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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mendidik siswa 

menjadi manusia yang dapat berfikir logis, kritis dan rasional serta menduduki 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Matematika sebagai dasar ilmu-ilmu yang 

lain. Pada kenyataannya, matematika perlu mendapatkan perhatian khusus karena 

masih ada anggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan, sulit 

dan tidak menarik bagi siswa. Banyak orang beranggapan bahwa matematika hanya 

didapatkan di sekolah. Akibatnya, matematika tidak terlihat sebagai sesuatu yang 

biasa digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari tetapi sebagai suatu syarat yang 

harus dipelajari di sekolah. Sebagian orang menganggap pelajaran matematika tidak 

menyenangkan dan sulit (Noviana, 2011). 

Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah kualitas pembelajaran 

matematika. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika adalah 

dengan memperbaiki model pembelajaran matematika yang lebih pas untuk 

pembelajarannya. Model pembelajaran matematika merupakan hal yang utama dalam 

sebuah pendidikan. Dalam proses pembelajaran matematika, akan selalu berkaitan 

dengan peran guru sebagai pendidik. Peran guru tidak hanya mentrasfer ilmunya 

kepada siswa, tetapi juga mengajaknya untuk mengembangkan kompetensi yang 

dimiliki dengan memberi contoh yang baik. Tujuannya tidak lain agar mendapatkan 

hasil yang maksimal dengan prestasi belajar matematika yang memuaskan. Prestasi 
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merupakan masalah penting dan menjadi tujuan utama pendidikan. Guru mengajar di 

kelas mengharapkan supaya prestasi belajar siswanya baik. Orang tua pun berharap 

agar anaknya yang sekolah dapat naik kelas dan mendapatkan nilai yang baik.  

Hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 terhadap siswa 

kelas VII-G SMP Negeri 11 Malang pada mata pelajaran matematika yang diajarkan 

oleh salah satu guru mata pelajaran di SMP Negeri 11 Malang. Siswa kelas VII-G 

berjumlah 33 orang. Kegiatan awal yang dilakukan pada proses pembelajaran adalah 

kegiatan pendahuluan yaitu guru masuk dengan menyampaikan salam, melakukan 

doa bersama, melakukan presensi dan guru mereview sekidit tentang materi 

sebelumnya serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk tanya jawab seputar 

materi. Setelah itu guru mulai menjelaskan materi selanjutnya yang akan dipelajari, 

sebelumnya guru memberikan stimulus terhadap siswa berupa pertanyaan atau 

pengetahuan awal berkaitan denan materi yang akan dibahas. Guru juga 

menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatarun inti 

pembelajaran guru membentuk kelompok belajar secara heterogen lalu memberikan 

permasalahan yang harus dipecahkan bersama dengn kelompok masing-masing. 

Pembelajaran kelompok ini dilakukan guna mengasah kemampuan siswa dalam 

menyampaikan pendapat, mengembangkan aktivitas siswa, serta menumbuhkan 

semangat siswa. Namun pada kegiatan inti masih terlihat siswa pasif dan masih 

kurang kesadaran untuk aktif dalam pembelajaran. Pada kegiatan akhir guru 

melakukan review terhadap materi yang telah dipelajari, memberikan arahan kepada 

siswa pada hasil pengerjaan tugas mereka, agar melatih kemampuan mereka dalam 

memecahkan masalah. 
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Siswa kelas VII-G SMP Negeri Malang masih tergolong siswa yang 

berkemampuan menengah kebawah dalam proses komunikasi serta hasil belajar, hal 

ini dapat dilihat dari proses pembelajaran di kelas yang masih pasif serta hasil belajar 

yang masih di bawah nilai KKM. Guru telah mencoba dengan berbagai cara guna 

meningkatkan kemampuan siswa, namun masih belum ada peningkatan yang dialami 

oleh siswa. Begitu pula dalam pembelajaran dan pengerjaan soal hanya siswa 

berkemampuan tinggilah yang berperan aktif sedangkan yang lain hanya berdiam diri 

bahkan tidak menghiraukan.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran, banyak guru 

yang khawatir tentang nilai yang didapat oleh siswa pada SMP Negeri 11 Malang. 

Guru harus bersikeras untuk meningkatkan prestasi tersebut terutama pada mata 

pelajaran matematika. Sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan 

kepada guru siswa kelas VII-G, guru memberikan informasi bahwa pada saat 

pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru. Hal ini dapat dilihat pada saat guru 

menjelaskan siswa cenderung diam, kurang berani bertanya dan memberikan 

pendapat, siswa lebih memilih diam atau asyik dengan aktivitas mereka yang lain dari 

pada mendengarkan penjelasan dari guru, dan ketika ditegur oleh guru siswa hanya 

tersenyum dan langsung menulis apa yang disuruh oleh guru. Sama halnya dengan 

komunikasi yang dimiliki oleh siswa, kebanyakan dari siswa masih mengalami 

kesulitan dalam mengkomunikasikan pelajaran baik itu dalam presntasi, bertanya, 

menjawab bahkan dalam tulisan pun banyak siswa yang masih kesusahan dalam 

mengkomunikasikan matematikan kedalam tulisan. Begitu pula halnya dalam prestasi 

siswa kelas VII-G yang telah dicapai pada materi sebelumnya dibawah nilai KKM, 
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sehingga guru selalu melakukan remidi pada setiap ulangan yang dilakukan. Maka 

dari itu guru dengan teliti dan terus menerus meningkatkan mutu pembelajaran 

dengan mencoba berbagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Selain dari hasil observasi dan wawancara terhadap guru mata pelajaran, 

pengalaman magang yang pernah dilakukan pada SMP Negeri 11 Malang 

menyatakan bahwa siswa memiliki kemampuan menengah kebawah serta peran di 

dalam kelas pun masih kurang, dan pada sekolah ini belum pernah menggunakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) maupun 

TTW (Think Talk Write). 

Alternatif penggunaan model pembelajaran adalah cooperative learning 

(pembelajaran kooperatif) dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda. Model pembelajaran ini mempermudah siswa dalam 

memahami dan menemukan masalah yang sulit dengan berdiskusi. Pembelajaran 

kooperatif juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengemukakan pendapat 

dan pertanyaan. Model pembelajaran yang dipakai guru akan berpengaruh pula 

terhadap cara belajar siswa, karena setiap siswa mempunyai cara belajar yang 

berbeda. Perlu model pembelajaran yang tepat untuk memotivasi siswa serta 

melibatkannya dalam proses pembelajaran.  

Ibrahim (Kurnia, 2015) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

memberi keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Salah satunya adalah 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Geams Tournament (TGT).  
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Pembelajaran kooperatif tipe TGT selain mengakomodasikan usaha-usaha tiap 

individu, anggota kelompok juga memberikan penilaian terhadap usaha-usaha kerja 

kelompok. Tipe TGT mempunyai kelebihan karena pembelajaran disusun dalam 

bentuk permainan (Games) yang dikemas dalam sebuah turnamen (Tournament), 

sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Pada model TGT siswa 

menempati posisi sangat dominan dalam proses pembelajaran dimana semua siswa 

dalam setiap kelompok diharuskan untuk berusaha memahami dan menguasai materi 

yang sedang diajarkan dan selalu aktif ketika kerja kelompok sehingga saat ditunjuk 

mempresentasikan jawabannya siswa  tersebut mampu menyampaikannya. (Wartono, 

2004) 

Dalam model pembelajaran konvensional, guru hanya mentransfer ilmu kepada 

anak didik dan model pembelajaran ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi 

lisan antara guru dan siswa dalam interaksi edukatif. Model pembelajaran ini lebih 

banyak menuntut keaktifan guru daripada siswa. TGT merupakan pembelajaran yang 

menggunakan turnamen akademik kemudian kuis-kuis dan sistem skor kemajuan 

individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim 

lain yang kemampuan akademik sebelumnya setara seperti mereka. 

Komunikasi antar guru dan siswa maupun siswa dengan siswa sangat penting 

dalam proses belajar mengajar untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Greenes dan 

Schulman (The National Council of Teachers of Mathematics: 2004 dalam Prasetya, 

2010) menyatakan bahwa komunikasi matematika merupakan: (1) Kekuatan sentral 

bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi matematika; (2) Modal 

keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan 
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investigasi matematika; (3) Wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan 

temannya untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah 

pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain.  

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat berbagai macam tipe pembelajaran, 

salah satunya pembelajaran yang mampu meningkatkan komunikasi yaitu dengan 

strategi Think Talk Write (TTW). Strategi yang dikenal oleh Huinker dan Laughin 

mengatakan bahwa strategi ini membangun secara tepat untuk berpikir dan 

merefleksikan serta mengorganisasikan ide-ide serta mengetes ide tersebut sebelum 

siswa diminta untuk menulis. Yamin dan Ansari (Roziq, 2012).  

Strategi Think Talk Write (TTW) didasarkan pada pemahaman bahwa belajar 

adalah sebuah perilaku sosial yang mendorong siswa untuk berfikir, berbicara dan 

kemudian menulis berkenaan dengan suatu topik. Strategi pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) lebih dikenal dengan pembelajaran individu dalam kelompok. Strategi 

Think Talk Write (TTW) memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan guru 

sebagai fasilitator dan motifator dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kemampuan 

komunikasi dan pemahaman matematika siswa berkembang. Alur kemajuan strategi 

TTW dimulai dengan keterlibatan siswa dalam berfikir atau berdialog dengan dirinya 

sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan 

temannya. Suasana ini dilakukan dalam kelompok kecil yaitu 3-5 siswa. 

Dengan adanya pembelajaran matematika dengan model pembelajaran TGT 

dengan menggunakan strategi TTW ini dapat menumbuhkan dan memberikan 

semangat yang lebih dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. 

Karena dalam pembelajaran ini tidak hanya memprioritaskan siswa yang memiliki 
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kemampuan menengah keatas, namun akan lebih mengutamakan siswa yang 

berkemampuan menengah kebawah. Sehingga akan terbangun rasa tanggung jawab 

antar individu siswa tanpa memandang kemampuan yang mereka miliki. Siswa yang 

memiliki kemampuan lebih dapat menerangkan atau membantu temannya yang lain, 

begitu pula siswa yang memiliki kemampuan menengah kebawah. Jadi setiap siswa 

memiliki kesempatan untuk merealisasikan kemampuan mereka masing-masing dan 

mempersiapkan diri mereka untuk mewakili kelompok dalam tournament yang akan 

diadakan pada akhir pertemuan. 

Adapun hasil penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran TGT dari 

Herman (2013) pada pembelajaran akuntansi menyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X tahun ajaran 

2012/2013. Hasil penelitian TGT disertai media gambar cetak dari Indah (2009) pada 

kompetensi dasar atmosfer kelas X7 di SMA Sukoharjo tahun ajaran 2008/2009 

menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran TGT disertai media gambar cetak 

dapat meningkatkan keaktivan siswa sebesar 2,38%, dan hasil belajar siswa sebesar 

7,03%. Hasil penelitian TTW dari Prasetya (2010) pada siswa kelas VIII A SMPN 4 

Depok Sleman menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa baik dan 

mengalami peningkatan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) Menggunkan Strategi Think Talk Write (TTW) Pada Materi 

Aritmatika Sosial Di Kelas VII  SMP Negeri 11 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya model pembelajaran 

Teams Games Tournaments (TGT) menggunakan strategi Think Talk Write 

(TTW) pada materi aritmatika sosial di SMPN 11 Malang? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematik siswa dengan diterapkannya 

model pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) menggunakan 

strategi Think Talk Write (TTW) pada materi aritmatika sosial di SMPN 11 

Malang? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa dengan diterapkannya model pembelajaran 

Teams Games Tournaments (TGT) menggunakan strategi Think Talk Write 

(TTW) pada materi aritmatika sosial di SMPN 11 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Mengetahui bagaimana aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya model 

pembelajaran TGT menggunakan strategi TTW pada materi aritmatika sosial 

di SMP Negeri 11 Malang. 

2. Mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi matematik siswa dengan 

diterapkannya model pembelajaran TGT menggunakan strategi TTW pada 

materi aritmatika sosial di SMP Negeri 11 Malang. 
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3. Mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dengan diterapkannya model 

pembelajaran TGT menggunakan strategi TTW pada materi aritmatika sosial 

di SMP Negeri 11 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan bagi pendidikan matematika dan memperkaya hasil 

penelitian, serta sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi kepada guru matematika khususnya guru matematika 

SMP Negeri 11 Malang dalam upaya peningkatan aktivitas, kemampuan 

komunikasi, dan hasil belajar siswa.  

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan menjadi lebih terarah, tidak meluas, dan mendapatkan data 

yang akurat, diperlukan pembatasan masalah sehingga penelitian menjadi efektif 

dan efisien. Hal yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang akan diterapkan adalah model pembelajaran TGT 

2. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan adalah strategi TTW 

3. Karakteristik yang akan diteliti adalah aktivitas siswa, kemampuan 

komunikasi, dan hasil belajar. Yang mana aktivitas dan kemampuan 



10 
 

komunikasi siswa diukur menggunakan lembar observasi dan hasil belajar 

dengan menggunakan tes akhir pembelajaran. 

4. Materi yang akan digunakan adalah materi aritmatika sosial. 

5. Penelitian ini akan dilakukan di kelas VII G SMP Negeri 11 Malang dengan 

jumlah siswa 33. 

6. Games yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah berupa pertanyaan-

pertanyaan dalam bentuk kuis yang dilaksanakan pada pertemuan kedua dan 

keempat. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran sangat 

dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (output) 

pendidikan. Pembelajaran juga memiliki pengaruh yang menyebabkan 

kualitas pendidikan menjadi rendah. Artinya pembelajaran yang dilaksanakan 

secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi siswa, 

sebaliknya pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan 

menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan atau diberdayakan. 

2. Model pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan guru 

sebagai pedoman dalam merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran 

untuk membantu siswa sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan 

pembelajaran. 
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3. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah seluruh komponen materi pembelajaran dan 

prosedur atau tahapan kegiatan yang digunakan oleh guru dalam rangka 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan 

mempertimbangkan situai dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan 

karakteristik siswa yang dihadapi dan strategi pembelajaran meliputi aspek 

yang lebih luas daripada metode pembelajaran. 

4. Model pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT)  

TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 

dalam kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang 

memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Dengan 

adanya heterogenitas anggota kelompok, diharapkan dapat memotivasi siswa 

untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan siswa 

yang berkemampuan kurang dalam menguasai materi pelajaran. Guru 

menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok mereka. TGT terdiri 

dari 5 langkah tahapan yaitu: tahap presentasi kelas (class precentation), 

belajar dalam kelompok (Team), permainan (games), pertandingan 

(tournament), dan perhargaan kelompok (team recognition). 

5. Strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

Strategi Think Talk Write (TTW) adalah sebuah perilaku sosial yang 

mendorong siswa untuk berfikir, berbicara dan kemudian menulis berkenaan 

dengan suatu topik. Strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) lebih 

dikenal dengan pembelajaran individu dalam kelompok. 
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6. Games  

Games adalah permainan yang merupakan sebuah hiburan yang berbentuk 

multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan 

sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. 

7. Aktivitas 

Aktivitas adalah semua kegiatan siswa pada suatu proses pembelajaran yang 

mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam menghubungkan pengetahuan 

dengan pembelajaran dan lebih kreatif sehingga dapat mempengaruhi prestasi 

dari siswa tersebut. 

8. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau gagasan dari 

seseorang kepada orang lain yang memerlukan tempat, dinamis, menghasilkan 

perubahan dalam usaha mencapai hasil, melibatkan interaksi bersama, serta 

melibatkan suatu kelompok. 

9. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar 

mengajar, perubahan ini berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

proses. 

 




