaha 
memperbaiki proses pembelajaran matematika 
dengan menerapkan strategi kooperatif TGT.   
 
 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kemampauan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah berarti keikutsertaan 
dalam suatu tugas yang metode pemecahannya 
tidak diketahui sebelumnya. Agar menemukan 
suatu pemecahan, siswa harus menarik 
pengetahuan yang dimiliknya, dan lewat proses 
ini, mereka sering kali akan membangun 
pemahaman-pemahaman matematis baru.   
B. Kemampuan Pemahaman Matematika 

  Pemahaman diartikan dari kata 
“understanding”, derajat pemahaman menutut 
Utari (2005:78) ditentukan oleh banyak dan 
kuatnya keterkaitan.   

Pemahaman merupakan tipe hasil belajar 
yang lebih tinggi daripada pengetahuan, namun 
tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu 
ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, 
perlu terlebih dahulu mengetahui atau 
mengenal   
C. Pembelajaran Matematika 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di 
sekolah, kegiatan belajar merupakan hal yang 
paling utama. Hal itu berarti bahwa berhasil 
atau tidak seorang siswa mencapai tujuan dari 
pendidikan itu ditentukan oleh cara belajarnya. 
Ada banyak defenisi belajar dari berbagai 
pakar, namun pada dasarnya hakikat belajar 
adalah suatu proses perubahan yaitu perubahan 
tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya (Slameto, 2003:2). 

Dapat disimpulkan pengertian hakikat 
belajar adalah suatu kegiatan atau proses pada 
diri seseorang yang mengakibatkan terjadinya 
perubahan tingkah laku akibat pengalaman 
atau latihan setelah berinteraksi dengan 
individu lain maupun dengan lingkungannya.  

  
D. Strategi Kooperatif TGT 

Strategi pembelajaran kooperatif adalah 
suatu strategi pembelajaran yang menekankan 
pada sikap/perilaku bersama dalam bekerja 
atau membantu di antara sesama dalam struktur  
kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 
terdiri atas 2 orang atau lebih, untuk 
memecahkan masalah (Karli dan 
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Yuliariatiningsih, 2000:56). Masalah yang 
dialami oleh satu anggota kelompok bukanlah 
masalahnya sendiri, melainkan masalah 
kelompok yang menjadi tanggung jawab 
bersama untuk menyelesaikannya.     

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT 
adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 
dimana siswa belajar dalam kelompoknya 
untuk mempersiapkan diri agar dapat 
menyelesaikan soal-soal dalam turnamen 
akademik. 
E. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan seluruh 
aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari 
kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan 
fisik berupa ketrampilan-ketrampilan dasar 
sedangkan kegiatan psikis berupa ketrampilan 
terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu 
mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, 
mengukur, menyimpulkan dan 
mengkomunikasikan.  

  
1. Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah melalui Strategi Kooperatif 
TGT 
Sebuah fenomena yang luar biasa ketika 

seorang guru matematika memikirkan dan 
kemudian menerapkan sebuah strategi 
pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran matematika yang selama 
ini cenderung ekspositori. Hal itu berawal dari 
rendahnya kemampuan siswa dalam 
memecahkan permasalahan matematika, dan 
akibatnya manakala siswa menghadapi sutu 
permasalahan, meskipun permasalahan tersebut 
dikategorikan ringan namun banyak siswa 
yang tidak dapat menyelesaikan dengan baik.  
2. Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Matematika melalui 
Strategi Kooperatif TGT 

Pemahaman matematik merupakan 
suatu kekuatan yang harus diperkirakan dan 
diperlakukan secara fungsional dalam proses 
dan tujuan pembelajaran matematika, 
pemahaman terhadap konsep matematika 
diperoleh melalui serangkaian pengalaman 
belajar yang dilalui siswa.   
3. Meningkatkan Aktivitas Siswa dengan 

Strategi Kooperatif TGT 
Belajar merupakan aktivitas siswa 

dalam membangun makna, maka siswa perlu 
diberikan waktu yang memadai untuk 
melakukan proses itu. Artinya memberikan 
waktu yang cukup untuk berpikir ketika siswa 

menghadapi masalah sehingga mempunyai 
kesempatan untuk membangun sendiri 
gagasannya dan pengetahuannya.   
4. Meningkatkan Kemampuan Guru 

dalam Mengelola Pembelajaran 
Kooperatif TGT 
Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran merupakan kompetensi yang 
harus dimiliki guru dalam menjalankan 
profesinya sebagai agen pembelajaran, 
sehingga pembelajaran tidak berpusat pada 
guru tetapi berpusat pada siswa.  

Salah satu upaya meningkatkan kompetesi 
guru dalam mengelola pembelajaran adalah 
membiasakan guru untuk menerapkan strategi 
kooperatif TGT di kelas, kemampuan guru 
dapat dilihat dari tahapan (sintaksis) 
pelaksanaan strategi tersebut  
 
METODE PENULISAN 
A. Jenis Penulisan 

Jenis penulisan yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah Penulisan Tindakan Kelas 
(Classroom Action Research).      
B.    Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penulisan ini dilakukan di  yang 
beralamat Jalan Gelas No. 12 Kelurahan 
Petisah Timur Kecamatan Medan Petisah 
Sumatera Utara 20224.  

Kegiatan penulisan dilakukan pada 
semester II Tahun Ajaran 2011/2012, yang 
dilakukan selama 6 (enam) minggu dari bulan 
Mei sampai Juni 2012.   
C. Subjek dan Objek Penulisan 

Subjek penulisan ini adalah siswa yang 
terdaftar pada Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Alasan dipilih  karena banyak siswa di kelas ini 
mengalami kesulitan dalam memecahkan 
permasalahan perhitungan dan pemahaman 
matematik.   

Objek penulisan yang diamati adalah 
Objek penulisan adalah (1) Objek yang 
mencerminkan proses yaitu tindakan penerapan 
strategi kooperatif TGT beserta perangkat-
perangkatnya antara lain RPP, bahan ajar, 
LKS, lembar observasi,  (2) Objek yang 
mencerminkan produk yaitu kemampuan siswa  
dalam kemampuan pemecahan masalah dan 
pemahaman matematika. 
D. Mekanisme dan Rancangan Penulisan 

Mekanisme pelaksanaan penulisan 
tindakan kelas pada penulisan ini, didasarkan 
pada prosedur pelaksanaan yang dikemukakan 
oleh Kemmis dan Mc Taggart. Prosedur yang 
dilaksanakan terdiri dari empat tahap untuk 
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satu siklus yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) 
tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Suatu 
siklus dalam penulisan tindakan kelas tidak 
dapat ditentukan terlebih dahulu jumlahnya, 
berhasil atau tidaknya suatu penulisan dilihat 
dari ketepatan tindakan yang diberikan.   
1. Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap 
ini adalah menyusun perangkat pembelajaran 
seperti: Rencana Pembelajaran (RP), Buku 
Guru (BG), Buku Siswa (BS), dan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) dan instrumen tes berikut 
observasi. 
2. Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
pada tahap ini adalah: melakukan pembelajaran 
matematika  dengan strategi kooperatif TGT  
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah dan pemahaman matematika siswa. 
Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan 
mengikuti strategi pembelajaran kooperatif  
TGT.  
  3. Tahap Observasi 
      Pada tahap ini dilakukan observasi 
terhadap pelaksanaan tindakan dengan 
menggunakan lembar observasi yang telah 
dibuat, peneliti bertugas sebagai pengamat 
mengisi lembar observasi untuk mengamati 
kegiatan yang terjadi selama proses belajar 
mengajar berlangsung. Evaluasi dilakukan 
untuk mengukur peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah dan pemahaman 
matematika siswa. 
     4.  Tahap Refleksi 
 Kegiatan yang dilakukan pada tahap 
ini adalah:  
a.  Menganalisa dan memberikan arti terhadap 

data yang diperoleh, memperjelas data, 
sehingga diambil kesimpulan dari tindakan 
yang telah dilakukan.  

b. Hal yang dilakukan pada refleksi adalah 
mengulas balik tentang perangkat 
pembelajaran, dan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran. 

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan 
Data 
Instrumen sangat dibutuhkan dalam setiap 

penulisan, intrumen tersebut digunakan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan penulisan. 
Adapun intrumen yang  dikembangkan dalam 
penulisan ini berupa : 1) tes, 2) lembaran 
observasi siswa dan guru, penjelasan data yang 
diperoleh dari melalui  intrumen yang 
digunakan dan teknik pengumpulan data dari 

sumber-sumber data dalam penulisan ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tes  
Intrumen tes adalah pertanyaan yang 

disampaikan pada siswa/seseorang atau 
sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan 
atau tingkat perkembangan salah satu atau 
beberapa aspek psikologis dalam dirinya”. 
Adapun tes yang digunakan dalam penulisan 
ini int adalah tes kemampuan pemecahan 
masalah dan pemahaman matematik siswa. 
1.1. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

         Tes kemampuan pemecahan masalah 
diberikan dua kali, yaitu sesudah pelaksanaan 
siklus 1 dan siklus 2. Tes kemampuan 
pemecahan masalah diberikan untuk 
mengetahui kemampuan pemecahan masalah 
pada setiap akhir pelaksanaan siklus sehingga 
diperoleh data tentang kemampuan pemecahan 
masalah setelah pelaksanaan strategi kooperatif 
TGT sehingga memudahkan proses refleksi.   

Tes Pemahaman Matematika diberikan 
dua kali, yaitu sesudah pelaksanaan siklus 1 
dan siklus 2. Tes pemahaman Matematika 
diberikan untuk mengetahui kemampuan 
pemahaman konsep pada setiap akhir 
pelaksanaan siklus sehingga diperoleh data 
tentang kemampuan pemahaman matematika 
setelah pelaksanaan strategi kooperatif TGT 
sehingga memudahkan proses refleksi.   

 Instrumen tes pemecahan masalah yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah hasil 
pengembangan oleh peneliti sendiri, karena itu 
perlu diperiksa kualitasnya. Untuk memeriksa 
kualitas dan validasi intrumen, terlebih dahulu 
divalidasi oleh pakar dan praktisi. Sebelum Tes 
pemecahan masalah dan pemahaman 
matematik digunakan, perlu dilakukan ujicoba 
guna melihat karakteristik test dari segi 
reliabilitas dan  validitas.  
a.

eliabilitas Tes 
Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

reliabilitas yang tinggi apabila instrumen itu 
memberikan hasil pengukuran yang konsisten. 
Untuk menguji reliabilitas tes bentuk uraian 
digunakan rumus Alpha (Arikunto, 2003: 109), 
yaitu: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

i

n
nr

σ

σ
 

Dimana: 

11r        = Reliabilitas yang dicari 
n    = Banyak butir tes 



Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW 
Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1, ISSN:2087‐0922 

 

143 
 

2
i∑σ  = Jumlah varians tiap butir 

2
tσ   = Varians total 

Varians total:  2
tσ  = 

( )
2

22

N
YYN∑ ∑−

 

Dimana: 
N   = Banyaknya sampel 
∑Y  = Jumlah total butir skor 

Untuk menafsirkan harga reliabilitas 
dari soal, maka harga tersebut dikonsultasikan 
atau dibandingkan dengan harga kritis r tabel  

dengan α  = 0,05. Jika rumus r hitung  >  r tabel , 
maka soal dikatakan reliabel. 
a. Validitas Tes  

Untuk menguji validitas tes, digunakan 
rumus Korelasi Product Moment dengan angka 
kasar (Arikunto, 2003: 72), yaitu:   
r XY  = ( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑ ∑∑ ∑
∑∑ ∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN  

Dimana: 
r XY = Koefisien korelasi antara skor butir dan 
skor total 
X    = Skor butir 
Y    = Skor total 
N    = Banyak siswa 
Kriteria pengukuran validitas tes adalah 
sebagai berikut: 
0,80 < r < 1,00 (validitas sangat tinggi) 
0,60 < r < 0,80 (validitas tinggi) 
0,40 < r < 0,60 (validitas cukup) 
0,20 < r < 0,40 (validitas rendah) 
0,00 < r < 0,20 (validitas sangat rendah) 

Harga r XY dikonsultasikan atau 
dibandingkan dengan harga kritis r product 
moment dengan α  = 0,05 
1) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Hal yang diamati pada observasi ini adalah 
aktivitas siswa selama pembelajaran. Teknik 
ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti 
baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap objek penulisan. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar 
pengamatan/observasi. Tujuan lembar 
observasi aktivitas siswa adalah untuk melihat 
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
yang berlangsung di kelas.  
2) Lembar Observasi Kemampuan Guru  

Untuk memperoleh data tentang 
kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran, digunakan instrumen berupa 

lembar penilaian terhadap pengelolaan 
pembelajaran dengan menggunakan perangkat 
pembelajaran yang berorientasi pada 
pembelajaran pencapaiann konsep.   

 
F.    Teknik Analisis Data 
1. Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Pemahaman Matematika 
Analisis data diwakili oleh momen 

refleksi putaran penulisan tindakan kelas. 
Dalam hal ini Kunandar (2008: 101) 
mengatakan bahwa dengan melakukan refleksi 
peneliti akan memiliki wawasan autentik yang 
akan membantu dalam penafsiran data. Perlu 
diingat bahwa dalam menganalisis data peneliti 
sering menjadi terlalu subjektif dan oleh karena 
itu perlu diadakan diskusi dengan teman 
sejawat untuk melihat datanya lewat perspektif 
yang berbeda.  

Data hasil tes berupa skor yang diperoleh 
dari penilaian dengan menggunakan tes 
kemampuan pemecahan masalah dan 
pemahaman matematika yang diberikan setiap 
akhir pelaksanaan siklus pembelajaran.  Data 
tersebut dianalisis secara deskriptif dengan 
tujuan untuk mendeskripsikan tingkat 
pemahaman konsep siswa setelah pelaksanaan 
model pembelajaran berbasis masalah pada 
akhir siklus.  

Untuk menentukan kriteria kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa 
berpedoman pada (Sudijono, 2007: 453) 
dengan kriteria yaitu: “Kurang Sekali, Kurang, 
Cukup, Baik, Baik Sekali”, sedangkan 
penentuan standar minimal kemampuan 
pemecahan masalah siswa berpedoman pada 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 60 
(Depdikbud 1995: 39). Berdasarkan pandangan 
tersebut  hasil tes kemampuan pemecahan 
masalah siswa pada setiap siklus dapat 
disajikan dalam interval kriteria sebagai 
berikut: 

 

  0 ≤  SKPM  ≤  20 Kurang 
Sekali 

21 ≤  SKPM  ≤  40 Kurang 
41 ≤  SKPM  ≤  60 Cukup
61 ≤  SKPM  ≤  80 Baik 

81 ≤  SKPM  ≤  100 Baik 
sekali 

Keterangan : SPKM  =  Skor Kemampuan 
Pemecahan Masalah 
Berdasarkan kriteria di atas, suatu kelas 
dikatakan telah mampu dalam pemecahan 
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masalah matematika (klasikal) apabila terdapat 
80% siswa berada pada kategori minimal 
“Baik”. Dengan cara yang sama juga 
digunakan untuk menentukan kriteria dan 
menganalisis data tes kemampuan pemahaman 
matematik siswa secara deskriptif pada setiap 
siklus dan disajikan dalam interval kriteria 
sebagai berikut: 

  0 ≤  SKPM  ≤  20 Kurang Sekali 
21 ≤  SKPM  ≤  40 Kurang 
41 ≤  SKPM  ≤  60 Cukup 
61 ≤  SKPM  ≤  80 Baik 
81 ≤  SKPM  ≤  100 Baik sekali 

Keterangan : SKPM = Skor Kemampuan 
Pemahaman Matematik 

Berdasarkan kriteria diatas, suatu kelas 
dikatakan telah mampu dalam pemahaman 
secara matematik (klasikal) apabila terdapat 
80% siswa berada pada kategori minimal 
“Baik”. 
2. Data Hasil Observasi 

Data observasi yang telah diperoleh, 
dianalisis dengan mendeskringpsikan aktivitas 
siswa selama kegiatan pembelajaran berbasis 
masalah  berlangsung. Adapun langkah-
langkah yang digunakan untuk mencari rata-
rata frekuensi dan rata-rata persentase waktu 
yang digunakan siswa selama kegiatan strategi 
kooperatif TGT   Sinaga (2007: 166) sebagai 
berikut:  
a. Hasil observasi aktivitas siswa pada satu 

kali pertemuan ditentukan frekuensinya, 
selanjutnya ditentukan pula rata-rata 
frekuensi kategori aktivitas setiap anggota 
kelopok  setiap pertemuan dalam satu 
siklus. 

b. Mencari presentasi rata-rata frekuensi 
setiap kategori aktivitas dengan cara 
membagi rata-rata frekuensi untuk tiap-tiap 
kategori aktivitas dengan banyak frekuensi 
pengamatan pada setiap pertemuan dan 
hasil pembagianya kalikan dengan 100%. 
Selanjutnya dicari rata-rata persen waktu  
dalam setiap pertemuan pada setiap siklus 
dan dimasukkan ke dalam kolom rata-rata 
persen yang tesedia.    
Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang 

diperoleh dalam pembelajaran dari dua  
pengamat ditentukan rata-rata dan diperoleh 
kadar aktivitas siswa dalam penbelajaran 
dalam siklus tersebut.   
3. Analisis Data Kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran 

Data hasil pengamatan kemampuan 
guru dalam mengelola strategi kooperatif TGT  
dianalisis dengan mencari rerata skor 
kemampuan guru mengelola strategi kooperatif 
TGT  terdiri dari 4 kriteria; tidak baik (nilai 
1), kurang baik (nilai 2), baik (nilai 4), 
sangat baik (nilai 5). Data akan disajikan 
dalam interval, maka kriteria tingkat 
kemampuan guru mengelola strategi kooperatif 
TGT  (Sinaga, 2007: 171) adalah: 
1 ≤  TKG  < 2  (Tidak Baik) 
2 ≤  TKG  < 3  (Kurang Baik) 
3 ≤  TKG  < 4  (Cukup Baik) 
4 ≤  TKG  < 5  (Baik) 

     TKG  = 5  (Sangat Baik) 
Keterangan : TKG = Tingkat Kemampuan 
Guru 
Guru dikatakan mampu mengelola strategi 
kooperatif TGT apabila tingkat kemampuan 
guru untuk tiap siklus mencapai kriteria  
minimal “Cukup Baik “. 

 
G. Indikator Keberhasilan 

Adapun kriteria keberhasilan yang 
digunakan untuk menghentikan atau 
melanjutkan siklus dalam penulisan ini dilihat 
dari aspek-aspek sebagai berikut :  
1. Terdapat 80% siswa berada pada kategori 

minimal “Baik” dalam kemampuan 
pemecahan masalah matematika. 

2. Terdapat 80% siswa. berada pada kategori 
minimal “Baik” dalam kemampuan 
pemahaman matematik. 

3. Terdapat tujuh dari sembilan kriteria 
toleransi pencapaian waktu efektif pada 
aktivitas aktif siswa dalam pembelajaran 
dipenuhi.  

4. Tingkat kemampuan guru 
menyelenggarakan strategi kooperatif TGT  
minimal kategori baik. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika Siswa. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa yang proses 
pembelajarannya menggunakan strategi 
kooperatif tipe STAD yang berorientasikan 
masalah dengan siswa yang proses 
pembelajarannya menggunakan strategi 
pembelajaran ekspositori, dan aktifitas siswa 
selama proses pembelajaran dengan 
menggunakan strategi pembelajaran kooperatif 
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tipe STAD yang berorientasikan masalah 
menjadi positif, demikian juga dengan pola 
jawaban siswa menjadi lebih baik dalam 
menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya Hasil penelitian Durren dan 
Cherrington (1992) dengan judul The Effects 
of Cooperative Groups and Ability Pairs on 
Reading Achievement, menemukan bahwa 
siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 
kelompok kooperatif mampu mengingat dan 
dapat menerapkan strategi pemecahan masalah 
yang lebih baik daripada siswa dari kelas yang 
dibelajarkan dengan cara biasa. Kemudian 
pada bagian lain dikemukakan bahwa siswa 
lebih suka memecahkan masalah lebih lama di 
dalam kelompok kooperatifnya, dan siswa 
yang dibelajarkan dengan cara biasa cenderung 
lebih cepat menyerah apabila mereka tidak 
menemukan solusi secara cepat. Berdasarkan 
anlisis statistik yang dilakukan Durren dan 
Cherrington, dapat dikuantitatifkan bahwa 
siswa dengan pembelajaran kooperatif 7% 
lebih sering menerapkan strategi pemecahan 
masalah dibandingkan dengan siswa yang 
dibelajarkan dengan cara biasa. 
 Penelitian lain yang dilakukan Cohen, 
Dees, dan Webb (dalam Noornia, 1987:50) 
terhadap pembelajaran kooperatif pada 
pengajaran matematika memperlihatkan 
indikasi bahwa keuntungan terbesar dari model 
pembelajaran kooperatif terlihat ketika siswa 
menerapkan dalam tugas-tugas kompleks. Di 
samping itu belajar secara kooperatif dapat 
meningkatkan kecakapan individu maupun 
kelompok dalam memecahkan masalah, 
meningkatkan komunikasi dan komitmen serta 
menghilangkan prasangka buruk terhadap 
teman sebaya. 
 Sedangkan penelitian secara khusus 
mengkaji tentang strategi kooperatif tipe TGT 
dilakukan oleh Ong Eng Tek (1999). Ong 
membandingkan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dengan model 
pembelajaran biasa, dan memberikan hasil 
bahwa kelas yang dibelajarkan dengan TGT 
skor rata-rata postesnya 32,24% lebih baik 
dibandingkan dengan kelas yang dibelajarkan 
dengan cara biasa. Rata-rata total skor pada 
kelas kooperatif TGT adalah 66,73% 
sedangkan rata-rata total skor pada kelas biasa 
adalah 34,49%. Berdasarkan analisis statistik, 
pada taraf signifikansi 99%, pembelajaran 
dengan strategi belajar kooperatif memberikan 
pengaruh sebesar 89% terhadap hasil belajar 
siswa. Seperti halnya Durren dan Cherrington, 

Ong juga menemukan bahwa siswa pada kelas 
kooperatif TGT menunjukkan kemampuan 
pemecahan masalah yang lebih baik, mereka 
mampu memecahkan masalah tentang statistik 
yang baru, dengan berdasarkan pengetahuan 
statistik yang pernah dipelajari sebelumnya. 
Penemuan Ong ini menguatkan penemuan 
sebelumnya yang dilakukan oleh Debois, 
Johnson, Johnson, Stone dan Garibaldi, 
Johnson, Sharon, Ockerman dan Herzt-
Lasarowitz (dalam Ong Eng Tek,1999:58) 
yang menemukan bahwa pendekatan 
pembelajaran kooperatif meningkatkan 
keterampilan berfikir tingkat tinggi, yaitu 
bahwa siswa yang dibelajarkan dengan 
pembelajaran kooperatif mengalahkan siswa 
yang dibelajarkan dengan cara individu dalam 
pemecahan masalah dan tugas pemikiran yang 
lebih tinggi. 
 Penelitian tentang penerapan pendekatan 
pembelajaran kooperatif yang lain dilakukan 
oleh Huber, Bogatzki dan Winter, Madden-
Slavin, Slavin-Karwiet (Slavin,1995:43) 
menemukan bahwa siswa yang belajar 
matematika denagn strategi ini menunjukkan 
peningkatan kemampuan pada tes matematika 
standar, dan menguasai materi secara lebih 
baik dibandingkan dengan siswa yang 
dibelajarkan dengan pendekatan biasa dalam 
mempelajari materi yang sama. Penelitian 
Huber, Bogatzki dan Winter yang 
membandingkan kelompok TGT dengan 
kelompok biasa menunjukkan bahwa bentuk 
kelompok TGT secara signifikan 
memperlihatkan hasil tes matematika yang 
lebih baik. 
 Mengenai siswa dari tingkat kemampuan 
mana yang memperoleh keuntungan dalam 
pembelajaran kooperatif, hasil penelitian 
Edward dan De Vries, Johnson dan Waxman 
serta Van Quidenhoven (Slavin,1995:44) 
menemukan bahwa siswa dengan tingkat 
kemampuan rendah yang paling banyak 
memperoleh keuntungan dari pembelajaran 
kooperatif. Penelitian Webb (Slavin,1995:44) 
menemukan bahwa siswa yang memiliki  
tingkat kemampuan tinggi beruntung dalam 
pembelajaran kooperatif, karena siswa tersebut 
paling banyak memberikan penjelasan pada 
anggota kelompoknya. Sedangkan hasil 
penelitian Sharan, dkk (Slavin,1995:44) 
memperoleh hasil bahwa siswa dengan tingkat 
kemampuan tinggi, sedang maupun rendah 
sama-sama memperoleh keuntungan dalam 
pembelajaran kooperatif. 
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     Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di 
atas ternyata strategi pembelajaran kooperatif 
tipe TGT bila diterapkan dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kemampuan 
pemahaman, problem solving, pemahaman 
matematik, berfikir konseptual, aktivitas dan  
minat belajar siswa.  Dalam hal ini perlu 
dijelaskan kedudukan penelitian ini, bahwa 
penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang menerapkan strategi pembelajaran 
kooperatif tipe TGT, sebagai upaya mengatasi 
permasalahan yang sedang dihadapi siswa 
dalam pebelajaran matematika yaitu 
pemecahan masalah dan pemahaman 
matematika siswa yang masih rendah, dalam 
hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian 
terdahulu.  
 
KESIMPULAN 

Belajar matematika pada dasarnya tidak 
hanya pada taraf pengenalan dan pemahaman, 
tetapi juga aspek aplikasinya atau adanya 
kemampuan menerapkan atau mengaplikasikan 
konsep maupun materi yang sedang atau yang 
sudah dipelajari untuk memecahkan setiap 
permasalahan yang dijumpai baik dalam 
matematika itu sendiri, ilmu lain maupun 
masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga mereka yang mempelajari 
matematika dengan adanya kemampuan 
aplikatif tersebut akan menumbuhkembangkan 
sikap menghargai kemanfaatan matematika 
dalam kehidupannya. 

Upaya untuk meningkatkan  kemampuan  
siswa  secara  optimal  pada  saat ini sangat 
diperlukan karena kita sadari  bahwa 
perkembangan ilmu dan  teknologi   sekarang 
ini di satu sisi memungkinkan kita untuk 
memperoleh banyak   informasi  dengan  cepat   
dan  mudah  dari   berbagai  tempat di dunia. 
Namun, di sisi lain kita tidak mungkin  untuk  
mempelajari  keseluruhan  informasi dan  
pengetahuan  yang  ada,  karena sangat banyak 
dan tidak semuanya  diperlukan. 

Pemecahan masalah adalah bagian 
integral dari belajar matematika, dan dengan 
demikian pemecahan masalah jangan dijadikan 
bagian yang terpisah dari program matematika. 

Pemahaman merupakan tipe hasil belajar 
yang lebih tinggi daripada pengetahuan, namun 
tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu 
ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, 
perlu terlebih dahulu mengetahui atau 
mengenal. 

Strategi pembelajaran kooperatif adalah 
suatu strategi pembelajaran yang menekankan 
pada sikap/perilaku bersama dalam bekerja 
atau membantu di antara sesama dalam struktur  
kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 
terdiri atas 2 orang atau lebih, untuk 
memecahkan masalah. 

Dalam aktivitas belajar ada beberapa 
prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu 
jiwa, yaitu pandangan ilmu jiwa lama dan 
modern. 

Motivasi adalah suatu keadaan yang 
terdapat dalam diri seseorang yang 
menyebabkan seseorang melakukan kegiatan 
tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Strategi pembelajaran kooperatif adalah 
suatu strategi pembelajaran yang menekankan 
pada sikap/perilaku bersama dalam bekerja 
atau membantu di antara sesama dalam struktur  
kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 
terdiri atas 2 orang atau lebih, untuk 
memecahkan masalah. 

Dalam TGT kelebihan dari kedua model 
tersebutlah yang ditonjolkan. Kompetisi dalam 
TGT yang menonjol bukan kompetisi individu, 
melainkan kompetisi kelompok. Hal itulah 
yang dapat dijadikan pendorong agar setiap 
anggota kelompok memiliki rasa tanggung 
jawab yang tinggi untuk kemajuan 
kelompoknya. 
Dalam Pembelajaran kooperatif tipe TGT, 
turnamen akademik dilaksanakan dengan 
tujuan untuk menguji pengetahuan yang telah 
dicapai setiap siswa. Soal turnamen disusun 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 
Pada setiap pelaksanaan turnamen akademik, 
setiap meja turnamen dilakukan oleh tiga atau 
empat orang siswa yang mempunyai 
kemampuan akademik yang setara, dan setiap 
siswa mewakili kelompoknya masing-masing. 
 
Akhirnya Penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada pihak penyelenggara 
seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sain 
VIII FSM UKSW Salatiga, dan kepada seluruh 
peserta yang telah memberikan kesempatan 
pada penulis untuk menyajikan makalah ini, 
dengan harapan makalah saya ini dapat 
bermanfaat bagi perkembangan dunia 
pendidikan terutama dalam pembelajaran 
matematika.  
 
Tuhan Memberkati….. Amen….. 
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Nama Penanya   :  Adi Suryobintoro 

Pertanyaan                       :   

1. Kenapa kemampuan guru dalam melakukan metode kooperatif perlu diperhatikan ? 

2. Berdasarkan apa penilaian seoran guru dikatakan memiliki kemampuan mengolah 

pembelajaran TGT 

Jawaban                             :  

1. Karena selama ini guru hanya menunjukan kemampuan mentransfer ilmu saja tanpa  meu 

unuk menunjukan aktitas/ mengembangkan kemampuan siswa  

2. Berdasarkan syarat kemampuan diskusi (mengelola diskusi) 

 

Nama Penanya           :  Sujud Fadilah  

Pertanyaan                               :   

1. Pemecahan  masalah yang seperti apa yang dapat ditingkatkan oleh siswa yang akan diuji 

dalam penelitian ini? 

Jawaban                               : 

1. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara  atau diskusi kelempok 

 

Nama Penanya        :  M. Andi Rudhito 

Instansi        : USD 

Pertanyaan                           :   

1. Kenapa Kooperatif  ? 

Jawaban                               :  

1. Karena kooperatif adalah salah satu strategi dalam peningkatan hasil belajar siswa, 

terutama dalam pemahaman matematika dan pemecahan masalah matematika  

 

 

Nama Penanya   : Deni Candra P 

Instansi   : USD 

Pertanyaan                      :  

1. Maksud dari pengulangan arti strategi pembelajaran kooperatif, maksudnya apa ?  

2. Apakah ini sudah diterapkan, karena proposal ini dibuat pada tahun 2012 ? 

  Jawaban                            :   

1. Kesalahan karena ada penyelesaian kelimat yang sama pada kesimpulan   

2. Masih dibutuhkan penelitian

 


