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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan pelajaran yang terdiri dari berbagai konsep yang tersusun 

secara sistematis, logis dan hirarkis dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. 

Pentingnya kemampuan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika karena dengan 

memahami konsep siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi 

pelajaran. 

 Hal ini seperti yang dinyatakan (Sanjaya, 2009;  Suherman, 2003) dalam matematika 

terdapat konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep sehingga untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam materi pelajaran, siswa tidak hanya mengetahui  dan 

mengingat konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain 

yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep 

yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam pembelajaran matematika siswa harus memahami konsep matematika terlebih 

dahulu agar siswa tersebut dapat menyelesaikan soal dan mampu mengaplikasikan 

pembelajaran matematika tersebut ke dalam kehidupannya. Jika siswa masih  belum mampu 

memahami konsep matematika, maka siswa akan merasa kesulitan menuju proses 

pembelajaran matematika yang lebih tinggi.  

Sukma (2010) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep yang baik dan 

benar dalam pembelajaran matematika mampu membantu siswa memahami dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Dengan memahami setiap konsep yang diberikan 

oleh guru , siswa lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaitkan dengan 

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, jika siswa kurang 

memahami suatu konsep yang diberikan oleh guru maka siswa tersebut akan mengalami 

kesulitan dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam pemecahan masalah. 

Cara siswa dalam memahami konsep matematika dan menyerap pelajaran sudah pasti 

berbeda-beda tingkatannya. Terdapat siswa memahami konsep hanya mengetahui tetapi tidak 

mampu memahami, siswa yang mampu memahami sehingga dapat menerapkan, siswa yang 

mampu menerapkan sehingga dapat mengevaluasi. Oleh karena itu, mereka seringkali harus 
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menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama.  

 Agar siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik maka perlu 

dikembangkan suatu cara atau model pembelajaran matematika untuk mempermudah siswa 

dalam memahami konsep dan menentukan hubungan yang bermakna dalam menyelesaikan 

model pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan, jenis dan sifat materi yang 

diajarkan (Malkan, 2014). Selain itu kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan 

model pembalajaran sangat berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa karena kesalahan 

menggunakan suatu model pembelajaran siswa akan merasa bosan dalam pembelajaran, 

kurang memahami materi yang di ajarkan dan bersifat monoton sehingga sikap siswa acuh 

terhadap pembelajaran matematika (Vidyaningkrum dan Kasyadi, 2015). 

Upaya yang diperlukan untuk menentukan pembelajaran interaktif diharapkan dengan 

model pembelajaran yang bermakna, yang melibatkan siswa aktif dalam berpartisipasi dan 

mampu mengubah paradigma pembelajaran. (Asnawati, Nurhanurawati, Maryati, 2013) 

menyatakan bahwa model pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran kooperatif 

yang dimana model pembelajaran melibatkan interaksi antar peserta didik secara terbuka dan 

memberikan suasana yang menyenangkan, dapat memaksimalkan keberhasilan kegiatan belajar , 

dapat mengembangkan hubungan antar kelompok penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah 

akademiknya dan dapat meningkatkan aktivitas pemahaman konsep matematis siswa. 

Metode pembelajaran Teams-Games-Tournaments adalah salah satu metode untuk 

siswa yang dapat memahami konsep matematika dengan baik.  Seperti yang dikatakan 

(Khodagholy dan Gelinas 2017; Tiya 2012) bahwa model pembelajaran Teams-Games-

Tournaments sangat mendorong siswa untuk aktif dalam memperoleh pengetahuan dan menempati 

posisi yang dominan dalam proses pembelajaran, dimana semua siswa dalam setiap kelompok 

harus memahami sekaligus menguasai materi yang sedang diajarkan dan selalu aktif ketika 

kerja kelompok. (Khodagholy dan Gelinas 2017; Lili 2011) menyatakan keunggulan lain dari 

model pembelajaran ini adalah dalam proses pembelajaran menekankan adanya kompetisi 

turnamen akademik,  dalam turnamen siswa di uji kemampuannya setelah mendapatkan bekal 

saat berdikusi bersama tim. Melalui turnamen akademik ini di harapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa, menyiapkan siswa agar mempunyai keberanian dalam bersaing dan 

bekerjasama serta memiliki kemampuan dalam berkompetisi. Berdasarkan hal tersebut maka 

dilakukan penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif disertai game. 
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Pemahaman konsep dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Teams-

Games-Tournaments telah digunakan dalam beberapa penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan Astriana dan Mariyam (2017) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams 

games tournament untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada 

materi operasi bilangan pecahan. Subroto (2015), juga berhasil meneliti penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournaments untuk meningkatkan pemahaman 

matematis siswa Studi Eksperimen di kelas VIII SMP Negeri 1 Lemahabang. Berdasarkan 

penelitian-penelitian tersebut ternyata dengan menerapkan model pembelajaran Teams-

Games-Tournaments dapat digunakan untuk menginvestigasi meningkatkan pemahaman 

konsep matematis secara umum. 

Penelitian akan dilakukan di SMP Negeri 03 Batu khususnya di kelas VIII-I. 

Berdasarkan hasil observasi sebelum melakukan penelitian ini, guru matematika di kelas VIII-

I di SMP Negeri 03 Batu mengatakan bahwa peserta didik kelas VIII-I siswa dalam  memahami 

konsep masih rendah dibanding kelas VIII yang lain. Pembelajaran Teams-Games-

Tournaments juga belum pernah diterapkan dalam pembelajaran dikelas VIII-I. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut ternyata dengan menerapkan model 

pembelajaran Teams-Games-Tournaments dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematis secara umum. Pada penelitian ini, pembelajaran dengan model Teams-

Games-Tournaments sebagai fasilitas untuk menganalisis cara siswa dalam memahami kosep. 

Penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman Konsep Matematis 

Siswa dengan model pembelajaran Teams-Games-Tournaments Pada Bangun Ruang Sisi 

Datar”. 

1.2       Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan 

pada penelitian ini adalah  

1. Bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam model pembelajaran Teams-Games-

Tournaments ? 

2. Bagaimana pemahaman konsep matematis siswa melalui penerapan model 

pembelajaran Teams-Games-Tournaments ? 
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1.3      Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif 

Teams-Games-Tournaments pada pembelajaran matematika 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman konsep matematis siswa dengan 

model pembelajaran Teams-Games-Tournaments 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini bertujuan agar peneliti bisa memberikan sumbangan ilmu bagi 

pengembangan ilmu khususnya di bidang pendidikan yakni tentang cara siswa 

memahami konsep dengan model pembelajaran Teams-Games-Tournaments. Selain itu 

penelitian ini sangat bermanfaat bagi guru yang dimana penelitian ini dilakukan. 

2. Secara Praktik 

Penelitian ini bertujuan agar pembaca atau peneliti lain dapat memahami 

petingnya pemilihan model pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang 

melatih cara siswa dalam memahami konsep. Pembaca dapat mengetahui solusi untuk 

mengetahui cara siswa dalam memahami konsep. Pembaca juga bisa menjadikan 

referensi penelitian ini untuk melakukan penelitian lanjutan. 

1.5 Definisi Operasional 

Berikut ini merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak 

terjadi kesalahan penafsiran. 

1.  Pemahaman konsep matematis yaitu proses memahmi suatu konsep yang dimiliki 

siswa jika mampu mengkontruksi makna dan dapat menumbuhkan keaktifan dalam 

mencari ide dan ide tersebut bisa berupa lisan, tulis, dan grafik. 

2. Model pembelajaran Teams-Games-Tournaments merupakan pembelajaran secara 

berkelompok yang terdapat permainan akademik yang saling bekerja sama satu 

dengan yang lain sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa tetapi 

ketika siswa sedang mengikuti permainan, maka temannya tidak boleh membantu.  

 


