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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sikap mengubah perilaku seseorang menuju 

kedewasaan atau lebih baik dari perilaku sebelumnya. UUSPN tahun 2003 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

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

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan diperlukan 

sebagai sarana transfer ilmu yang digunakan sebagai bekal kehidupan pada 

masyarakat. Pendidikan jalur formal yang disebutkan pada sistem pendidikan 

nasional memuat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). 

Salah satu mata mata pelajaran pada pendidikan dasar di SD adalah 

matematika. Secara etimologi, pengertian matematika berasal dari bahasa latin 

manthanein atau mathemata yang berarti "belajar atau hal yang dipelajari". 

Depdiknas (2003:416), menyatakan matematika sebagai berikut: 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang 

teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika 
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diskrit.  Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

  

Matematika sangat diperlukan di bidang perkembangan teknologi dan 

komunikasi, sehingga perlunya pembelajaran matematika dasar yang bermakna 

pada jenjang pendidikan dasar, khususnya Sekolah Dasar (SD).  

Pengamatan awal yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014  melalui 

observasi terhadap pembelajaran di kelas dan wawancara dengan siswa kelas 4 

SDN Banjarimbo 1. Kegiatan belajar mengajar di kelas kurang terjadi timbal 

balik, menyebabkan suasana pembelajaran menjadi satu arah, berpusat pada guru. 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung yaitu guru mendominasi dalam 

menjelaskan materi. Hal seperti ini disebabkan metode ceramah yang digunakan 

oleh guru. Memang segala informasi dapat tersampaikan dengan jelas melalui 

metode ini. Namun apabila metode ceramah yang mendominasi, berakibat 

pembelajaran hanya guru yang aktif di kelas.  

Situasi yang demikian menjadikan siswa pasif. Hasil wawancara dengan 

siswa menunjukkan, siswa mengalami kesulitan menghitung penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Soal penjumlahan yang dikerjakan, mayoritas 

jawaban salah pada soal yang terdapat bilangan bulat negatif. Rata-rata siswa 

kebingungan bagaimana memulai mengerjakan soal tersebut dan soal yang 

terdapat bilangan bulat negatif dikerjakan seperti bilangan bulat positif. Selain itu, 

alat bantu berupa media tentang bilangan bulat tidak terdapat di kelas, 

menyebabkan siswa semakin sulit memahami operasi hitung bilangan bulat. 

Permasalahan di atas dapat diselesaikan melalui kegiatan belajar yang 

melibatkan siswa secara aktif. Menggunakan pembelajaran kooperatif adalah 

solusinya. Menurut Slavin (2005:4), “pembelajaran kooperatif merujuk pada 
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berbagai macam metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 

materi pelajaran”. Salah satu metode dari pembelajaran kooperatif adalah Teams 

Games Tournaments (TGT). TGT adalah metode dari model pembelajaran 

kooperatif yang kegiatan pembelajarannya berupa penyampaian materi, belajar 

tim atau kelompok, permainan, turnamen, dan penghargaan tim. Keunggulan 

metode TGT terletak pada kompetisi yang dilakukan. Kompetisi ini meningkatkan 

motivasi siswa untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk kelompok dan diri 

siswa. 

Penelitian menggunakan metode TGT pernah dilakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ar- Rahmah Jabung Malang. Peneliti, Nuril Milati menggunakan 

metode ini pada kelas V SD mata pelajaran matematika. Penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT mencakup penyajan kelas, kerja kelompok, game, turnamen, 

dan penghargaan kelompok. Penerapan belajar kooperatif TGT dapat 

meningkatkan prestasi belajar  siswa, hal ini dibuktikan pada hasil tes pada 

sebelum diadakannya penelitian, siklus I dan siklus II yang porsentasenya mulai 

32.43%, 80% sampai 97.14%.  

Penggunaan metode TGT pada mata pelajaran matematika semakin efektif 

melalui bantuan media. Media yang sesuai dengan materi bilangan bulat adalah 

media patung bilbul. Media ini berukuran 25𝑥50 𝑐𝑚, yang terdiri atas papan, 

pencacah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Cara penggunaannya 

menggunakan penyelesaian penjumlahan dan pengurangan menggunakan model 

pencacah. 
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Peneliti memberikan solusi dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika dengan meneliti kegiatan proses belajar mengajar. Melalui penelitian 

tersebut, peneliti mengambil judul “Penggunaan TGT dengan Media Patung 

Bilbul untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Materi Bilangan Bulat 

Siswa Kelas 4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika materi bilangan bulat 

siswa kelas 4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan? 

2. Bagaimana peningkatan motivasi belajar matematika materi bilangan bulat 

melalui penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul pada siswa kelas 

4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan ? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar belajar matematika materi bilangan bulat 

melalui penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul pada siswa kelas 

4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika materi bilangan bulat 

siswa kelas 4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan.  
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2. Mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar matematika materi bilangan 

bulat melalui penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul pada siswa 

kelas 4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan.  

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar belajar matematika materi bilangan 

bulat melalui penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul pada siswa 

kelas 4 SDN Banjarimbo 1 Pasuruan. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi guru 

a. Untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pembelajaran pada 

siswa SD. 

b. Mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran TGT sebagai upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika. 

c. Mengembangkan kreatifitas guru untuk menciptakan media pembelajaran 

yang menarik dan sesuai dengan materi. 

2. Bagi pengamat 

a. Menambah wawasan pengamat mengenai pembuatan penelitian tindakan 

kelas. 

b. Mengetahui kondisi nyata pembelajaran matematika di kelas tinggi. 

3. Bagi siswa 

a. Penerapan metode TGT dengan Media Patung Bilbul dapat menghilangkan 

rasa bosan terhadap pembelajaran yang berpusat pada guru. 
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b. Pembelajaran TGT dengan Media Patung Bilbul dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika materi bilangan bulat. 

4. Bagi sekolah 

a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode TGT dengan 

Media Patung Bilbul. 

b. Digunakan untuk perbaikan RPP menggunakan metode TGT dan Media 

Patung Bilbul. 

E. Definisi Istilah  

Disajikan definisi istilah dari penelitian berikut ini. 

1. Tean Games Tournament (TGT) adalah  salah satu metode dalam model 

pembelajaran kooperatif yang kegiatan pembelajarannya berupa presentasi atau 

penyampaian materi oleh guru, belajar tim atau kelompok, game, turnamen, 

dan penghargaan tim (Slavin,2005). 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga penerimaannya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif (Munadi,2010). 

3. Media Patung Bilbul adalah media pembelajaran yang dikembangkan dari 

konsep pencacah. Terdiri atas sebuah papan dengan ukuran 25𝑥50 𝑐𝑚, dua 

warna kancing atau koin sebagai pencacah yang berbeda untuk mengartikan 

bilangan positif dan negatif. Misalkan warna merah untuk simbol positif, 

sedangkan warna kuning untuk simbol negatif. 

4. Motivasi adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang, 
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dan semangat untuk belajar (Sardiman,2011:85). Pengukur motivasi ini 

menggunakan angket motivasi belajar. 

5. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan secara keseluruhan 

bukan hanya pada salah satu aspek potensi aspek kemanusiaan saja 

(Suprijono,2011:7). Dalam penelitian ini menitikberatkan dalam aspek kognitif 

yang diukur melalui tes tulis. 

6. Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-

aspek bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data (Depdiknas, 

2006). Peneliti menggunakan aspek bilangan, materi tentang menghitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

 


