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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran (learning) adalah kegiatan utama yang menjadi tanda 

keberhasilan dari tujuan pendidikan dengan melihat proses pembelajaran secara 

baik (Sani, Nurhayati, & Sudarmin, 2016). Menurut (Fajri & Martini, 2012) 

menyatakan bahwa komponen suatu pembelajaran ditandai dengan adanya 

interaksi antara guru dengan siswa sehingga keduanya saling mempengaruhi. 

Menurut (Misbahul, Tri, & Budi, 2015) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

kegiatan interaksi antara siswa dengan guru yang berkenaan dengan kegiatan 

penyampaian pengetahuan, dan nilai-nilai moral pada suatu lingkungan belajar. 

Kegiatan penyampaian pengetahuan dapat berupa materi pelajaran di kelas salah 

satunya adalah pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika  menurut (Yulianti & Sujadi, 2014) adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mengembangkan 

kemampuan matematikanya dengan caranya sendiri. Menurut (Indraningtias & 

Wijaya, 2017) berpendapat bahwa pembelajaran matematika adalah salah satu 

bidang ilmu yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, 

sistematis, dan kreatif pada siswa. Menurut (Anggraeni, Sujadi, & Adi, 2014) 

mengatakan dikarenakan setiap mata pelajaran pasti memuat matematika, oleh 

sebab itu  matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok bagi setiap 

siswa. 
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Siswa adalah subjek dari kegiatan belajar dan mengajar didalam kelas 

menurut Dimyati & Mudjiono  (2013). Menurut (Rusmawati, Candiasa, & Kirna, 

2013) mengatakan bahwa siswa merupakan subjek dari kegiatan pembelajaran, 

sedangkan guru hanya menjadi fasilitator bagi siswa. Menurut (Happy & 

Widjajanti, 2014) siswa harus dilibatkan secara aktif pada pembelajaran 

matematika agar dapat menggunakan kemampuan berpikir kritisnya. 

Kemampuan berpikir kritis menurut (Rasiman, 2012) menyatakan bahwa 

ketika seorang siswa ingin menyelesaikan suatu masalah maka siswa harus 

melakukan kegiatan berpikir. Menurut (Hamid & Lambertus, 2014) menyatakan 

bahwa Berpikir kritis merupakan kegiatan yang paling penting pada pembelajaran 

yang harus dikembangkan oleh guru pada pembelajaran di sekolah. Berdasarkan 

(Ningsih, 2012) menyatakan bahwa pentingnya berpikir kritis yang dimiliki siswa 

perlu dikembangkan di semua mata pelajaran, sedangkan yang bertanggung jawab 

mengambangkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah guru, karena guru dapat 

dengan leluasa memberi berbagai macam model pembelajaran sebelum siswa 

memulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Menurut (Dunn, 2016) berpikir 

kritis adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan lebih dalam tentang pemahaman 

dan perspektif melalui pemikiran yang diteliti pada subyek. Dengan kegiatan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika memudahkan siswa dalam hal 

kemampuan memecahkan masalah. 

 Kemampuan memecahkan masalah adalah tujuan utama dari pembelajaran 

matematika. Menurut (Fatmawati, Mardiyana, & Triyanto, 2014) menyatakan 

bahwa memecahkan masalah ditinjau sebagai proses utama serta inti pada 

kurikulum matematika, dari hal tersebut berarti pada pembelajaran matematika, 
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kegiatan memecahkan masalah mengutamakan strategi dan proses yang dilakukan 

oleh siswa untuk mencapai kesimpulan. Menurut (Agus, Mardiyana, & Sri, 2014) 

mengatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah yang di lakukan siswa 

akan mengakibatkan proses berpikir sehingga siswa dapat menemukan jawaban, 

dikarenakan siswa akan terlatih mengolah data atau informasi.  

 Berdasarkan kegiatan wawancara antara peneliti dengan salah satu guru 

matematika di SMP Muhammadiyah 02 Batu  yang telah dilakukan pada tanggal 

03 Mei 2018, guru mengatakan bahwa siswa sering mengeluh karena jenuh 

apabila jam pelajaran matematika akan dimulai. Saat peneliti melakukan 

wawancara dengan guru, guru mengungkapkan “anak-anak sering merasa bosan 

ketika pada saat pelajaran matematika dimulai apalagi ketika saya menyuruh 

mengerjakan soal matematika, tidak hanya itu siswa terlihat bermain sendiri 

didalam kelas saat jam pelajaran matematika dimulai”. Kemudian guru juga 

mengungkapkan bahwa “saya sering menjumpai siswa terlihat masih bingung 

dalam memecahkan masalah dalam soal matematika sehingga sering kali nilai 

siswa kurang bagus, dan saya harus melakukan remidial”. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa matematika masih dirasa siswa adalah mata pelajaran yang 

membosankan sehingga kemauan siswa dalam pelajaran matematika juga kurang 

minat. Selain itu, kurangnya kemampuan memecahkan masalah pada kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 02 Batu juga dirasakan kurang oleh guru. Serta kemampuan 

dalam mengonsep masalah juga dirasa bahwa siswa belum terbisa menentukan 

seperti soal yang didalamnya terdapat “ diketahui dan ditanya “. Hal itu 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa juga kurang mampu dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Guru juga mengatakan bahwa belum pernah 
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mengajar menggunakan model pembelajaran inovatif seperti yang sudah 

dirancang seperti model-model pembelajaran kooperatif pada saat ini. Namun, 

guru pernah berencana ingin menggunakan model pembelajaran seperti Belanja 

atau yang sebutan dalam K13 adalah jigsaw namun terbatas dengan waktu dan 

keadaan siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran seperti itu. 

Bedasarkan hasil wawancara dengan guru dapat disimpulkan bahwa tingkat 

berpikir kritis siswa masih dirasa kurang baik. Selain itu kemampuan 

memecahkan masalah siswa juga masih rendah dikarenakan pembelajaran 

didalam kelas yang membosankan. 

 Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 03 Mei 2018 yang berpusat pada 

kelas VIII di SMP Muhammadiyah 02 Batu. Kegiatan awal yang dilakukan guru 

adalah merapikan siswa terlebih dahulu, lalu guru menyiapkan siswa untuk 

berdoa, setelah itu guru mengabsen kehadiran siswa dengan membaca nama-nama 

siswa pada jurnal absensi siswa. Kegiatan selanjutnya yakni guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada hari tersebut tentang tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, selanjutnya guru mulai menjelaskan di depan kelas materi tentang 

statistika dan siswa mendengarkan. Setelah guru menjelaskan lalu guru bertanya 

“baik, ada yang ditanyakan ?”, jika tidak ada siswa yang bertanya maka 

pembelajaran akan dilanjutkan. Namun, ketika guru menjelaskan didepan kelas 

siswa yang duduk dibarisan tengah hingga belakang  terlihat kurang fokus dan 

asik berbicara dengan teman sebangku maupun dengan teman didepan atau 

dibelakangnya, bahkan ada yang menggoda teman sebangku atau teman 

depannya, dikarenakan siswa merasa bosan dengan model pembelajaran yang 

rutinitas dilakukan oleh guru tersebut. Kegiatan terakhir yakni guru 
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menyimpulkan pembelajaran pada hari itu, kemudian salam. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dirasakan siswa kurang menyenangkan dan terasa 

membosankan, dikarenakan guru masih mengajar dengan model pembelajaran 

ceramah. Hal tersebut tentu, membuat pola berpikir siswa menjadi kurang kritis 

dalam kemampuan memecahkan masalah. Antara siswa satu dengan siswa yang 

lain menjadi kurang komunikatif sehingga kemampuan didalam kelas tidak rata. 

Ketika hanya guru yang menjadi pusat dalam pembelajaran, tidak ada kesempatan 

bagi siswa untuk mencari solusi dengan mengkomunikasikan dengan teman 

sebayanya dalam permasalahan pada pembelajaran matematika. Akibatnya, pola 

berpikir siswa menjadi monoton dan hanya mengandalkan tuntunan guru saja. 

 Hasil wawancara dan observasi dengan salah satu guru pengajar kelas VIII 

di SMP Muhammadiyah 02 Batu. Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 

sudah baik, akan tetapi perlu ditambahkan inovasi lain. Dikarenakan belum 

terlihatnya antusias siswa dalam memulai pembelajaran matematika, sehingga 

sangat berpengaruh bagi berpikir kritis siswa dan kemampuan memecahkan 

masalah pada siswa. Kurangnya antusias siswa dikarenakan guru belum mampu 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dikarenakan siswa belum terbiasa 

dan guru merasa dengan model ceramah siswa akan menjadi lebih cepat paham. 

Kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah siswa pada pembelajaran 

matematika dapat ditinggkatkan lagi dengan mengkolaborasikan antara model dan 

pendekatan pembelajaran kooperatif yang lebih menyenangkan seperti model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) dengan pendekatan 

pembelajaran saintifik. 
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 Model pembelajaran TGT  adalah model pembelajaran kooperatif yang 

mengandung unsur permainan. Menurut (Rusmawati, Candiasa, & Kirna, 2013b) 

sintak model pembelajaran TGT  adalah siswa dikelompokan menjadi kelompok - 

kelompok kecil, pemberian materi oleh guru atau presentasi di kelas, berdiskusi 

dengan kelompok dengan media lembar kerja siswa yang akan dijadikan bahan 

untuk  tournaments, lalu kegiatan tournaments yang dilaksanakan diakhir 

pembahasan. Menurut (Nurmamidah, 2017) mengatakan bahwa model 

pembelajaran TGT adalah model pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa 

yang memiliki kemampuan heterogen dan tanpa perbedaan status, dimana model 

pembelajaran ini mengandung unsur permainan. Menurut (Noriyana, Meina: 

2013) mengatakan bahwa Kelebihan dalam model pembelajaran ini adalah adanya 

kegiatan permainan yang dikombinasikan dengan kegiatan tournaments, dengan 

model pembelajaran ini siswa tidak mudah merasa bosan dan lebih tertarik dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran TGT  dapat dikolaborasikan 

dengan pendekatan pembelajaran yakni pendekatan pembelajaran saintifik. 

 Pendekatan pembelajaran saintifik menurut (Noor & Agustina, 2016) 

adalah kegiatan belajar yang meliputi proses pembeljaran yakni mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. Menurut (Jusmawati, Hamzah Upu, & Darwis, 2015) 

mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran saintifik terdiri dari 5 tahap yaitu 

mengamati (observing), mengajukan pertanyaan (questioning), menalar 

(associating), mencoba (eksperimenting), berkelompok (networking) atau 

kesimpulan.  
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 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Lakkiran, Rahman, & Tiro, 2015) 

menunjukkan bahwa terdapat reaksi positif ketika model pembelajaran TGT 

dikolaborasikan dengan pendekatan saintifik, diantaranya respon positif siswa, 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru termasuk kedalam 

kategori baik, 85% hasil belajar siswa telah memenuhi standar KKM. Dari hasil 

kajian diatas maka pendekatan saintifik jika dikolaborasikan dengan model 

pembelajaran TGT  akan menghasilkan kegiatan belajar yang mengandung unsur 

permainan dan disajikan dalam bentuk tournaments yang terstruktur dan 

terkonsep pada proses pembelajaran yang baik. Menurut (Erny, Haji, & Widada, 

2017) menyatakan bahwa pengaruh pendekatan saintifik pada pembelajaran 

matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Kepahiang. Pendekatan Saintifik 

dengan Model pembelajaran TGT dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengajukan gagasan serta ide-ide ataupun tanggapan, memecahkan masalah, 

memahami masalah, berpikir kritis, serta menyimpulkan suatu pernyataan 

(Rachmawati & Setyaningsih, 2014). 

 Hasil penelitian terdahulu (Lakkiran et al., 2015) yang sudah dikaji oleh 

penulis mengenai pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik terdapat delta 

atau perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. 

Penelitian yang membedakan antara penulis saat ini dengan penulis terdahulu 

yakni terletak pada variabel terikat yang dipilih oleh penulis, pada penelitian ini 

peneliti menggunakan variabel yakni berpikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah siswa pada pembelajaran matematika. Dari hasil kajian yang telah 

dilakukan dari penelitian sebelumnya bahwasannya penulis terdahulu menerapkan 
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model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik namun dalam penelitian 

sebelumnya tidak meneliti pada variabel berpikir kritis dan kemampuan 

pemecahan  masalah siswa pada pembelajaran matematika. 

 Tujuan dari model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik adalah 

untuk menumbuhkan tingkat berpikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah siswa dalam pembelajaran matematika. Pada penelitian ini variabel yang 

akan diteliti adalah berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah siswa 

pada model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan uraian 

tersebut, akan dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran TGT dengan Pendekatan Saintifik terhadap Berpikir Kritis dan 

Kemampuan Memecahkan Masalah dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa 

Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Batu” 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut uraian latar belakang penelitian diatas, peneliti  ingin menunjukkan 

gambaran umum terkait masalah yang akan diteliti berdasarkan penerapan model 

pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik terhadap berpikir kritis dan 

kemampuan memecahkan masalah siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Batu, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran matematika siswa SMP kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu ? 
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b. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa pada model pembelajaran TGT 

dengan pendekatan saintifik dalam mata pelajaran matematika pada siswa 

SMP kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Batu ? 

c. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa pada model pembelajaran 

TGT dengan pendekatan saintifik dalam mata pelajaran matematika pada 

siswa SMP kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Batu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut ini tujuan 

penelitian adalah untuk mendeskripsikan: 

a. Penerapan model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Berpikir kritis siswa pada model pembelajaran TGT dengan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran matematika. 

c. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada model pembelajaran TGT 

dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran matematika. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi masalah yang akan 

diteliti agar dalam proses penelitian mendapatkan data yang efektif dan akurat. 

Model Pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik pada kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 2 Batu. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi 

pihak-pihak berikut: 

a. Bagi guru diharapkan pembelajaran dengan pemberian model pembelajaran 

TGT dengan pendekatan saintifik dapat menjadi tolak ukur bagi guru dalam 

mengajar dalam upaya menumbuhkan berpikir kritis dan meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran matematika. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lain dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik dalam 

upaya menumbuhkan kemampuan - kemampuan yang lain pada siswa pada 

pembelajaran matematika. 

1.6 Definisi Oprasional 

Berikut ini beberapa istilah penting yang perlu diberikan penegasan yang 

bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan penafsiran mengenai beberapa istilah 

tersebut. 

a. Model Pembelajaran TGT 

Model Pembelajaran TGT  merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

mengandung unsur permainan dan penskoran yang disajikan dalam bentuk 

tournament. 
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b. Pendekatan Saintifik  

 Pendekatan saintifik adalah kegiatan belajar yang telah dirancang oleh guru 

sedemikin rupa sehingga menghasilkan pembelajaran yang terstruktur dan 

terkonsep. 

c. Model Pembelajaran TGT dengan Pendekatan Saintifik 

Model Pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik adalah kegiatan 

belajar yang mengandung unsur permainan dan disajikan dalambentuk 

tournaments yang terstruktur dan terkonsep pada proses pembelajaran. 

d. Berpikir kritis  

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan yang memusatkan pada struktur, konsep, 

prinsip, sistem, serta kaitan yang erat antara unsur satu dengan unsur 

lainnnya. 

e. Kemampuan memecahkan masalah  

Kemampuan memecahkan masalah adalah suatu kegiatan dalam 

menyelesaiakan masalah dalam pembelajaran matematika menggunakan 

langkah – langkah tertentu. 

 


