
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan kunci utama dalam proses 

pembangunan. Indonesia pada saat ini telah mulai berkonsentrasi untuk 

memperbaiki sistem pendidikannya. Untuk itu, telah dilakukan banyak upaya 

diantaranya mengubah kurikulum pendidikan, menambah jumlah tenaga pendidik 

baru, mengenalkan model pembelajaran yang lebih baik, baru dan modern, 

melakukan penelitian tentang pendidikan, dan lain sebagainya. 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa, salah satunya adalah dengan memilih strategi tertentu yang menyangkut 

inovasi dan pengembangan metode pembelajaran dan media pembelajaran, serta 

cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar diperoleh peningkatan hasil 

belajar khususnya pelajaran Matematika. Misalkan dengan membimbing siswa 

untuk bersama-sama terlibat aktif intelektualnya akan lebih menguatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Pemahaman ini 

memerlukan minat dan motivasi untuk belajar. 

Berdasarkan pengamatan penulis di Kelas IV SDN Mangguan I 

Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan pada pembelajaran Matematika materi 

operasi hitung bilangan, guru mayoritas lebih menggunakan metode ceramah dan 

siswa lebih belajar secara individu (secara sendiri-sendiri). Pembelajaran yang 

diciptakan oleh guru kurang inovatif. Pembelajaran seperti ini sangat jauh dari 
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PAKEM yang diharapkan pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang saat 

ini dijalankan. Pembelajaran yang diterapkan tidak berpusat pada peserta didik 

sehingga menjadikan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa 

juga menjadi kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang 

disampaikan. Kurang motivasi siswa akan berimbas pada hasil belajar siswa. 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilalukan oleh peserta didik atau 

murid. Konsep pembelajaran menurut Corey (1986) (dalam Sagala 2009) adalah 

suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan.  

Permasalahan yang ada di SDN Mangguan I Kecamatan Pasrepan 

Kabupaten Pasuruan pada mata pelajaran Matematika kelas IV pada minat belajar 

relatif kurang. Hal ini terbukti pada saat guru menyampaikan materi, anak-anak 

kurang merespon pada saat pelajaran berlangsung dan siswa di kelas IV banyak 

yang belum mengerti dengan penjelasan yang dijelaskan oleh guru, hal ini 

disebabkan karena guru hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga 

siswa cepat bosan dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, terlihat 

banyak siswa yang ramai sendiri pada saat mengikuti pelajaran Matematika. Hal 

ini dikarenakan  situasi belajar yang kurang kondusif, serta kurang pemahaman 
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konsep materi yang diajarkan. Kondisi pembelajaran tersebut berdampak pada 

hasil ulangan harian mata pelajaran Matematika siswa kelas IV yang belum 

memenuhi standat ketuntasan minimal. Terdapat 10 siswa dari 16 siswa yang 

nilainya di bawah standar ketuntasan minimal. 

Berbagai metode mengajar telah diterapkan di sekolah untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang diharapkan oleh guru, sehingga belajar dapat lebih 

bermanfaat bagi siswa. Metode yang sesuai dengan materi pelajaran akan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Proses pembelajaran perlu 

dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, oleh karena itu dituntut aktivitas 

dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Oleh karena 

itu perlu diadakan berbagai pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran seperti 

pendekatan Cooperative Learning. 

Slavin (1995) (dalam Isjoni 2010) menyebutkan cooperative learning 

merupakan model pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, di mana pada saat 

itu guru mendorong para siswa untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan-

kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya (peer 

teaching). Dalam melakukan proses belajar mengajar guru tidak lagi mendominasi 

seperti lazimnya pada saat ini, sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi 

dengan siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka. 

Lie (2000) (dalam Isjoni 2010) menyebutkan cooperative learning dengan 

istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang member 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam 

tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan, cooperative learning hanya 



4 
 

berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang di dalamnya 

siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan 

jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang saja.  

Djahiri (2004) (dalam Isjoni 2010) menyebutkan Cooperative Learning 

sebagai pembelajaran kelompok kooperatif yang menuntut diterapkannya 

pendekatan belajar yang siswa sentris, humanistik, dan demokratis yang 

disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan belajarnya. Dengan 

demikian, maka pembelajaran kooperatif mampu membelajarkan diri dan 

kehidupan siswa baik di kelas atau sekolah. Lingkungan belajarnya juga membina 

dan meningkatkan serta mengembangkan potensi diri siswa sekaligus memberikan 

pelatihan hidup senyatanya. Jadi, Cooperative Learning dapat dirumuskan sebagai 

kegiatan pembelajaran kelompok yang terarah, terpadu, efektif efisien, ke arah 

mencari atau mengkaji sesuatu melalui proses kerjasama dan saling membantu 

(sharing) sehingga tercapai proses dan hasil belajar yang produktif (survive). 

Berdasarkan hasil penelitian (dalam Febriyanti 2009) menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif terhadap siswa yang rendah 

prestasi belajarnya. Karena siswa akan lebih banyak belajar dari satu teman ke 

teman yang lain daripada bersama guru. Menurut Febriyanti (2009) bahwa 

pembelajaran Cooperatif Learning Tipe TGT (Teams Games Tournament) dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar Matematika dibanding model 

pembelajaran yang lain. Siswa saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk 

membuat kelompoknya menjadi kelompok yang terbaik, sehingga siswa belajar 

lebih antusias.  
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Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Horwart Kingsley 

(dalam Sudjana 2010) membagi tiga macam hasil belajar yaitu : 

a. Keterampilan dan Kebiasaan. 

b. Pengetahuan dan Pengertian. 

c. Sikap dan Cita-cita. 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 

siswa dengan melalui pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games 

Tournamen). Oleh karena itu peranan guru sangat menentukan pemahaman siswa 

sebagai tujuan akhir penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa, guru memegang peranan yang 

sangat penting, guru harus pandai-pandai dalam memilih metode pembelajaran 

yang tepat, salah satunya guru dapat menggunakan Cooperative Learning.  Dari 

latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menerapkan pendekatan 

Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games Tournament) dalam 

pembelajaran Matematika khususnya dalam materi Operasi Hitung Bilangan dan 

sifat-sifatnya yang berjudul "Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Operasi 

Hitung Bilangan Pada Mata Pelajaran Matematika Melalui Pendekatan 

Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games Tournament) Kelas IV SDN 

Mangguan I Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan". 
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B. Rumusan Masalah     

Berdasarkan masalah latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi 

hitung bilangan mapel Matematika kelas IV SDN Mangguan I Kecamatan 

Pasrepan Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana penerapan pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT (Teams 

Games Tournament) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

operasi hitung bilangan mapel Matematika kelas IV SDN Mangguan I 

Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: 

Jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan Cooperative 

Learning Tipe TGT (Teams Games Tournament), maka hasil belajar siswa pada 

materi operasi hitung bilangan mapel Matematika siswa kelas IV SDN Mangguan 

I Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan akan meningkat. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan memperoleh gambaran mengenai 

bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan 

menggunakan pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) serta memperoleh gambaran mengenai ketuntasan pembelajaran 

dengan penggunaan pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) tersebut. Untuk lebih rinci, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi operasi hitung bilangan pada 

mapel Matematika melalui pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT 

(Teams Games Tournament) kelas IV SDN Mangguan I Kecamatan Pasrepan 

Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui penerapan pendekatan Cooperative Learning Tipe TGT 

(Teams Games Tournament) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi operasi hitung bilangan mapel Matematika siswa kelas IV SDN 

Mangguan I Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada pembelajaran Matematika utamanya dalam meningkatkan pemahaman 

dalam materi operasi hitung bilangan pada siswa. Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran Matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Proses pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Matematika, terutama materi operasi hitung bilangan sehingga 

tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

b. Bagi guru 

Memberi masukan kepada guru, untuk lebih menemukan metode-metode 

pembelajaran yang lebih baik serta efektif. 

c. Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan profesionalisme guru dan sekolah dalam 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

d. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan Matematika sehingga menambah 

cakrawala pengetahuam serta dapat atau mampu meningkatkan kreativitas siswa 

dalam pelajaran Matematika. 
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F.  Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Model yang digunakan adalah Cooperative Learning (CL). 

2. Tipe model pembelajaran Cooperative Learning adalah Teams Games  

Tournament (TGT). 

3. Penelitian ini dilaksanakan terhadap siswa kelas IV SDN Mangguan I  

Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan pada materi operasi hitung bilangan. 

4. Masalah yang diteliti adalah aktivitas siswa yang pasif pada pembelajaran  

Matematika untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

G. Penegasan Istilah 

1. Menurut Dimyati (2006) hasil belajar adalah hasil yang telah diperoleh siswa 

dari pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan yang diikutinya selama 

pembelajaran melalui kegiatan penilaian. Tujuan pembelajaran adalah 

mengembangkan dan meningkatkan kepribadian individu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.    

Jadi kesimpulannya hasil belajar yaitu hasil yang diperoleh atau dicapai siswa 

setelah melakukan tugas dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hasil belajar 

adalah suatu hal yang telah dicapai oleh siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran dengan penerapan pembelajaran Cooperative Tipe TGT (Teams 

Games Tournament). Hasil belajar diukur melalui 2 aspek. Ranah kognitif dan 
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ranah afektif. Ranah kognitif yaitu jenis penilaian yang dilihat melalui 

penilaian tes hasil belajar (nilai ulangan harian, nilai tugas, UTS). Sedangkan 

ranah afektif yaitu jenis penilaian yang dilihat melalui penilaian sikap kerja 

sama mengerjakan tugas yang ada di dalam kegiatan penelitian ini. 

2. Operasi hitung yang telah kita kenal adalah penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian.  

a. Penjumlahan 

- Penjumlahan tanpa teknik menyimpan 

- Penjumlahan dengan teknik menyimpan 

b. Pengurangan 

- Pengurangan tanpa teknik meminjam 

- Pengurangan dengan teknik meminjam 

c. Perkalian 

d. Pembagian  

e. Operasi hitung campuran 

- Penjumlahan dan Pengurangan 

- Penjumlahan dan Perkalian 

3. Menurut Lie (2000) (dalam Isjoni 2010) menyebutkan cooperative learning 

dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa 

lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan, cooperative 

learning hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim 

yang di dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang 
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sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 

4-6 orang saja.  

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) mempunyai banyak 

manfaat, antara lain sebagai altenatif untuk menciptakan kondisi yang variatif 

dalam kegiatan belajar mengajar, dapat membantu guru untuk menyelesaikan 

masalah dalam pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya 

aktivitas proses belajar siswa ataupun rendahnya hasil belajar siswa dan 

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. 

Yang dimaksud dengan Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games 

Tournament) dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok, yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. Di dalam metode TGT (Teams Games Tournament) 

tersebut siswa selain belajar, mengerjakan tugas juga diiringi dengan semacam 

permainan agar siswa tidak jenuh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

 

 


