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1. Pendahuluan

Permasalahan pendidikan dapat terjadi di berbagai negara baik di negara 

maju maupun negara berkembang (Retnawati, dkk, 2017). Tersedianya 

teknologi yang canggih, sarana dan prasarana yang memadai, namun hal itu tidak 

menutup kemungkinan bahwa negara maju tidak memiliki permasalahan dalam 

pendidikan begitu juga di negara berkembang. Indonesia sebagai negara 

berkembang memiliki berbagai macam permasalahan pendidikan dalam upaya 

untuk meningkatkan kecerdasan rakyatnya (Baleendah & Rodiah, 2017). 

Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju 

mengharuskan untuk menciptakan pembelajaran inovatif dalam mengatasi 

permasalahan pendidikan tersebut (Onal, 2017). 

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Segala upaya dilakukan yaitu dengan 

mengadakan pergantian kurikulum, pergantian menteri pendidikan, mengadakan 

kegiatan pelatihan bagi guru, melengkapi sarana dan prasarana di sekolah hingga 

meningkatkan tingkat kesukaran dalam ujian nasional (Raharjo, 2012). Upaya 

tersebut dilakukan guna menciptakan seorang guru yang memiliki kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial (Agung & Yufridawati, 2013). 

Tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan 

selanjutnya dapat mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa guna menciptakan generasi-generasi yang 

dibutuhkan di masa depan (Basri, 2013). 

Pembelajaran di Indonesia terdiri dari berbagai macam bidang ilmu, 

salah satunya bidang ilmu matematika. Matematika merupakan salah satu bidang 
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studi yang ditawarkan pendidikan formal di Indonesia maupun dunia. Mengingat 

pentingnya matematika bagi kehidupan maka matematika merupakan salah satu 

pelajaran yang wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan dasar sampai dengan 

perguruan tinggi. Salah satu ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari dan erat kaitannya dengan hitung-hitungan (Sanusi, dkk, 2015). 

Siswa dapat berlatih menggunakan fikirannya secara logis, analitis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerjasama dalam menghadapi 

berbagai  masalah serta mampu memanfaatkan informasi yang diterimanya yaitu 

dengan belajar matematika (Hakim & Windayana, 2016). Pembelajaran 

matematika saat ini telah dipermudah dengan adanya berbagai penerapan model 

pembelajaran di sekolah. 

Model pembelajaran sangat diperlukan untuk mengoptimalkan, 

meningkatkan serta mengembangkan kreativitas siswa. Salah satu upaya 

meningkatkan kreativitas  dan pemahaman siswa adalah dengan cara 

menggunakan model pembelajaran yang lebih mendukung aktivitas siswa dalam 

memahami suatu materi pelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

agar dapat merangsang siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan kreativitas siswa adalah model 

pembelajaran kooperatif, sebab dalam model pembelajaran kooperatif terdapat 

elemen atau sintaks yang mengharuskan siswa agar dapat bekerjasama, diskusi 

dan presentasi kelompok (Ainun, 2015). 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran melalui kelompok-

kelompok kecil umumnya terdiri dari 4-6 orang siswa agar dapat berdiskusi, 

berinteraksi, memecahkan masalah, serta melaksanakan kewajibannya dalam 
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kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan 

bersama (Purnomo, 2011). Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk 

aktif dan saling memberi dukungan sesama teman sekelompok guna 

menuntaskan permasalahan yang diberikan. Penyelesaian tugas disini bukan 

hanya dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi mendorong siswa agar 

dapat bernalar berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam 

pemahaman atas materi yang dipelajari (Prabawanti, dkk, 2013). Pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang didasarkan pada paham 

konstruktivisme (Trianto, 2012). 

Pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran matematika dapat 

terlaksanakan apabila siswa secara aktif menyerap informasi yang baru, 

pengalaman dan membangun pemahaman mereka sendiri. Salah satu tujuan 

utama dari pendidikan matematika ialah untuk membantu siswa berpikir secara 

matematis (Ding, dkk, 2007) dan ini dapat dicapai dengan memfasilitasi 

pemecahan masalah di dalam lingkungan pembelajaran kooperatif (Tarim, 

2009). Berdasarkan hal ini, kegiatan pembelajaran kooperatif seperti kerja 

kelompok dan diskusi dalam hal mengembangkan kemampuan untuk 

menggunakan dan menerapkan pengetahuan, penalaran serta pemahaman 

kognitif dirasakan lebih penting daripada menghafal fakta dan penguasaan 

keterampilan rutin dalam pembelajaran matematika. 

Berbagai alasan menjadi penyebab pembelajaran kooperatif mampu 

memasuki kelaziman dalam proses pembelajaran. Selain adanya bukti bukti 

nyata mengenai keberhasilannya, pada masa sekarang masyarakat dalam dunia 

pendidikan semakin tersadar akan pentingnya untuk melatih siswa berpikir, 
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memecahkan masalah, serta menggabungkan kemampuan dan keahliannya. 

Walaupun pembelajaran kooperatif akan berjalan baik di kelas dengan 

kemampuan yang merata, namun sebaliknya kelas dengan kemampuan siswa 

yang beragam lebih membutuhkan pembelajaran kooperatif (Isjoni, 2016). 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu tipe Teams Games 

Tournament (TGT), dalam model ini memusatkan kepada siswa dalam proses 

pembelajarannya. Semua siswa dalam setiap kelompok dituntut untuk berusaha 

memahami dan menguasai materi (Marnih, 2016) yang sedang diajarkan dan 

selalu aktif ketika kerja kelompok sehingga ketika ditunjuk untuk 

mempresentasikan jawabannya mereka dapat berkontribusi menyumbangkan 

skor bagi kelompoknya. Keunggulan lain dari model pembelajaran ini yaitu 

dalam proses pembelajaran menekankan adanya suatu kompetisi yang dilakukan 

dengan cara membandingkan kemampuan anggota dalam suatu bentuk turnamen 

atau pertandingan. Turnamen ini menyiapkan siswa agar mempunyai keberanian 

dalam bersaing, dapat bekerjasama dalam kelompok serta memiliki kemampuan 

dalam berkompetisi (Tiya, 2013). 

Permasalahan yang terjadi ialah kurangnya penerapan model 

pembelajaran di sekolah. Pembelajaran saat ini guru masih berpegang teguh pada 

pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran biasa dengan menggunakan 

metode ceramah, diskusi dan pemberian tugas. Penggunaan metode ceramah 

sangat mudah dilaksanakan karena hanya mengandalkan suara dari guru yang 

menjelaskan di depan kelas dan tidak memerlukan peralatan yang banyak. 

Penggunaan metode ceramah ini mengakibatkan guru sulit mengontrol sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika (Mudlofir & 
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Rusydiyah, 2017). Hal ini mengakibatkan guru merasa kesulitan mengetahui 

sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hal ini dirasakan siswa sangat 

membosankan, karena pembelajaran terasa sangat monoton (Hernawan, 2017). 

Pembelajaran masih terpusat pada guru di depan kelas, namun tidak banyak yang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yaitu ketika mengerjakan soal di 

depan kelas. 

Pembelajaran kreatif mencakup aspek utama dari pengajaran dan 

pembelajaran yang sangat penting namun seringkali kurang mendapatkan 

perhatian. Konsep kreativitas dalam pedagogi yang sangat mendorong para 

praktisi untuk mempertimbangkan kreativitas yang dianggap kreativitas hanya 

dalam bidang seni. Apabila kreativitas hanya dipandang dalam konteks 

kurikulum pokok maka akan mempersempit apa yang sebenarnya merupakan 

sebuah pedekatan yang memiliki cakupan yang luas: memperluas definisi dapat 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, dimana mengajar 

menjadi sesuatu yang lebih menstimulasi dan imajinatif. 

Berdasarkan hal itu, kurangnya keterlibatan siswa agar dapat berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya guru tidak dapat merangasang 

kreativitas siswa dalam pembelajaran, karena tidak ada kesempatan atau wadah 

bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitasnya (Windayana, 2010). 

Kreativitas sangat dibutuhkan dalam belajar matematika, adanya kreativitas 

akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dalam penyelesaian permasalahan matematika (Mann, 2009). 

Strategi guru dalam penerapan model pembelajaran yang tepat dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dibandingkan dengan pembelajaran biasa yang 
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tidak memerlukan kreativitas. Adanya strategi tersebut dapat menumbuhkan 

kreativitas siswa jika diberikan perlakuan yang berbeda (Sharma, 2014). 

Kreativitas akan terlihat apabila siswa dapat menemukan beberapa 

kemungkinan dan dugaan serta dapat menemukan cara dan strategi baru dalam 

memecahkan suatu masalah (Subur, 2013). Hasil dari berpikir kreatif merujuk 

pada kreativitas, karena berpikir kreatif dapat dikatakan proses yang digunakan 

ketika siswa dapat memunculkan ide-ide baru (Richardo, dkk, 2014). Salah satu 

tujuan pembelajaran matematika ialah untuk mengembangkan kreativitas siswa.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

dapat menjadi wadah dalam mengembangkan kreativitas. Pengembangan 

kreativitas dengan menggunakan model pembelajaran tipe Teams Games 

Tournament (TGT) berperan dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematika. Kreativitas sebagai kemampuan untuk meciptakan sesuatu yang 

baru, serta memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan 

masalah. Kreativitas dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika, 

mendorong untuk berinisiatif dan berkreasi, sehingga pemahaman konsep dapat 

tercapai (Oktavia, 2015). Apabila siswa memiliki kreativitas yang baik, maka 

siswa akan mencoba berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah dengan cara 

atau teknik yang berbeda dengan yang lain. Artinya siswa tidak hanya 

menggunakan acuan yang diberikan oleh guru. Siswa menggunakan 

pengetahuan yang diperoleh belajar bersama kelompoknya ketika menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

mengenai ada/tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
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Games Tournament (TGT) terhadap kreativitas dan pemahaman konsep siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

 


