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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. 

Pada pendidikan Sekolah Dasar diajarkan berbagai mata pelajaran, salah 

satunya adalah matematika. Pelajaran matematika memegang peranan penting 

dalam membentuk siswa menjadi siswa yang berkualitas, karena matematika 

merupakan salah satu sarana berpikir untuk mengkaji segala sesuatu secara 

logis dan sistematis. Susanto (2015: 185) mengemukakan matematika 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berargumentasi memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) menuntut 

keterampilan guru dalam menyampaikan konsep matematika dengan cara atau 

metode yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Pemilihan 

model belajar disesuaikan dengan karakteristik dan karakteristik 

pembelajaran. 

Memahami Sebagai sebuah mata pelajaran yang membutuhkan 

kemampuan logika dan pemahaman konsep yang baik, matematika sering 

menimbulkan kesulitan tersendiri bagi siswa. Apalagi untuk siswa di SD yang 

masih kesulitan untuk memahami hahal yang bersifat abstrak. Pembelajaran  

matematika secara ilmiah masih terkait dengan kesulitan siswa dalam 
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memahami materi/konsep matematia tertentu yang menjadikan mereka 

kesulitan menyelesaikan persoalan matematika.  

Permasalahan dalam pembelajaran matematika juga terjadi di kelas IV 

SD Negeri 1 Kedungwuluh dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa masih 

rendah. Hal ini dapat diketahui dapat dilihat dari hasil tes siswa pada materi 

bangun datar keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. Sebanyak 17 siswa 

atau 53, 12 % belum mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70, 

sedangkan sebanyak 15 siswa atau 46, 87% telah mencapai KKM. 

Rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya belum digunakannya alat bantu mengajar atau alat peraga yang 

dapat membantu pemahaman siswa. Disamping permasalahan terkait prestasi 

siswa, masalah karakter terkait dengan sikap kerjasama siswa masih rendah. 

Hasil observasi yang telah dilakukan di kelas IV SD Negeri 1 Kedungwuluh 

menunjukan bahwa siswa cenderung tidak dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya dikarenakan dalam kelompok, siswa yang emiliki kemampuan 

lebih unggul tidak membantu anggota kelompok yang merasa kesulitan 

memahami materi. Tugas yang diberikan secara kelompok hanya dikerjakan 

oleh siswa yang memiliki kemampuan lebih unggul sebanyak 16 siswa, 

sedangkan siswa yang kurang unggul hanya diam saja. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti dan guru sepakat untuk 

berkolaborasi melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk  

meningkatkan kerjasama dan prestasi belajar matematika materi bangun datar 

keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. Peneliti dan guru memutuskan 

untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 
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Tournament (TGT) dalam pembelajaran. Pemilihan model ini didasarkan pada 

pendapat Slavin (2005: 14) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif  

tipe TGT menekankan pada kegiatan belajar secara kelompok yang 

menyenangkan.   

Model TGT memiliki dua unsur penting yaitu unsur kerjasama antar 

kelompok dan unsur kompetisi antar siswa. Bekerjasama dalam kelompok 

akan membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Mereka bekerjasama dalam 

mempersiapkan turnamen dengan saling membantu memahami materi yang 

akan digunakan saat turnamen. Unsur kompetisi diperlukan untuk 

menciptakan persaingan antar siswa untuk memenangkan pertandingan. 

Persaingan tersebut dibuat melalui sebuah game tournament  antar siswa yang 

mempunyai prestasi belajar yang sepadan atau homogen. Setiap siswa 

mewakili tim mereka masing-masing dan bersaing untuk memenangkan game 

tournament.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) 

digunakan karena di dalam proses pembelajarannya terdapat unsur kerjasama 

yang harus dimiliki setiap siswa. Pada persiapan sebelum turnamen, setiap 

siswa harus saling bekerjasama dalam kelompoknya untuk mempelajari materi 

supaya masing-masing anggota kelompoknya benar-benar siap menghadapi 

turnamen. Penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team game Tournament (TGT) diyakini dapat  meningkatkan kerjasama 

dan prestasi belajar matematika materi bangun datar keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga dengan permainan puzzle bangun datar. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan kerjasama siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Kedungwuluh pada mata pelajaran matematika materi bangun 

datar keliling dan luas jajargenjang dan segitiga? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Kedungwuluh pada mata pelajaran matematika materi bangun 

datar keliling dan luas jajargenjang dan segitiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan. Selain tujuan tersebut, terdapat 

tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini antara lain : 

1. Meningkatkan kerjasama siswa kelas IV SD Negeri 1 Kedungwuluh 

setelah mengikuti pembelajaran matematika materi bangun datar keliling 

dan luas jajargenjang dan segitiga dengan Model Pembelajaran Team 

Game Tournament (TGT). 

2. Meningkatkan proses Model Pembelajaran Team Game Tournament 

(TGT) untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Peningkatan Kerjasama Dan..., Mahfud Fauzi, FKIP, UMP, 2017



 

 

5 

matematika materi bangun datar keliling dan luas jajargenjang dan segitiga 

di kelas IV SD Negeri 1 Kedungwuluh. 

 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dengan pendidikan, terutama untuk peningkatan kerjasama dan 

prestasi belajar yang dimiliki siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas 

IV SD Negeri 1 Kedungwuluh. 

Manfaat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 

IV SD Negeri 1 Kedungwuluh, memiliki beberapa manfaat antara lain : 

1. Manfaat bagi siswa 

Siswa akan memperoleh pengalaman pembelajaran matematika 

yang menyenangkan yaitu melalui permainan puzzle bangun datar pada 

materi bangun datar keliling dan luas jajargenjang dan segitiga, sehingga 

dapat menarik minat siswa untuk lebih menyenangi materi pelajaran 

matematika. Dengan demikian maka prestasi belajar yang dimiliki siswa 

pun dapat meningkat atau lebih baik. Dengan itu pembelajaran matematika 

akan menambah digemari siswa ketika siswa terlibat secara langsung saat 

mengikuti pembelajaran matematika, seperti halnya mulai dari pembuatan 

kelompok, dan pembelajaran dibuat permainan dengan modifikasi 

diperlombakan pada diskusi pembelajaran. 
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2. Manfaat bagi guru 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memilih model 

pembelajaran yang efektif dan efisiensi serta menyenangkan untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas. 

b. Sebagai bahan kajian untuk lebih meningkatkan keprofesionalan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sehingga 

pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan dan bervariatif. 

c. Bahan pertimbangan dan sumber data bagi guru guna perbaikan dan 

peningkatan perannya di dunia pendidikan. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.  
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