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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu ilmu yang sangat penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dalam kehidupan. Menurut 

Karso dkk, (2009:1.40) dalam matematika pemahaman konsep merupakan 

suatu hal yang penting karena matematika itu suatu ilmu yang cukup 

abstrak untuk dipelajari. Hamzah & Muhlisrarini (2014:49) mengatakan 

bahwa “matematika memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai suatu 

struktur, kumpulan sistem, sebagai sistem deduktif dan ratunya ilmu dan 

pelayan ilmu”. 

Menurut teori belajar Dienes (dalam Karso et al., 2011:1.17),  

matematika merupakan struktur-struktur yang memiliki hubungan, dimana 

dalam penyampaiannya memerlukan berbagai cara agar bisa tersampaikan 

dengan baik dan orang yang mempelajarinya paham akan konsep 

matematika. Menurut Rahmah (2013:7), “matematika sekolah berfungsi 

mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan 

menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari diantaranya melalui materi pengukuran dan geometri, aljabar 

dan trigonometri”. Sebagaimana pembahasan mengenai matematika dalam 

Al-Quran terdapat pada Surah Al-Kahfi ayat 25.  

   

   

      

Artinya : “Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 

ditambah sembilan tahun (lagi)” (QS. Al-Kahfi:25).  

Berdasarkan ayat tersebut tersurat mengenai bilangan dan operasi 

hitung penjumlahan. Dalam suratnya disebutkan yaitu tiga ratus tahun 

ditambah sembilan tahun.  

Matematika di Sekolah Dasar (SD) untuk kelas 4 dan 5 

pembelajarannya terpisah dari tematik, walaupun kurikulum yang 

digunakan adalah kurikulum 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan penilaiannya juga terpisah dari tematik, walaupun untuk 
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pembuatan RPP tetap mengacu pada silabus tematik. Hal ini tertuang 

dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran 

pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 “Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan 

pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika 

dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata 

pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan VI.” 

Matematika bagi siswa Sekolah Dasar dianggap sebagai pelajaran 

yang rumit. Banyak hal yang harus dikuasai anak dalam mempelajari 

matematika, salah satunya yaitu kemampuan berhitung. Pada siswa kelas 

rendah kemampuan berhitung harus sudah dikuasai, terdiri dari pengerjaan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Hal ini karena 

kemampuan berhitung di kelas rendah akan menjadi dasar kemampuan  

berhitung siswa di kelas tinggi yang materinya itu merupakan penerapan 

dari konsep operasi hitung.  

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 

siswa kelas IV kesulitan melakukan penerapan operasi hitung pada materi 

pembelajaran Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Hal tersebut terlihat 

dari hasil belajar siswa dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

matematika adalah 70, dari 24 orang siswa terdapat 11 orang siswa yang 

nilainya dibawah KKM dengan persentase 46%, dan 13 lainnya melewati 

KKM dengan persentase 54%. 11 orang siswa yang nilainya dibawah 

KKM ini mengalami kesulitan pada perkalian, sehingga pada pembagian 

pun akan kesulitan karena pembagian merupakan kebalikannya. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya kemampuan berhitung, sehingga pengerjaan 

KPK menjadi terhambat, karena dalam pengerjaannya materi KPK ini di 

selesaikan melalui operasi hitung perkalian dan pembagian. Faktor lain 

yang menyebabkan kesulitan berhitung pada siswa yaitu pembelajaran 

dilakukan guru secara konvensional tidak menggunakan model 

pembelajaran.  
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Dari permasalahan di atas, diperlukan suatu perbaikan untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Selain mengajar secara 

konvensional, guru juga pernah menggunakan metode diskusi kelompok 

pada saat pembelajaran tetapi belum ada perubahan secara signifikan. 

Berdasarkan hasil wawancara, anak kelas IV ini karakteristiknya senang 

beregu dan bermain. Menurut Sugiyanto (2011), karakteristik anak sekolah 

dasar (SD) adalah : 1) senang bermain, 2) senang bergerak, 3) senang 

bekerja dalam kelompok, dan 4) senang merasakan atau melakukan 

sesuatu secara langsung.  Menurut Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum, kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 

menggunakan prinsip yang : 1) berpusat pada peserta didik, 2) 

mengembangkan  kreativitas peserta didik, 3) menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang, 4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika 

dan kinestetika, dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam. 

Maka alternatif untuk mengatasi permasalahan diatas yang sesuai dengan 

karakteristik siswa yaitu dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT).  

Menurut Hidayat (2011:92) “Pembelajaran kooperatif tipe TGT 

adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung 

unsur permainan dan reinforcement”. Model TGT sangat cocok dengan 

karakteristik siswa SD karena di dalamnya terdapat belajar kelompok, 

permainan dan juga pertandingan antar kelompok. Selain itu, model TGT 

juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan proses pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 

2013 tentang Impelementasi Kurikulum dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah (scientific approach) yang terdiri dari 5M yaitu mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. 

Hasil penelitian sebelumnya menujukkan bahwa, pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran TGT dapat 

dijadikan alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 
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komunikasi matematis di dalam kelas (Sanusi & Widyaningsih, 2014). Hal 

yang sama juga ditemukan bahwa terjadi peningkatan perkembangan 

kognitif dalam mengenal lambang bilangan setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

berbantuan media puzzle (Yudiasmini, Agung, & Ujianti, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan yaitu 

meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Adapun model pembelajaran 

yang akan digunakan dalam penelitian yaitu model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang, 

maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana penerapan langkah-langkah model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran matematika? 

2. Bagaimana peningkatkan kemampuan berhitung siswa melalui 

penerapan model Teams Games Tournament (TGT)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

tindakan kelas ini yaitu untuk mendeskripsikan : 

1. Penerapan langkah-langkah model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran matematika. 

2. Peningkatan kemampuan berhitung siswa melalui penerapan model 

Teams Games Tournament (TGT). 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan 

kemampuan matematis siswa terutama dalam kemampuan berhitung 

dan juga membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar matematika. 

2. Bagi Guru 

Meningkatnya keterampilan guru untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa terutama pada kemampuan berhitungnya dengan penerapan 

model yang menarik seperti Teams Games Tournament (TGT). 

3.  Bagi Sekolah 

Menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu sekolah 

khusunya di kelas IV B SDI Al-Azhar 7 Sukabumi. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk terus belajar guna 

menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian, 

khususnya dalam bidang PTK dan juga dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 


