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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi 

antara guru dan siswa. Dalam hal ini, kegiatan yang terjadi adalah guru 

mengajar dan siswa belajar. Menurut E. Mulyasa (2004: 32), pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun 

sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan 

belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri 

sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya guru dalam mengembangkan 

keaktifan belajar siswa sangatlah penting, sebab keaktifan belajar siswa 

menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Menurut Oemar Hamalik (2002: 172), belajar tidak cukup hanya 

dengan mendengar dan melihat tetapi harus dengan melakukan aktivitas 

yang lain diantaranya membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, 

mengerjakan tugas, menggambar, mengkomunikasikan, presentasi, diskusi, 

menyimpulkan, dan memanfaatkan peralatan. Dalam pembelajaran, guru 

menyajikan permasalahan matematika dan mendorong siswa untuk 

mengidentifikasi permasalahan, mencari pemecahan, menyimpulkan 

hasilnya, kemudian mempresentasikannya. Tugas guru sebagai fasilitator 

dan pembimbing adalah memberikan bantuan dan arahan. Ketika siswa 

menemukan permasalahan dalam menyelesaikan tugas, selain berinteraksi 
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dengan guru, siswa juga dapat bertanya dan berdiskusi dengan siswa lain. 

Siswa dikatakan belajar dengan aktif jika mereka mendominasi aktivitas 

pembelajaran. Siswa secara aktif mengunakan otak, baik untuk menemukan 

ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa 

yang dipelajari. Aktivitas dalam suatu pembelajaran bukan hanya siswa 

yang aktif  belajar tetapi dilain pihak, guru juga harus mengorganisasi suatu 

kondisi yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, salah 

satu usaha yang dapat dilakukan guru adalah merencanakan dan 

menggunakan model pembelajaran yang dapat mengkondisikan siswa agar 

belajar secara aktif. 

Menurut Anita Lie (2002: 8), salah satu model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa adalah pembelajaran kooperatif. Terdapat 

beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe 

Teams-Games-Tournament (TGT). Pada tipe ini terdapat beberapa tahap 

yang harus dilalui selama proses pembelajaran. Tahap awal, siswa belajar 

dalam suatu kelompok dan diberikan suatu materi yang dirancang 

sebelumnya oleh guru. Setelah itu siswa bersaing dalam turnamen untuk 

mendapatkan penghargaan kelompok. Selain itu terdapat kompetisi antar 

kelompok yang dikemas dalam suatu permainan agar pembelajaran tidak 

membosankan. Pembelajaran kooperatif tipe TGT juga membuat siswa aktif 

mencari penyelesaian masalah dan mengkomunikasikan pengetahuan yang 

dimilikinya kepada orang lain, sehingga masing-masing siswa lebih 

menguasai materi. Dalam pembelajaran tipe TGT, guru berkeliling untuk 



3 
 

membimbing siswa saat belajar kelompok. Hal ini memungkinkan siswa 

untuk berinteraksi dengan guru. Dengan mendekati siswa, diharapkan tidak 

ada ketakutan bagi siswa untuk bertanya atau berpendapat kepada guru. 

Peneliti mengadakan observasi di kelas V SD Negeri 4 Binangun 

Wonosobo untuk memperoleh gambaran kondisi siswa pada saat proses 

belajar matematika berlangsung. Pada saat guru memberikan pertanyaan, 

siswa menjawab pertanyaan guru secara bersama-sama. Seorang siswa akan 

menjawab pertanyaan guru jika ditunjuk oleh guru untuk menjawab. Jika 

diberi kesempatan untuk bertanya, siswa hanya berbisik-bisik dengan teman 

bahkan sebagian besar hanya diam. Siswa tidak mempunyai keberanian 

untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. Siswa mencatat semua 

materi yang disampaikan jika guru telah menginstruksikan untuk mencatat 

materi. Berdasar wawancara peneliti dengan beberapa siswa, mereka tidak 

menjawab pertanyaan karena tidak berani untuk mengatakan bahwa mereka 

belum paham dengan materi yang disampaikan. Selama pembelajaran 

berlangsung sebagian besar siswa tidak menggunakan buku yang ada untuk 

membantu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka hanya 

menggunakan catatan yang diberikan guru. Setelah selesai mengerjakan 

tugas, siswa tidak mempresentasikan hasilnya, tetapi hanya dibahas bersama 

oleh guru. Hal ini dikarenakan siswa tidak ada yang berani 

mempresentasikan hasil tugas mereka. Berdasar hasil observasi tersebut, 

siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar sehingga keaktifan belajar 

siswa perlu ditingkatkan. 
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Metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode ceramah 

dan tanya jawab. Berdasar keterangan yang diberikan guru, guru pernah 

menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa dikelompokkan dan diberikan 

tugas untuk mengerjakan soal. Hasilnya siswa lebih aktif dalam kelas tetapi 

terdapat beberapa kendala, diantaranya ruang kelas yang sempit tidak 

memungkinkan mobilisasi yang luas, guru mengalami kesulitan 

mengkondisikan siswa karena siswa ingin selalu diperhatikan sementara 

guru harus berkeliling pada semua kelompok satu persatu. Guru tidak 

merancang kegiatan pembelajaran kelompok sebelumnya sehingga guru 

mengalami kesulitan. Guru tidak mempresentasikan materi terlebih dahulu 

sehingga waktu banyak digunakan untuk menjelaskan materi pada setiap 

kelompok. Guru juga tidak mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah 

siswa memahami materi yang dipelajari pada saat belajar kelompok. 

Evaluasi dilaksanakan pada mid semester saja. Hal ini menunjukkan guru 

belum melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan baik. 

Bertolak dari semua hal di atas peneliti ingin melakukan suatu 

penelitian tindakan kelas guna meningkatkan keaktifan belajar matematika 

siswa di SD Negeri 4 Binangun Wonosobo kelas V melalui penerapan 

strategi TGT. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah antara 

lain: 
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1. Siswa kurang memiliki keberanian bertanya atau berpendapat, siswa 

hanya menjawab jika ditanya oleh guru. 

2. Sikap invidual siswa yang masih menonjol di dalam kelas 

3. Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Siswa kurang memanfaatkan sumber belajar selain catatan yang 

diberikan oleh guru. 

5. Kurangnya respon siswa dalam menanggapi instruksi guru. 

6. Siswa kurang memiliki keberanian untuk mempresentasikan hasil 

tugas mereka. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini 

dibatasi pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-

Tournament (TGT) guna meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa 

pada materi Bangun Datar dan Bangun Ruang di SD Negeri 4 Binangun 

Wonosobo kelas V. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: apakah penerapan strategi 

pembelajaran Teams-Games-Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

keaktifan belajar matematika siswa kelas V SD N 4 Binangun Wonosobo 

pada materi Bangun Datar dan Bangun Ruang? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika siswa kelas V SD N 4 Binangun Wonosobo pada materi Bangun 

Datar dan Bangun Ruang melalui penerapan strategi Teams-Games-

Tournament (TGT). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas diharapkan: 

1. Bagi Guru 

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah 

wawasan dan pengalaman melaksanakan pembelajaran dalam hal ini 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa dengan strategi 

Teams-Games-Tournament (TGT). Selain itu, guru diharapkan dapat 

mengasah kreativitas guru dengan menyusun sendiri Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang mempermudah guru mencapai tujuan pembelajaran 

yang telahditetapkan. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan inspirasi dan referensi untuk penelitian yang 

sejenis. 

 

 

 

 


