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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa  dipengaruhi oleh mutu 

pendidikan. Pendidikan merupakan sarana dan wahana yang strategis di dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan harus 

mendapat perhatian serta penanganan secara serius. Pihak pengelola 

pendidikan telah melakukan berbagai  usaha untuk memperoleh kualitas 

pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

mengoptimalkan sumber-sumber daya pendidikan yang tersedia. 

Tujuan umum pendidikan di masa kini adalah untuk memberi bekal agar 

kita dapat berfungsi secara efektif di era teknologi ini. Matematika sangat 

penting dalam persiapan ini karena peranan yang unik dalam setiap aspek 

kegiatan bersama, misalnya memahami konsep dan mempunyai ketrampilan 

yang tinggi. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, pelajaran matematika pada 

umumnya kurang disukai oleh siswa. Hal ini dikarenakan di dalam 

matematika terdapat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang sukar dipelajari 

siswa. Selain itu kurangnya kesadaran siswa bahwa aturan-aturan yang ada 

pada matematika mengajarkan untuk berpikir logis, rasional, kritis, cermat, 

efisien, efektif yang akan berguna pada era yang akan datang. 



Hasil studi pendahuluan menunjukkan meskipun matematika diajarkan 

dengan presentase jam pelajaran yang lebih banyak, namun prestasi siswa 

dalam bidang matematika relatif rendah bila dibandingan dengan mata 

pelajaran lain. Faktor penyebab utama adalah guru dan siswa, di mana siswa 

kurang antusias dalam menerima pelajaran matematika, sedangkan guru tidak 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa 

kurang aktif dalam pelajaran matematika.  

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. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang mandiri dalam belajar matematika.  

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemandirian siswa adalah dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif atau belajar secara berkelompok. 

Pembelajaran kooperatif menempatkan guru hanya sebatas sebagai fasilitator. 

Guru memberikan informasi secara garis besar dan kemudian akan 

diselesaikan oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecilnya.   

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah TGT (Teams Games 

Tournament). Teams games tournament 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. 

 Keberhasilan dalam proses belajar matematika tidak hanya ditentukan 

oleh ketepatan guru dalam memilih metode yang digunakan, kemandirian 

siswa dalam proses belajarnya juga memiliki peranan yang sangat besar. 

Belajar mandiri bukanlah berarti belajar sendiri melainkan belajar yang 

bertumpu pada kegiatan dan tanggung jawab siswa itu sendiri untuk mencapai 

keberhasilan belajarnya. 

Kemandirian siswa yang dimaksud adalah sikap yang dimiliki siswa untuk 

untuk tidak bergantung pada orang lain setiap menghadapi permasalahan 

matematika. Siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

matematika dengan kemampuan dan usahanya sendiri sehingga dengan 

kemandirian yang tinggi siswa dapat memperoleh prestasi yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti memilih judul: ”Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

( Team Game Tournament ) dalam Pembelajaran Metematika Pokok Bahasan 

Bangun Ruang Ditinjau dari Kemandirian Siswa”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahan-

permasalahan sebagai berikut: 



1. Adanya pandangan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit 

dan membosankan yang mengakibatkan rendahnya prestasi belajar 

matematika siswa. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru  belum menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan ada kemungkinan penggunaan 

metode selain konvensional. 

3. Adanya kemungkinan kemandirian siswa bepengaruh terhadap prestasi 

belajar matematika, di mana siswa yang mandiri mempunyai prestasi yang 

lebih baik dari pada yang tidak mandiri. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode pembelajaran yang digunakan dibatasi dengan metode kooperatif 

tipe TGT untuk kelas eksperimen dan metode konvensional untuk kelas 

kontrol. 

2. Kemandirian siswa yang dimaksud adalah kemandirian belajar matematika 

dalam sikap dan perilaku siswa untuk tidak  bergantung pada bantuan 

orang lain. 

3. Prestasi belajar matematika dibatasi pada prestasi belajar pokok bahasan 

bangun ruang khususnya pada Tabung, Kerucut, dan Bola.  

 



D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Apakah ada pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Apakah ada efek interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian 

siswa terhadap prestasi belajar matematika ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk mengetahui efek interaksi antara model pembelajaran dan 

kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 



F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai masukan dan dasar pemikiran  guru dan calon guru untuk dapat 

memilih metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan 

pokok bahasan yang dibahas. 

2. Bagi peneliti sebagai calon pendidik, dapat menjadi bekal untuk terjun ke 

dunia pendidikan. 

3. Bagi siswa supaya memiliki kemandirian belajar yang tinggi agar dapat 

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

motivasi meneliti pelajaran lain serta sebagai acuan penelitian berikutnya. 


