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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tujuan Pembelajaran Matematika 

Matematika berasal dari bahasa yunani matiein atau matieniv yang 

artinya mempelajari. Dalam bahasa sansekerta “medha” atau “widya” yang 

berarti kepandaian atau intelegasi. Metematika juga dapat diartikan 

mempelajari kepandaian pada angka-angka secara bertahap dan bersifat 

abstrak. Berkaitan dengan hal tersebut Wijayanti (2011) memaparkan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran yang 

utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat 

dan lambang yang konsisten, sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran, 

baik secara abstrak, matematika murni atau dalam keterkaitan manfaat pada 

matematika terapan. Untuk itu diperlukan adanya pembelajaran yang disebut 

dengan pembelajaran matematika.  

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada diri siswa. Hamalik (2008) memaparkan bahwa 

pembelajaran adalah kombinasi dari unsur-unsur manusiawi, perlengkapan, 

fasilitas dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Secara khusus pembelajaran mempunyai makna: 1) 

pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran 

sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisasikannya 
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(mengaturnya) menjadi suatu pola bermakna, 2) kognitif pembelajaran adalah 

cara guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir agar dapat 

mengenal dan memahami materi yang diberikan. 

Terdapat banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran 

tentang tujuan pembelajaran, yang mana satu sama lain memiliki kesamaan 

disamping ada perbedaan sesuai dengan sudut pandang garapannya. Hamalik 

(2008) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi 

mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah 

berlangsung pembelajaran. Standar proses pada Permendiknas Nomor 41 

Tahun 2007, mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran menggambarkan 

proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan 

kompetensi dasar. Ini berarti kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran mencakup kemampuan yang akan dicapai siswa selama proses 

belajar dan hasil akhir belajar pada suatu kompetensi dasar.  

Tujuan pembelajaran matematika menurut National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) terdapat lima kemampuan dasar 

matematika yang merupakan standar proses yakni: 1) pemecahan masalah 

(Problem solving) adalah suatu tindakan untuk mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan agar mencapai tujuan, 2) penalaran dan bukti (reasoning and proof) 

yaitu kegiatan yang memancing siswa agar dapat berpikir secara kritis serta 

siswa dapat memecahkan masalah dengan pikirikan mereka sendiri, 3) koneksi 

(connection) yaitu kemampuan untuk mengkaitkan konsep atau aturan 

matematika yang satu dengan yang lainnya denga mata pelajaran lainnya, atau 

dengan aplikasi pada kehidupan nyata, 4) komunikasi (communication) 
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kemampuan yang dimiliki anak dalam melakukan suatu proses hubungan dua 

arah atau interaksi baik secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan 

gambar, isyarat, symbol, ekspresi wajah, atau tulisan. Dalam komunikasi ini 

siswa juga dapat mengembangkan sikap sosial mereka karena dalam proses 

belajar mengajar terjadi kegiatan bekerja sama antar siswa, 5) representasi 

(representation) salah satu dari proses matematis yang merupakan salah kunci 

dari keterampilan komunikasi matematis siswa.  

Dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang 

kurikulum SMP dijelaskan bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan: 1) siswa dapat memahami serta mengaplikasikan 

suatu konsep secara tepat dan jelas dalam menyelesaikan masalah, 2) dapat 

memberikan argumen atau alasan dalam menyelesaikan suatu masalah, 3) 

siswa dapat menyelesaikan masalah dengan kemampuan memahami, 

merancang model matematika serta dapat menafsirkan jawaban yang didapat, 

4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas suatu masalah, 5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika. Pada kurikulum 2013 

memiliki tiga aspek penilaian yang akan berpengaruh pada tujuan 

pembelajaran, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap 

dan perilaku. Maka dari itu siswa perlu meningkatkan kemampuan perpikir 

kritis dan sikap sosial mereka agar dapat mencapai tujuan pembelajaran 

matematika. 
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2.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang dikenal dalam bahasa 

inggris seagai higher order thinking skills merupakan suatu kemampuan yang 

sangat diperlukan dalam pembelajaran siswa didalam kelas. FJ King, dkk, 

menulis bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi mencangkup beberapa 

kemampuan atau skills, di antaranya kemampuan berpikir kritis, logis, 

reflektif, metakognitif, dan kreatif. Seseorang dapat dikatakan memikirkan 

sesuatu dengan kritis haruslah memuat syarat-syarat dari berpikir kritis, 

syarat-syarat umum yang disebutkan para ahli yaitu merupakan proses-proses 

seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan lainnya yang dapat mendukung 

berjalannya kemampuan berpikir kritis tersebut. Hal ini senada dengan definisi 

berpikir kritis sebagai proses teratur secara intelektual dalam 

mengonseptualisasi, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi informasi yang aktif dan penuh keterampilan, informasi tersebut 

dapat diperoleh dari observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau 

komunikasi dengan orang lain (Rajendran, 2013). 

Ennis (2011) menyatakan definisi berpikir kritis adalah “ critical 

thinking is reasonable, reflictive thinking that is focused on deciding what to 

believe or do”. Menurut definisi ini, berpikir kritis menekankan pada berpikir 

yang masuk akal dan reflektif. Berpikir masuk akal dan reflektif ini digunakan 

dalam mengambil keputusan. Pemikir yang kritis tidak hanya akan menerima 

pernyataan orang begitu saja, sedangkan pemikir kritis akan menantang atau 

menguji ide-ide yang ada dalam bentuk pemikiran dan pertanyaan. Mustaji 

(2012) mendefinisikan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan 

reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus 
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dipercayai atau dilakukan. Berdasarkan beberapa referensi kemampuan 

berpikir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

dalam matematis adalah suatu kemampuan menggunakan konsep yang telah 

dipahami sebelumnya, strategi yang hati-hati, dan argumen yang tepat dalam 

mencari hasil atau penyelesaian suatu masalah matematika agar hasil tersebut 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan.  

2.3 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai 

atau dilakukan. Oleh karena itu, indikator berpikir kritis dapat diturunkan dari 

aktivitas kritis siswa. Menurut Ennis (2011) terdapat 12 indikator kemampuan 

berpikir kritis yang dirangkum dalam 5 tahap yaitu: 1) klarifikasi dasar (basic 

clarification) tahapan ini terbagi menjadi tiga indikator yaitu pertama 

merumuskan pertanyaan kedua menganalisis argumen dan menanyakan serta 

menjawab pertanyaan, 2) memberikan alasan untuk suatu keputusan (the bases 

for the decision) tahapan ini terbagi menjadi dua indikator yaitu menilai 

kredibilitas sumber informasi dan melakukan observasi dan menilai laporan 

hasil observasi, 3) menyimpulkan (inference) tahapan ini terdiri atas tiga 

indikator yaitu membuat deduksi dan menilai deduksi, membuat induksi dan 

menilai induksi, serta mengevaluasi, 4) klarifikasi lebih lanjut (advanced 

clarification) tahapan ini terbagi menjadi dua indikator yaitu  mendefinisikan 

serta menilai definisi dan mengidentifikasi asumsi, 5) dugaan dan keterpaduan 

(supposition and integration) tahapan ini terbagi menjadi dua indikator 

menduga dan memadukan. 
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Ketika siswa melakukan aktivitas berpikir maka mereka akan membuat 

keputusan-keputusan yang beralasan dan dapat mempertimbangkan apa yang 

dipikirkan. Dengan kata lain, siswa dapat mempertimbangkan suatu keputusan 

dalam menyelesaikan masalah dan tidak menebak dengan mudah atau 

menerapkan suatu rumus tanpa mengetahui relevansinya. Berdasarkan 

beberapa uraian diatas, maka indikator kemampuan berpikir kritis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menentukan konsep yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah dan merumuskan suatu tindakan (strategi, taktik, 

atau pendekatan) dalam meyelesaikan masalah, memberikan argumen atau 

alasan dalam menjawab dan menyelesaikan masalah serta menyimpulkannya, 

dan yang terakhir adalah mengevaluasi bukti atau keputusan yang telah 

diambil dalam menyelesaikan masalah. 

2.4 Sikap Sosial 

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak 

dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Sikap yang dapat 

mempengaruhi kehidupan adalah sikap sosial yang mana sikap ini mempunyai 

tiga komponen utama yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Allport 

(Ardyanto, 2009) yang mengatakan bahwa sikap adalah kesiapan mental 

seseorang dalam menentukan tindakan atau respon pada berbagai situasi dan 

objek. Menurut Allport, sikap merupakan suatu proses yang berlangsung 

dalam diri seseorang yang didalamnya terdapat pengalaman individu yang 

akan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan 

situasi (Sarwono, 2011). Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

diketahui bahwa sikap dapat diartikan sebagai perasaan dan juga pemikiran 
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seseorang dalam bertingkah laku saat sedang tidak menyukai maupun 

menyukai sesuatu.  

Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menetukan perbuatan 

nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap sosial tidak dapat 

dinyatakan oleh diri sendiri melainkan dapat diperhatikan oleh orang-orang 

sekelilingnya. Objek dari sikap sosial adalah orang-orang yang berada 

disekelilingnya dalam berkelompok maupun tidak berkelompok. Berdasarkan 

pengertian sikap sosial yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa sikap sosial adalah suatu perbuatan, perilaku yang muncul berdasarkan 

situasi keadaan yang dialami dalam masyarakat. Bagi siswa SMP lingkungan 

masyarakat yang dimaksud adalah lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat pada umumnya, dimana para siswa akan mengalami berbagai 

situasi atau keadaan yang berbeda-beda.  

Pada jenjang SMP/MTs kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-2 

yaitu menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, tolong menolong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. Sikap yang akan diteliti pada penelitian ini terdapat tiga 

sikap yaitu sikap disiplin, sikap tanggungjawab, dan sikap peduli (toleransi, 

tolong menlong). Peneliti memilih tiga sikap ini karena berdasarkan hasil 

observasi bersama guru mata pelajaran matematika menyatakan bahwa tiga 

sikap ini merupakan sikap yang perlu ditumbuhkan lebih dalam lagi pada diri 

siswa. Pada kurikulum 2013 penilaian terhadap siswa tidak hanya pada aspek 

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) saja, namun juga 
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penilaian pada aspek apektif (sikap). Indikator sikap yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu indikator sikap disiplin: 1) datang tepat waktu, 2) patuh 

pada tata tertib yang telah ditetapkan sekolah atau kesepakatan bersama, 3) 

mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Indikator sikap 

tanggungjawab: 1) melaksanakan tugas individu dengan baik, 2) tidak 

menyalahkan orang lain atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya 

sendiri, 3) melaksanakan apa yang telah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. 

Terakhir adalah indikator sikap peduli (toleransi, tolong menolong): 1) tidak 

memaksakan pendapat atau keyakinan pada orang lain, 2) aktif dalam kerja 

kelompok, 3) tidak mendahulukan kepentingan pribadi (Kemendikbud, 2013).  

Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian dan juga dapat 

mencerminkan kepribadian seseorang. Sesorang dapat melihat kepribadian 

orang lain dari sikap pada objek tertentu. Untuk dapat memahami sikap sosial 

tentu saja tidaklah mudah, maka dari itu terdapat metode-metode agar dapat 

melihat sikap sosial seseorang yang pertama adalah metode langsung dimana 

orang itu secara langsung diminta pendapatnya mengenai objek tertentu 

metode ini lebih mudah pelaksanaannya tetapi hasilnya kurang dipercayai. 

Kemudian metode lain ialah tidak langsung dimana seseorang diminta agar 

menyatakan dirinya mengenai objek sikap yang diselidiki, tetapi secara tidak 

langsung. Selanjutnya tes tersusun, tes yang menggunakan skala sikap yang 

dikonstruksikan terlebih dahulu menurut prinsip-prinsip tertentu. Dan yang 

terakhir adalah tes yang tidak tersusun misalnya wawancara dan daftar 

pertanyaan. Maka dapat disimpulkan fungsi sikap adalah sebagai alat agar 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, alat pengatur tingkah 
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laku, dan pernyataan kepribadian seseorang. Sikap soaial dalam diri siswa 

seharusnya sudah ditingkatkan sejak dini karena dalam kehidupan sehari-hari 

sangat diperlukannya sikap tersebut. Dalam proses pembelajaran di kelas 

merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan sikap sosial siswa 

dengan menggunakan model Teams Games Tournament karena model ini 

memerlukan adanya sikap sosial yang tinggi guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.5 Model Teams Games Tournament 

Secara umum model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

sama saja seperti model pembelajaran kooperatif lainnya. Hal yang 

membedakan dalam model TGT ini adalah adanya permainan yang berupa 

tournament dimana para siswa bersama kelompoknya dituntut untuk 

berlomba-lomba mendapatkan skor tertinggi. Model pembelajaran TGT 

adalah model pembelajaran kooperatif yang dapat dengan mudah diterapkan 

didalam kelas, model ini melibatkan seluruh siswa agar lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan tanpa membedakan kemampuan 

akademis, status, ras, dan agama.  Dalam model ini siswa diajarkan menjadi 

tutor sebaya pada saat diskusi kelompok serta terdapat unsur permainan yang 

menjadikan siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu 

ciri pembelajaran kooperatif adalah adanya kelompok dalam belajar, hal ni 

menjadikan aktivitas siswa dengan menggunakan model TGT menjadi lebih 

rileks dalam mengikuti proses pembelajaran serta dengan adanya diskusi 

kelompok dapat menumbuhkan sikap tanggungjawab, bekerjasama, 

persaingan sehat dan juga keterlibatan belajar (Hamdani, 2011). Rusman 

(2012) menjelaskan bahwa TGT adalah tipe pembelajaran kooperatif yang 
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mengelompokkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 

siswa yang memilki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang 

berbeda. Model pembelajaran TGT menggunakan permainan berupa 

tournament akademik, permainan ini dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan sebelumnya. Setiap kelompok 

mengirimkan delegasi untuk menjadi perwakilan dalam tournament dimana 

wakil dari setiap kelompok mempunyai kemampuan akademis yang (Slavin, 

2009).  

Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran kooperatif dimana 

bagiannya terdiri dari penyampaian materi secara klasikal, pengelompokan, 

permainan dalam bentuk turnament, dan penghargaan kelompok. Model TGT 

akan dapat menambah motivasi belajar siswa, rasa percaya diri, kemampuan 

berpikir kritis, sikap sosial, toleransi, kerja sama dan pemahaman materi 

siswa. 

Dalam penerapannya model TGT terdiri dari beberapa komponen-

komponen yaitu: (1) penyajian kelas (class presentation) yang dimaksud 

dengan penyajian kelas disini adalah guru menerangkan tentang materi yang 

akan dibahas pada saat proses pembelajaran, (2) kelompok (teams) kelompok 

ini terdiri dari 4-5 anggota dimana guru membagi siswa secara heterogen yaitu 

dari setiap kelompok terdiri dari berbagai keragaman kelas seperti kemampuan 

akademik, jenis kelamin, suku, ras atau etnik, (3) permainan (games) 

pertanyaan dalam permainan harus berisi tentang materi yang telah diajarkan 

untuk menguji pengetahuan yang diperoleh siswa mewakili masing-masing 
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kelompok. Permainan ini dalam bentuk tournament yang merupakan susunan 

dari beberapa games yang dipertandingkan. Biasanya dilaksanakan pada akhir 

pokok bahasan, setelah guru memberikan penyajian kelas dan kelompok 

mengerjakan lembar kerjanya, (4) pengakuan kelompok (teams recognition) 

pengakuan kelompok dilakukan dengan memberi penghargaan berupa hadiah 

atau sertifikat atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar 

sehingga mencapai kriteria yang disepakati bersama (Taniredja, 2011). 

Tujuan dari model pembelajaran Teams Games Tournament adalah 

untuk meningkatkan kerjasama yang baik antar siswa termasuk sikap sosial 

mereka dan juga dalam model pembelajaran Teams games Tournament siswa 

dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pikiran siswa 

sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang dengan optimal 

(Heny, 2011)  

2.6 Langkah-Langkah Pembelajaran TGT 

Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament memungkinkan 

siswa dapat belajar lebih rileks dan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung 

jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan dalam belajar. 

Langkah-langkah pelaksanaan dalam model TGT yaitu guru menyampaikan 

materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran kemudian siswa dibagi 

dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa secara heterogen. Sebelum 

guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, peneliti memberikan 

penomeran kepada siswa berupa kartu angka yang dipasang dibaju siswa. 

Tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam mengamati sikap siswa. 

Dalam pembentukkan kelompok siswa dibagi secara heterogen. Kemudian 
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setiap kelompok diminta untuk mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru. 

Setelah mengerjakan LKS guru membahas sebentar mengenai LKS yang 

siswa kerjakan. Kemudian siswa diberikan permainan berupa tournament 

yang akan mengasah kemampuan berpikir mereka. Permainan ini berupa 

cerdas cermat berkelompok, dimana perwakilan dari setaip kelompok 

memiliki kemampuan akademis yang sama satu dengan lainnya. 

Setelah siswa ditempatkan dalam meja tournament, maka tournament 

dimulai dengan memperhatikan aturan-aturannya. Setelah permainan selesai 

siswa dan guru menghitung skor yang diperoleh masing-masing kelompok. 

Observer membantu dalam penulisan skor nilai yang didapat. Kemudian guru 

dan siswa memberi penghargaan kepada kelompok yang memiliki skor 

tertinggi berupa hadiah atau motivasi. Kelebihan pembelajaran tipe TGT 

menurut Taniredja (2011) mengatakan bahwa siswa lebih leluasa dalam 

mengutarakan pendapatnya pada saat proses pembelajaran berlangsung, sikap 

percaya diri yang dimiliki oleh siswa akan terbangun lebih baik, siswa lebih 

antusias mengikuti pembelajaran karena diselingi oleh permainan dan juga 

dapat meningkatkan kebaikan budi, kepekaan serta sikap toleransi siswa. 

Sedangkan kekurangan model TGT ini adalah sulitnya mengelompokkan 

siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Masih 

adanya siswa yang berkemampuan tinggi kurang terbisa dan sulit memberikan 

penjelasan kepada siswa lainnya. Dalam model ini juga memerlukan waktu 

yang cukup banyak. 

2.7 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian analisis kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial siswa 

SMP dengan model Teams Games Tournament ini diperkuat dengan adanya 
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beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusuf 

Ahmadi (2016) dengan judul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Siswa Pada Materi Segitiga (Penelitian pada SMP Kharisma Bangsa)”. 

Penelitian dilakukan dengan memberikan soal tes dan wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat berpikir kritis matematis 

siswa dikategorikan rendah sebanyak 20,83 %, dan 56,25 % untuk kategori 

sedang, dan 22,92 % untuk kategori tinggi. Kemampuan berpikir kritis siswa 

secara keseluruhan ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 67 % secara 

keseluruhan dari skor ideal.  

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Yani Purnomo (2016) 

dengan judul penelitian “Pengaruh Sikap Siswa Pada Pelajaran Matematika 

dan Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika”. 

Penelitan ini menggunakan instrumen tes dan angket. Hasil penelitian yang 

didapatkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan sikap siswa pada 

pelajaran matematika dan kemandirian belajar siswa secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar matematika yaitu sebesar 76%. Terdapat pengaruh 

yang signifikan sikap siswa pada pelajaran matematika terhadap prestasi 

belajar matematika yaitu sebesar 45,6%. Terdapat pengaruh yang signifikan 

kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika yaitu sebesar 

30,4%. 
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