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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Pendidikan yang 

bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang 

memiliki kemampuan dasar yang dapat menjadi pelopor dalam 

pembaharuan. 

 Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya gerakan 

pembaharuan dibidang pendidikan seperti pembaharuan metode 

pembelajaran. Metode dalam mengajar dikatakan baik jika mampu 

mengantar siswa mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran. 

Tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah siswa dapat berfikir dan 

bertindak secara aktif. Maka dari itu metode penyampaian guru yang 

efektif dalam mengajar adalah dampak atau hasil dari pembelajaran itu 

dapat menciptakan gairah dan semangat serta dorongan siswa untuk lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

          Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang berhasil 

ditunjukkan oleh dikuasainya materi pelajarn oleh siswa. Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, 

pelaksanaan dan evaluasi (Sagala, 2006:1). 
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 Pelajaran Matematika adalah salah satu bidang studi yang 

mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan 

jumlah jam pelajaran sekolah lebih banyak dibandingkan dengan mata 

pelajaran lainnya. Pelajaran matematika dalam pelaksanaan pendidikan 

diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar 

sampai Perguruan Tinggi. Matematika  merupakan ilmu pengetahuan yang 

sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari- 

hari. Akan tetapi, matematika sering dianggap oleh siswa sebagai mata 

pelajaran yang paling sulit, sehingga membuat siswa malas untuk belajar 

matematika. Dan hal tersebut akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

Menurut Aunurrahman (2010: 119) keaktifan anak dalam belajar 

merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, didasari 

dan dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran. 

Demikian pula berarti harus dapat diterapkan oleh siswa dalam setiap 

bentuk kegiatan belajar. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya 

keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional dan fisik jika 

dibutuhkan. 

Keaktifan siswa dalam belajar matematika merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Keaktifan belajar 

matematika sangat diperlukan untuk tercipta pembelajaran yang interaktif 

dan dan hasil belajar yang baik. Dengan belajar aktif diharapkam memiliki 

dampak positif pada siswa tentang apa yang dipelajari akan lebih lama 



3 
 

 

bertahan benak siswa. Siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru 

merupakan suatu tindakan bahwa siswa tersebut aktif dalam mengikuti 

proses belajar mengajar dikelas. 

Sebagai data awal dikatakan bahwa tingkat keaktifan dan hasil 

belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Sambi kelas VIII C dalam 

pembelajaran matematika masih rendah. Diamati dari keaktifan siswa 

diperoleh data awal bahwa prosentase 1) siswa yang mengajukan 

pertanyaan saat pembelajaran berlangsung ada 5 siswa (16,12%) 2) siswa 

yang mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas ada 6 siswa (19,35%)  

3) siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru ada 8 siswa (28%). 

Sedangkan diamati dari sudut pandang hasil belajar siswa, prosentasi 

dilihat dari nilai UTS semester genap yang tuntas Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM ≥ 75) ada 7 siswa (20%). 

Rendahnya  keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika yang dialami siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembelajaran matematika 

yang masih konvensional dimana guru mengajar hanya dengan metode 

ceramah. Guru sebagai pusat belajar mengajar sehingga siswa kurang aktif  

dan kurang rajin dalam mengerjakan latihan- latihan soal yang diberikan 

guru. Sehingga siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan akar penyebab masalah diatas, hendaknya dalam 

kegiatan pembelajaran guru harus mampu memilih dan menerapkan 

metode pembelajaran  yang mampu merangsang siswa lebih aktif dalam 
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belajar matematika, sehingga tujuan pengajaran akan tercapai dengan baik. 

Oleh karena itu, pembaharuan dalam bidang pendidikan harus selalu 

dilakukan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah 

satunya yaitu dengan penerapan metode pembelajaran Team Game 

Tournamen (TGT). 

Teams Games Turnament (TGT) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya kerjasama antar 

anggota kelompok untuk mencapai tujuan belajar. Terdapat empat tahap 

dalam TGT yaitu mengajar, belajar kelompok, turnamen/perlombaan, dan 

penghargaan kelompok. Hal yang menarik dari TGT dan yang 

membedakannya dengan tipe pembelajaran kooperatif yang lain adalah 

turnamen. Di dalam turnamen,  siswa yang berkemampuan akademiknya 

sama akan saling berlomba untuk mendapatkan skor tertinggi di meja 

turnamennya. Jadi siswa yang berkemampuan akademiknya tinggi akan 

berlomba dengan siswa yang berkemampuan akademiknya tinggi, siswa 

yang berkemampuan akademiknya sedang akan berlomba dengan siswa 

yang berkemampuan akademiknya sedang, siswa yang berkemampuan 

akademiknya rendah akan berlomba dengan siswa yang berkemampuan 

akademiknya rendah juga. Oleh karena itu, setiap siswa punya kesempatan 

yang sama untuk menjadi yang terbaik di meja turnamennya. Hal ini tentu 

akan memotivasi siswa dalam belajar sehingga berpengaruh juga terhadap 

hasil belajar siswa.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Metode 

Pembelajaran Team Game Tournamen (TGT) sebagai salah satu upaya 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan keaktifan dalam pembelajaran matematika setelah 

diterapkan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournamen (TGT)  pada siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Sambi tahun 

ajaran 2014/ 2015? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar  dalam pembelajaran matematika 

setelah diterapkan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournamen (TGT) pada siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Sambi 

tahun ajaran 2014/ 2015? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Untuk meningkatkan keaktifan pada siswa kelas VIIIC SMP 

Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2014/2015.  

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika  pada siswa kelas 

VIIIC SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2014/ 2015. 

2. Tujuan khusus 
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a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran 

matematika  melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournamen(TGT) pada siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 

Sambi tahun 2014/ 2015. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournamen (TGT) pada siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 

Sambi tahun 2014/ 2015. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournamen. 

b. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi 

alternatif pada pembelajaran matematika yang berbeda dari 

pembelajaran sebelumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

dalam setiap  pembelajaran matematika, sehingga siswa mampu 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam dirinya masing-

masing. 
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b. Bagi guru, dapat memanfaatkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Game Tournamen sehingga keaktifan dan hasil belajar 

siswa di dalam pembelajaran dapat meningkat. 

c. Bagi sekolah, Kepala sekolah dapat meningkatkan pembinaan dan 

kualitas berkelanjutan profesionalisme guru dan dapat memberikan 

kontribusi strategi pembelajaran dan meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

 

 


