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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika SD/MI 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 yang dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama.  

 Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 

Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing 

untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. Mata pelajaran 

matematika SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

barikut : 1) memahami konsep matematika menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 
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melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika, 3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah, 5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 Kecenderungan belajar anak usia Sekolah Dasar memiliki tiga ciri, yaitu: 

konkrit, integratif, dan hierarkis. Konkrit mengandung makna proses belajar 

beranjak dari hal-hal yang konkrit yakni yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan 

diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfataan lingkungan sebagai sumber 

belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran 

yang berkualitas bagi anak usia Sekolah Dasar (Rusman, 2010: 251). 

 Pada pelajaran matematika kelas III SD/MI terdapat materi tentang luas 

bangun datar. Secara konseptual materi ini bermanfaat untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa  tentang mencari luas sebuah bangun datar. Sementara 

itu siswa dalam suatu kelas mempunyai karakteristik yang beragam, seperti 

kemampuan kognitif, kondisi sosial ekonomi, dan minat terhadap matematika. 

Untuk siswa SD, menurut Piaget (dalam Sagala, 2009: 27) masih berada pada 

masa operasional konkrit yaitu dalam mempelajari materi yang bersifat abstrak 

harus diawali dengan materi yang konkrit. Dengan mengetahui kekhasan 

matematika dan karakteristik siswa, dapat diupayakan cara-cara yang sesuai 
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dengan pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, baik dari 

segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Peran seorang guru sangat penting 

dalam hal ini. Guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan 

dapat dipahami siswa dengan baik sehingga mata pelajaran dapat diminati dan 

dikuasai oleh siswa. Seorang guru juga perlu memberikan bimbingan belajar 

terhadap siswa baik yang “berkekurangan” maupun yang “berkelebihan”. Akan 

tetapi tidak semua guru memperhatikan hal ini.  

 Menurut guru kelas 3 di SDN Bendosari 03 Pujon, murid kelas III ini 

masih banyak  yang kesulitan dalam memahami konsep tentang luas bangun datar. 

Standar ketuntasan minimum untuk pelajaran matematika mengharuskan siswa 

mencapai nilai minimum 70, akan tetapi 65% siswa tidak memenuhi standar 

ketuntasan minimum. Penyebabnya yaitu kurangnya minat belajar siswa yang 

disebabkan pembelajaran matematika dirasakan sulit untuk dipelajari, karena pada 

umumnya matematika berbentuk simbolik yang sulit untuk dipahami siswa. Selain 

itu pembelajaran dilakukan kurang adanya inovasi dan kreativitas guru 

memberikan sebuah materi. Guru hanya memberikan materi tanpa siswa terlibat 

aktif untuk mencari dan memahami materi yang disampaikan. Selain itu 

kurangnya pemahaman konsep yang dikuasai anak sehingga mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Ini disebabkan anak kurang memahami konsep dengan baik, semua 

materi diberikan guru tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh pengetahuan terhadap konsep materi yang diajarkan. Oleh karena itu, 

guru sebagai pendidik harus mampu untuk meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuan dalam pencapaian hasil belajar siswa. Guru sangat berperan dalam 
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proses pembelajaran, oleh karena itu guru harus dapat menginovasikan materi 

yang diajarkan dan dikemas dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.  

 Pembelajaran ini dapat dilakukan dalam bentuk permainan untuk menarik 

minat siswa dalam belajar matematika. Permainan dapat membuat peserta didik 

senang dalam belajar karena sesuai dengan karakter dan dunia anak yaitu dunia 

bermain, sehingga ketika belajarpun, guru harus mampu menciptakan suasana 

yang menyenangkan sehingga anak dapat belajar sambil bermain. Salah satu 

permainan yang mengandung unsur pembelajaran dalam mencari luas sebuah 

bangun datar adalah dengan menggunakan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament Kolase luas bangun datar. Teams Games Tournament merupakan 

model pembelajaran kooperatif yang mengandung unsur permainan yang terdiri 

dari kelompok-kelompok kecil, melibatkan siswa sebagai tutor sebaya serta 

adanya reinforcement. Kolase merupakan jenis dari seni rupa menempel yang 

nantinya dimodifikasi sehingga dapat dijadikan media yang digunakan dalam 

pembelajaran tentang materi luas bangun datar. 

 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nuril Millati dengan menggunakan 

model kooperatif tipe TGT pada mata pelajaran Matematika menunjukkan hasil 

belajar yang signifikan. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yang juga 

ditunjang dengan media yang konkrit dalam pembelajaran sehingga dengan model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament Kolase bangun datar, siswa diharapkan 

dapat memahami konsep luas bangun datar serta hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk 

menggunakan Teams Games Turnament Kolase luas bangun datar pada siswa 

kelas III di SDN Bendosari 03 Pujon dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar 
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Siswa dengan Menerapkan Model Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament Kolase Luas Bangun Datar pada Siswa Kelas III SDN Bendosari 

03 Pujon Kab. Malang”.  

 

B. Fokus Masalah 

 Permasalahan dalam kelas III di SDN Bendosari 03 Pujon adalah 

rendahnya pemahaman siswa tentang materi luas bangun datar. Hal ini terjadi 

karena siswa kurang dapat memahami konsep bagaimana mencari luas bangun 

datar. Siswa hanya menghafal rumus, sehingga ketika mencari luas bangun datar 

tanpa melihat buku siswa merasa kesulitan. Oleh karena itu dengan menerapkan 

model kooperatif tipe TGTK (Teams Games Tournament Kolase) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang konsep luas bangun datar. 

 

C. Rumusan masalah 

 Masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah penerapan model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament Kolase pada pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model kooperatif tipe Teams Games Tournament 

Kolase dapat meningkatkan hasil belajar tentang luas bangun datar pada 

pelajaran matematika siswa kelas III SDN Bendosari 03 Pujon Kabupaten 

Malang? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model kooperatif 

tipe Teams Games Tournament Kolase tentang luas bangun datar pada 

pelajaran matematika siswa kelas III SDN Bendosari 03 Pujon Kabupaten 

Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian  

 Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menerapkan  penerapan model kooperatif tipe Teams Games Tournament 

Kolase untuk meningkatkan hasil belajar tentang luas bangun datar pada 

pelajaran matematika siswa kelas III SDN Bendosari 03 Pujon Kabupaten 

Malang? 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa tentang luas bangun datar  dengan 

menerapkan model kooperatif tipe Teams Games Turnament Kolase di kelas 

III SDN Bendosari 03 Pujon Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap perkembangan pelajaran Matematika khususnya 

materi luas bangun datar kelas III. Manfaat tersebut ditujukan bagi: 

1. Bagi siswa  

a. Memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan menyenangkan siswa. 

b. Meningkatkan motivasi dan prestasi hasil belajar siswa. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa pada konsep luas bangun datar. 
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d. Menumbuhkan semangat belajar siswa dan memperbaiki konsep luas 

bangun datar. 

2. Bagi guru 

a. Upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional dalam 

menangani proses belajar mengajar di kelas. 

b. Menumbuhkan budaya meneliti di lingkungan guru. 

c. Upaya untuk melakukakan koreksi dan menemukan konsep yang kurang 

benar dalam pembelajaran matematika tentang luas bangun datar. 

d. Kegiatan dan hasil belajar dapat dilkukan dengan efektif. 

e. Menumbuhkan kreativitas guru dengan menggunakan berbagai inovasi 

permainan dalam pembelajaran matematika. 

3. Bagi peneliti 

a. Memberikan pengalaman dalam proses pencarian permasalahan untuk 

dicarikan pemecahannya. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

c. Meningkatkan keprofesian guru dalam proses pendidikan. 

d. Memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti lain untuk menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dunia pendidikan. 

4. Bagi sekolah 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan 

khususnya pada luas bangun datar. 

b. Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil 

kebijakan di sekolah tersebut. 
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F. Batasan Istilah  

1. TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan serta 

reinforcement (Komalasari, 2010: 67). 

2. Kolase adalah kreasi aplikasi seni rupa yang dibuat dengan menggabungkan 

teknis melukis dengan menempelkan bahan-bahan tertentu (Sumanto, 2011: 

176) 

3. Hasill belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Abdurrahman (dalam Jihad, 2009: 14). 

4. Luas daerah bangun datar adalah sesuatu yang menyatakan besarnya daerah 

(Suherman, 2007: 135). 

 


