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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana atau wahana yang berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas manusia baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun 

kewajiban sebagai warga negara yang baik. Pendidikan berintikan interaksi 

antara  pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik 

menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. 

Sedangkan kegiatan belajar mengajar merupakan inti pendidikan yang 

akan lebih efektif apabila siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Aktivitas siswa menyangkut fisik dan mental, bukan hanya untuk individu 

tetapi juga dalam kelompok sosial. Dengan demikian siswa akan mendalami, 

menghayati dan menarik pelajaran dan pengalamannya sebagai hasil belajar 

yang merupakan bagian dari dirinya. 

Proses pembelajaran tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru 

ke siswa tetapi juga menciptakan situasi yang dapat membawa siswa aktif dan 

kreatif belajar untuk mencapai perubahan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya 

sering dijumpai guru yang gagal membawa siswanya belajar, yang mungkin 

dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat. 

Proses pembelajaran matematika seringkali membuat siswa merasa 

kesulitan memahami pelajaran guru, kurang antusias untuk mengikuti 

pembelajaran bahkan menjadikan matematika sebagai pelajaran yang 



2 
 

 

menakutkan bagi mereka. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih banyak 

guru yang menggunakan metode konvensional. Penggunaan metode ceramah 

dalam pembelajaran matematika masih banyak digunakan oleh guru. Dalam 

metode ini siswa cenderung pasif karena dalam mempelajari ilmu sebagian 

besar diperoleh dari guru, siswa tidak diberi kesempatan untuk membangun 

pengetahuannya sendiri, yaitu guru membacakan atau membawakan bahan 

yang sudah dipersiapkan sedangkan siswa mendengarkan, mencatat dengan 

teliti dan mencoba menyelesaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh guru. 

Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dan mandiri dalam belajar 

matematika.  

Pembelajaran tersebut diatas juga terjadi di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu (SDIT) Arofah Boyolali. Dimana kegiatan pembelajaran didominasi 

oleh guru. Guru mengajar dengan menerangkan, memberi contoh soal dan 

memberi soal. Ini membuat pelajaran menjenuhkan dan membuat siswa tidak 

semangat dan keaktifan belajar siswa pun rendah. Pembelajaran seperti itu 

nampaknya kurang tepat untuk perkembangan mental siswa Sekolah Dasar 

yang umumnya mereka masih suka bermain.  

Proses pembelajaran yang baik harus mampu mengantarkan siswa 

mencapai ketuntasan belajar, dalam penelitian ini jumlah minimal siswa yang 

diharapkan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 90% dari 

jumlah anak. Berdasarkan data awal yang diperoleh ternyata hanya 46% dari 

jumlah siswa yang mencapai KKM seperti yang ditetapkan sekolah yaitu 62. 

Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses belajar-mengajarnya 

karena lebih dari setengah dari jumlah siswa tidak mencapai KKM.  
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Untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka perlu adanya perbaikan 

atau pembaharuan metode atau peningkatan relevansi metode mengajar. 

Metode mengajar dikatakan relevan jika mampu mengantarkan siswa 

mencapai tujuan pendidikan melalui pengajaran. Salah satu usaha untuk 

meningkatkan keaktifan dan kemandirian siswa adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif atau belajar secara berkelompok. 

Pembelajaran kooperatif menempatkan guru sebagai fasilitator, bukan satu-

satunya sumber ilmu. Guru memberikan informasi secara garis besar dan 

kemudian akan diselesaikan oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecilnya. 

Salah satu metode dalam model pembelajaran kooperatif adalah Team 

Games Tournamen (TGT). TGT pada mulanya dikembangkan oleh Davied 

Devries dan Keith Edward, ini merupakan metode pembelajaran pertama dari 

Johns Hopkins. Dalam metode ini kelas terbagi dalam kelompok-kelompok 

kecil yang beranggotakan 4 atau 5 siswa yang berbeda-beda tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, kemudian siswa akan 

bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Dengan meggunakan TGT 

maka siswa  dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan 

menyenangkan. 

Keberhasilan dalam proses belajar matematika sangat ditentukan oleh 

ketepatan guru dalam memilih metode yang digunakan. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memilih 

judul: ”Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan 

Metode Team Game Tournament Pada Siswa Kelas V SDIT Arofah Boyolali 

Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah penerapan metode pembelajaran Team Game Tournament dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDIT Arofah Boyolali 

Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas V SDIT Arofah Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dengan 

menggunakan metode pembelajaran Team Game Tournament. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

khasanah pengetahuan tentang metode pembelajaran TGT. 

b. Sebagai pendukung dan penguat terhadap teori-teori yang sudah ada 

sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

penggunaan metode TGT dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika, terutama terhadap peningkatan hasil 

belajar matematika siswa. 

b. Bagi guru matematika, metode pembelajaran TGT dapat digunakan 

untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif.  

c. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat mendorong siswa lebih aktif 

dalam mengikuti proses belajar-mengajar. 

d. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 

 

 

 

 


