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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan dalam kehidupan sangat berperan penting dikarenakan 

pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan 

berkompeten di bidangnya. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara 

terencana dan sadar dalam menciptakan kondisi pembelajaran supaya siswa dapat turut 

aktif membangun potensi dirinya guna mendapat kemampuan keagamaan, kepribadian, 

penanganan diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan ketrampilan yang dibutuhkan diri 

sendiri, hingga masyarakat dan bangsanya. Muhibbin (2010), pendidikan adalah kata 

“didik” yang berawalan “me” sehingga menjadi “mendidik” yang memiliki arti 

member latihan serta memelihara diperlukan ajaran, tuntutan dan kepemimpinan 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan matematika khususnya di 

Indonesia mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini diperjelas oleh 

Programme for International Study Assessment (PISA, 2015) dalam Sarnapi (2016), 

yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang belum maksimal 

dalam pencapaian mutu pendidikan.  

Upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

siswa sudah dilakukan, keluhan akan kesulitan dalam belajar matematika masih 

terdengar. Sumber dari munculnya kesulitan belajar semata-mata bukan hanya dari 

siswa, hal ini bisa juga berasal dari luar diri siswa, dari cara guru menyajikan pelajaran 

yang tidak begitu menarik misalnya. Menurut Subini (2013), diantara faktor yang 

berpengaruh dalam rendahnya hasil belajar siswa yaitu model pengajaran yang di 

implementasikan guru, hal ini juga dapat membuat siswa tidak berminat untuk belajar 

matematika. Komsiyah (2012), memaparkan bahwa minat merupakan kecenderungan 

seseorang dalam memperhatikan dan mengingat suatu kegiatan. Pada dasarnya minat 

sangat berpengaruh dalam pembelajaran dikarenakan adalah hal utama yang harus 

diperhatikan siswa saat belajar. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang, 
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diperhatikan terus yang disertai dengan rasa senang (Slameto, 2010). Minat bisa dilihat 

melalui pernyataan yang dapat memperlihatkan siswa menyukai suatu hal lebih dari 

hal yang lainnya, bisa juga dengan melihat partisipasi siswa dalam suatu kegiatan. 

Siswa dengan minat lebih terhadap suatu hal akan condong memberi perhatian yang 

lebih terhadap hal tersebut. Aspek-aspek minat belajar yang diamati yaitu perhatian, 

ketertarikan, partisipasi serta perasaan senang (Cahyo, dkk, 2017).  

Hasil belajar merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Hasil belajar 

adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil belajar 

merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Sudjana (2013), mendefinisikan hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. 

Suprijono (2012), menyatakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan.  

Pada dasarnya pembelajaran harus bersifat interaktif, menyenangkan, dan 

menarik siswa untuk berpartisipasi aktif. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar 

atau pembelajaran, terlebih dahulu guru harus membuat perencanaan pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan awal dari semua kegiatan adalah perancangan pembelajaran. 

Ketika pembelajaran telah direncanakan, maka guru dapat memvisualisasikan tujuan 

yang akan dicapai dan cara mencapainya (Yulia, 2015). Selama ini pembelajaran yang 

dilakukan disekolah masih terkesan konvensional sehingga membuat siswa tidak 

berminat dan bosan belajar matematika. Diantara faktor eksternal yang memberi 

pengaruh pada minat belajar matematika siswa yakni model pembelajaran. 

Upaya dalam meningkatkan minat dan hasil belajar bisa digunakan variasi 

dalam model pengajaran yang dipakai. Sejatinya banyak model pengajaran yang cukup 

efektif untuk meningkatkan minat serta hasil belajar siswa, salah satunya adalah 

pembelajaran model kooperatif. Sebab pada pembelajaran kooperatif, dengan bersama-

sama siswa menyelesaikan suatu masalah. Rusman (2012), mengutarakan bahwa pada 

pembelajaran model kooperatif, guru hanya berfungsi menjadi fasilitator. Maksudnya 

selain berperan memberi pemahaman untuk siswa, guru juga membentuk pengetahuan 
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pada siswa. Warsono dan Hariyanto (2013) mengatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif terbukti merupakan pembelajaran yang efektif bagi bermacam karakteristik 

dan latar belakang sosial siswa karena mampu meningkatkan prestasi akademis siswa, 

baik bagi siswa yang berbakat, siswa yang kecakapannya rata-rata maupun mereka 

yang tergolong lambat belajar. Peneliti mengkaji permasalahan dan menemukan 

pembelajaran kooperatif yang dimungkinkan cocok untuk meningkatkan minat belajar 

siswa SMP, yakni tipe Team Games Tournament (TGT). Hal ini dikarenakan 

sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh Sari (2013), yang dalam penelitiannya 

menunjukkan hasil dengan menerapkan pembelajaran model kooperatif tipe TGT bisa 

membuat minat belajar dan hasil belajar siswa meningkat. Selain itu pemebelajaran 

dengan model kooperatif tipe TGT adalah satu diantara banyak model pembelajaran 

bilamana dalam penerapannya banyak menyangkutkan siswa, sehingga minat siswa 

dapat timbul. Hamdayama (2016), mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

TGT mengandung unsur permainan sehingga dalam aktivitasnya melibatkan seluruh 

siswa. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar 

siswa SMP pada pelajaran matematika, dilakukan dengan cara menerapkan 

pembelajaran model kooperati tipe TGT. Sebagai bahan pertimbangan, penelitian ini 

mengacu pada penelitian-penelitian yang terdahulu. Erlinda (2017), dimana dengan 

menerapkan pembelajaran model kooperatif tipe Teams Games Tournament mampu 

memberi peningkatan pada hasil belajar siswa. Selaras dengan penelitian Supardi 

(2013), dan penelitian Cahyo, dkk (2017), menunjukkan hasil dengan menerapkan 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT bisa membuat minat belajar dan hasil belajar 

meningkat. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan dengan menerapkan model 

pembelajaran Teams Games Tournament bisa memberi peningkatan pada minat belajar 

matematika siswa sehingga berdampak pada hasil belajar yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya: (1) Bagaimana tahap-tahap dalam menerapkan pembelajaran 
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model TGT yang mampu memberi peningkatan terhadap minat belajar dan hasil belajar 

siswa SMP? (2) bagaimana minat belajar juga hasil belajar siswa SMP setelah 

diterapkannya pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT? Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan penerapan pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe TGT guns meningkatkan minat belajar siswa SMP dan 

meningkatkan minat juga hasil belajar dari siswa SMP setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Manfaat yang diharapkan dari  penelitian adalah 

bagi guru diharapkan mendapat gambaran nyata tentang bagaimana cara menerapkan 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT guna meningkatkan minat belajar 

matematika serta hasil belajar matematika siswa serta dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, diharapkan dapat memberikan suasana 

pembelajaran yang baru dan dapat membuat minat belajar siswa meningkat. Agar 

penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari tujuan penelitian yang sudah 

direncanakan sebelumnya, maka batasan masalah dalam penelitian ini: Penelitian ini 

hanya meneliti hasil belajar pada aspek kognitif saja. 


