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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Bab I ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang didalamnya 

terdapat alasan mengapa penulis mengangkat masalah peningkatan prestasi belajar 

matematika dengan materi pokok FPB melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Pada siswa kelas IV SDN Wonorejo I Kecamatan Sambeng Kabupaten 

Lamongan. Selain itu juga akan dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian bagi siswa, guru, dan sekolah. Untuk lebih jelasnya akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai pengajar atau pendidik, guru memiliki peran yang sangat 

penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang 

dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat 

perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi 

siswanyaserta peningkatan kualitas pembelajaran.Pembelajaran yang efektif 

dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. 

Makin banyak siswa terlibat aktif dalam belajar, makin tinggi kemungkinan 

prestasi belajar yang dicapainya. 

Pembelajaran Matematika tidak lagi mengutamakan pada penyerapan 

melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktivitas 

peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas matematika 
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dengan bekerja kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain. 

(Hartoyo, 2000:24). 

Langkah-langkah tersebut memerlukan partisipasi aktif dari siswa. 

Untuk itu perlu ada metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran. Adapun metode yang dimaksud adalah metode 

pembelajaan kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan 

tujuan bersama (Felder, 1994: 2). 

Siswa Kelas IV pada umumnya masuk dalam tahap operasional 

formal. Pada tahap ini anak mulai mampu berfikir logis tanpa kehadiran 

benda-benda kongkrit sebagai media pembelajaran, artinya anak mulai bisa 

berfikir hal-hal yang abstrak. Namun dalam kenyataannya perubahan ini tidak 

berlangsung secara mendadak tetapi secara bertahap sehingga anak masih 

tetap memerlukan kehadiran benda-benda kongkrit sebagai jembatan untuk 

berfikir hal-hal yang abstrak. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai uji kompetensi siswa Kelas 

IV tahun pelajaran 2012/2013 di SDN Wonorejo I Kecamatan Sambeng 

Kabupaten Lamongan didapat bahwa prestasi belajar matematika siswa masih 

rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya siswa yang merasa kesulitan dalam 

memahami FPB dengan mengunakan metode konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari 8 siswa di Kelas IV hanya 3 siswa yang mendapatkan nilai lebih 

dari 65. Jadi ketuntasan belajar siswa Kelas IV dalam mata pelajaran 

matematika materi FPB sebesar 37,5%. Untuk meningkatkan prestasi belajar 

dalam penguasaan materi dalam pelajaran matematika, peneliti menggunakan 
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pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Game Tournament), sesuai dengan 

ciri utama pembelajaran kooperatif model TGT yaitu adanya siswa yang 

heterogen. Hal tersebut menjadi dasar peneliti memilih TGT yaitu, keadaan 

siswa yang cenderung individualistis, siswanya mempunyai kemampuan 

heterogen. Pembelajaran kooperatif model TGT adalah pembelajaran 

berpusatkan pada siswa dan mempunyai beberapa tahap yaitu: (a) guru 

menerangkan topik tertentu sebagai informasi awal, (b) siswa dibagi dalam 

kelompok, (c) siswa belajar dalam kelompok, (d) turnamen, dan (e) 

penghargaan kelompok.  

Berdasarkan masalah-masalah yang ada di atas dan alternatif 

penyelesaiannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan PTK yang berjudul 

“Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Materi Pokok FPB Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Siswa Kelas IV SDN Wonorejo I 

Kecamatan Sambeng Lamongan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa Kelas IV SDN Wonorejo I 

Kecamatan Sambeng Lamongan? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa Kelas IV SDN Wonorejo I 

Kecamatan Sambeng Lamongan pada mata pelajaran matematika pokok 

bahasan FPB setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif  tipe TGT? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. penerapan pembelajaran kooperatif Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa Kelas IV SDN Wonorejo I 

Kecamatan Sambeng Lamongan. 

2. peningkatan prestasi belajar siswa Kelas IV SDN Wonorejo I Kecamatan 

Sambeng Lamongan pada mata pelajaran matematika pokok bahasan FPB 

setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah. 

1. Hasil Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi 

peneliti. 

2. Hasil Penelitian ini dapat Meningkatkan penggunaan metode pembelajaran 

matematika yang kreatif dan menyenangkan. 

3. Hasil Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

4. Hasil Penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

5. Hasil Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka 

perbaikan pembelajaran. 

6. Sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi sekolah yang ingin dicapai. 

 


