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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika 

bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan: 1) memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahaan masalah; 2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh; 4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah dan; 5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Tujuan 1 sampai 4 menitikberatkan bagaimana siswa harus dibekali secara kognitif 

sedangkan tujuan kelima terkait sikap siswa terhadap matematika. 

Salah satu cara untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran matematika 

tersebut dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. Menurut Dimyati (2006), hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberi tes 

hasil belajar pada setiap akhir pelajaran. Adapun hasil belajar menurut Nasution (2003)  

adalah hasil dari interaksi tindak belajar mengajar yang biasanya ditunjukkan dengan nilai 

tes yang diberikan oleh guru. 

Slameto (2003) mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

ke dalam dua kategori, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar yang meliputi faktor jasmaniah 

(seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (seperti intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan), dan faktor kelelahan (seperti kelesuhan 

dan kebosanan). Adapun Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu yang 

meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Salah satu faktor luar yang 

berasal dari sekolah adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial 

(Suprijono, 2012). Proses pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran yang berfokus pada siswa. Namun pada kenyataannya, masih terdapat 
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pembelajaran yang berfokus pada guru dan tidak memberi ruang pada siswa untuk aktif 

(Sari, 2013). Salah satu model pembelajaran yang berfokus pada siswa adalah model 

pembelajaran kooperatif. 

Menurut Suprijono (2012), model pembelajaran kooperatif adalah model belajar 

dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-

beda dengan tujuan setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompoknya. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan karena model 

pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk 

bekerja sama saling membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau 

inkuiri (Isjoni, 2009). Model pembelajaran kooperatif ini berdasarkan pada belajar 

kontruktivisme yang mengutamakan peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan peran aktif siswa 

dalam pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT). Menurut Slavin (2005), terdapat lima langkah dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT yaitu presentasi kelas (penyampaian oleh guru tentang materi, tugas, 

tujuan, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, serta memberikan motivasi), tim (proses 

diskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah bersama, saling memberikan 

jawaban dan mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab), games 

(permainan yang dilakukan antar kelompok),  turnamen (struktur game yang dimainkan 

antar kelompok untuk memperoleh tambahan skor tim mereka), dan rekognisi 

tim/penghargaan kelompok (pemberian penghargaan apabila skor kelompok mereka 

tertinggi dibandingkan kelompok lain). Slavin (2005) mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktifitas seluruh siswa, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung permainan dan reinforcemen (bertukar 

informasi). Adanya unsur permainan yang dirancang dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT diharapkan dapat membuat siswa belajar lebih rileks. 

Salah satu kelemahan pembelajaran kelompok adalah adanya dominasi beberapa 

siswa saat diskusi. Hal ini bisa terjadi juga saat pembelajaran TGT, misalnya saat 

pelaksanaan tim, pemecahan tugas kelompok mungkin tidak melibatkan seluruh anggota 

kelompok hanya beberapa orang anggota kelompok saja yang aktif sedangkan anggota 

kelompok lainnya pasif dan hanya mengandalkan temannya saja. Oleh karena itu, perlu 

adanya cara untuk mengatasi kelemahan tersebut. Salah satunya adalah dengan 

mengkolaborasikan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan model pembelajaran 
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lain yang dapat digunakan untuk mengatasi dominasi siswa tertentu saat pelaksanaan tim 

pada TGT. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing.  

Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing merupakan pengembangan 

dari strategi belajar talking chips yang ditemukan oleh Kagan. Menurut Kagan (Miftahul, 

2011), model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing adalah jenis metode 

struktural yang mengembangkan hubungan timbal balik antar anggota kelompok dengan 

didasari adanya kepentingan yang sama. Sedangkan model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing menurut Lie (2008) adalah salah satu tipe model pembelajaran 

kooperatif yang masing-masing anggota kelompoknya mendapat kesempatan yang sama 

untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran 

anggota kelompok lain. Model ini menuntut setiap siswa untuk memberikan pendapatnya 

dan mendengarkan pendapat dari anggota lain sehingga dapat digunakan untuk mengatasi 

hambatan pemerataan yang sering mewarnai kerja kelompok serta memastikan setiap 

siswa berperan serta dan berkontribusi pada kelompoknya masing-masing. 

Penelitian yang mengkolaborasi TGT dengan kancing gemerincing telah dilakukan 

sebelumnya oleh Sri Suryani,dkk dan Annisa Swastika,dkk. Penelitian Suryani,dkk (2013) 

pada pembelajaran kimia siswa SMA menunjukkan bahwa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dilengkapi teknik kancing gemerincing dapat 

meningkatkan hasil belajar. Adapun penelitian Swastika,dkk (2014) pada pembelajaran 

matematika pokok bahasan bangun ruang sisi datar siswa SMP menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT kolaborasi Kancing Gemerincing memberikan hasil 

belajar yang sama baiknya dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Adanya teori dan hasil penelitian tentang TGT dan kancing gemerincing menjadi 

dasar pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing yang 

hendak diteliti. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII dalam pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kolaborasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) dan Kancing 

Gemerincing Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah terdapat pengaruh kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing 

gemerincing terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing 

gemerincing terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan/pengembangan 

wawasan terutama dalam hal kolaborasi model pembelajaran kooperatif  tipe TGT dan 

kancing gemerincing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menambah referensi guru dalam menentukan model 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk menghasilkan hasil belajar 

matematika yang lebih baik. 

c. Bagi Siswa 

Memberi kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya sehingga menghasilkan hasil belajar matematika yang lebih baik. 

d. Bagi Peneliti lain 

Sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian penerapan kolaborasi 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing dalam 

pembelajaran matematika dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan. 

 


