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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 ayat (1): Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (dalam Samino, 2009:23). Pendidikan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3).  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan untuk 

memajukan pendidikan yaitu dengan menumbuhkan semangat belajar. Namun dewasa ini 

banyak kalangan pelajar yang menganggap bahwa belajar merupakan suatu kegiatan atau 

aktivitas yang membosankan, mereka hanya duduk diam mendengarkan guru 

menjelaskan materi pelajaran, tanpa adanya suatu tindakan atau kegiatan sebagai 
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pengalaman dalam belajar. Menurunya semangat dan keinginan siswa dalam belajar akan 

sangat berdampak buruk terhadap hasil belajar yang dicapai.  

Menurut Soli Abimanyu, 1995:8-9 dalam Sukidin, dkk, 2010:153 setidaknya ada 

tiga faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar, sehingga hasil belajar yang 

dicapai pun kurang optimal dan memuaskan. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) siswa 

kurang memiliki kemampuan untuk merumuskan gagasan sendiri, (2) siswa kurang 

memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain, (3) siswa belum 

terbiasa bersaing menyampaikan pendapat dengan teman yang lain  

Dalam  penelitian  ini solusi yang  diharapkan peneliti  mencoba  

mengetengahkan  salah  satu  solusi dalam bentuk  pembelajaran  aktif,  kreatif,   efektif,  

dan  menyenangkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengadakan 

penelitian tindakan kelas mengenai  Penerapan Model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Time Games Tournament) untuk meningkatkan hasil belajar Matematika kelas  IV  SDN  

02 Brujul Kec. Jaten kab. Karanganyar .  
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B. Identitas Masalah 

Berdasarkan analisis latar belakang di atas, kondisi yang ada saat ini adalah: 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Matematika masih bersifat konvensional 

dan kurang bervariasi, yaitu metode ceramah sehingga hasil belajar siswa rendah. 

2. Proses pembelajaran Matematika yang masih berjalan satu arah atau monoton, yaitu 

pembelajaran hanya bersumber dari guru tanpa adanya umpan balik dari siswa. 

3. Siswa kurang berani dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan pertanyaan. 

4.  Media yang digunakan dalam proses pembelajaran Matematika belum bervariasi dan 

menarik. 

5. Proses pembelajaran masih didominasi guru, sehingga pembelajaran yang tercipta kurang 

menyenangkan dan menarik. 

6. Siswa mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang diteliti, maka peneliti memberi 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament). 

2. Hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri 02 Brujul Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar. 

D. Perumusan Masalah 

Bertolak  dari  permasalahan  diatas,  maka  perumusan   masalah  pada  penelitian  

ini  adalah  :  Apakah  penerapan  metode TGT (Team Games Tournament)  dapat  

meningkatkan  hasil belajar matematika siswa  kelas  IV  SDN 02 Brujul Kec. Jaten     
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :  -     Meningkatkan kualitas pembelajaran 

- Menambah ketrampilan guru tentang penggunaan metode 

TGT (Time Games Tournament)  

2. Tujuan Khusus :    -   Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV  SDN 02 Brujul     

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan baru dalam meningkatkan hasil belajar 

Matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team 

Games Tournament). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Untuk menjadikan keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, ide, gagasan, 

dan pertanyaan. 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar Matematika agar dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 

b. Bagi guru 

1) Untuk meningkatkan ketrampilan guru alam menggunakan model TGT. 

2) Untuk menambah pengalaman guru dalam mengaplikasikan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dalam hal ini yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament). 
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3) Menjadi bahan pertimbangan guru dalam menentukan model pembelajaran yang 

tepat bagi proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat 

dicapai secara optimal. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika. 

2) Proses pembelajaran tidak lagi berjalan satu arah, melainkan dua arah yaitu adanya 

timbal balik antara siswa dan guru. 

3) Dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga secara keseluruhan 

hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


