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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional, menurut kurikulum 2006, bertujuan antara lain agar siswa 

memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika. 

Dalam kurikulum 2006, mata pelajaran matematika memuat rincian topik, 

kemampuan dasar matematika dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Secara 

garis besar kemampuan dasar matematika dapat diklasifikasikan dalam lima 

standar, yaitu (1) mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, 

prinsip dan ide matematika (2) menyelesaikan masalah matematika (mathematical 

problem solving) (3) bernalar matematika (mathematical reasoning) (4) 

melakukan koneksi matematika (mathematical connection) dan (5) komunikasi 

matematika (mathematical communication) (NCTM, 2000). 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006, hlm. 30) 

menyatakan bahwa tujuan mata pelajaran matematika dipelajari di sekolah dasar, 

diantaranya, agar siswa: 1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan masalah, 2) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

Berdasarkan tujuan di atas, pemahaman konsep dan penalaran matematis 

merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa.  National Council of 

Teachers of Matematics (NCTM, 2000) menegaskan bahwa siswa harus 

mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan 

baru dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan 

memahami suatu konsep, siswa dapat mengembangkan pemahaman konsep-

konsep selanjutnya. Hal ini sejalan dengan definisi pemahaman yang 

dikemukakan Van De Walle (2008, hlm 26) yang mendefinisikan pemahaman 
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sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide dengan ide yang telah 

ada. 

Pemahaman merupakan terjemahan dari kata understanding yang dapat 

diartikan sebagai penyerapan arti dari suatu materi atau bahan yang dipelajari. 

Terkait dengan pemahaman konsep, siswa dikatakan mempunyai pemahaman 

matematis apabila ia mampu memahami apa yang dipelajari secara mendalam 

serta mampu merelasikannya dengan objek lain (Killpatrick, Swafford, dan 

Findell, hlm. 118). 

Selain kemampuan pemahaman konsep dalam upaya mengembangkan 

sikap ilmiah siswa, juga diperlukan kemampuan penalaran matematis. Istilah  

penalaran matematis dalam beberapa literatur disebut dengan mathematical 

reasoning. Brodie (2010, hlm 7) menyatakan bahwa, “Mathematical reasoning is 

reasoning about and with the object of mathematics.” Pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek 

matematika.  

Kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu dari sekian 

banyak kecerdasan yang sangat penting dikuasai siswa terlebih saat mempelajari 

matematika. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

menegaskan benalar dan membuktikan adalah salah satu dari lima kompetensi 

yang harus tumbuh dan berkembang ketika anak belajar matematika. Jhonson dan 

Rising (1972) menyatakan bahwa “mathematics is a creation of the human mind, 

concened primarily with idea processes and reasoning”. Ini berarti bahwa 

matematika merupakan kreasi pemikiran manusia yang pada intinya berkait 

dengan ide-ide, proses-proses dan penalaran.  

Pada beberapa tahun terakhir ini, pemahaman konsep dan penalaran 

matematis banyak mendapat perhatian dari para pakar pendidikan. Apalagi setelah 

Mathematics Learning Study Committee, National Research Council (NRC), 

Amerika Serikat dalam publikasi bukunya yang berjudul Adding it Up: Helping 

Children Learn Mathematics pada tahun 2001 yang ditulis oleh Kilpatrick, 

Swafford, dan Findell, mengemukakan bahwa pemahaman konsep dan penalaran 
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merupakan dua dari lima kecakapan matematis yang harus dikuasai siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Uraian yang telah dipaparkan tersebut menunjukkan pentingnya 

kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematis dikembangkan dalam 

diri siswa. Pada kenyataannya, selalu ada hambatan dalam pembelajaran 

matematika, salah satunya matematika dianggap pelajaran yang sulit. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Wahyudin (2008, hlm. 1) bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit dipelajari maupun diajarkan, hal ini dikarenakan 

matematika merupakan pelajaran yang sangat hierarkis. Sehingga untuk 

mempelajari materi baru seringkali memerlukan pemahaman yang baik tentang 

beberapa materi sebelumnya. Demikian pula dengan pendapat Ruseffendi (2006) 

yang menyatakan bahwa anak-anak menyenangi matematika hanya pada 

permulaan mereka berkenalan dengan matematika yang sederhana. Makin tinggi 

tingkatan sekolahnya dan makin sukar materi yang dipelajarinya akan semakin 

berkurang minatnya. 

Riyanto (2011, hlm. 113) menyatakan bahwa salah satu penyebab 

kurangnya kemampuan penalaran dan prestasi matematika siswa adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas kurang melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran atau tidak terjadi diskusi antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak mengeksplorasi, 

menemukan sifat-sifat, menyusun konjektur kemudian mengujinya tetapi hanya 

menerima apa yang diberikan oleh guru atau siswa hanya menerima apa yang 

dikatakan oleh guru. Sejalan dengan pendapat Turmudi (2008) yang menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran yang bersifat menekankan kepada hafalan (drill) atau 

rote learning serta mengutamakan kepada routine computation atau algebraic 

procedural hendaknya sudah harus dikurangi dan diganti dengan cara 

menekankan kepada pemahaman. 

Salah satu pokok bahasan matematika yaitu tentang geometri. Pengenalan 

geometri sebagai kemampuan dasar dalam matematika telah cukup lama 

mendapat penekanan dalam kurikulum SD akhir-akhir ini. Pada realitanya 

geometri sangat terkait erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Terdapat dua 
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aspek, praktis dan keindahan (estetika) yang dapat ditemukan dalam bidang seni 

dan arsitektur, eksplorasi ruang (interior), perencanaan perumahan, perencanaan 

bangunan atau gedung, desain pakaian (mode), dan desain mobil. Topik-topik 

yang demikian sebenarnya dapat menarik minat siswa dan juga dapat digunakan 

untuk mengembangkan pengetahuan geometri dan keterampilan siswa, 

kemampuan tilikan ruang dan kemampuan pemecahan masalah (Turmudi, 2009). 

Pada faktanya, masih terdapat siswa yang memiliki konsep geometri yang 

kurang benar. Hasil penelitian Sulistyowati (2013) tentang analisis kesalahan 

mengerjakan soal geometri pada siswa kelas V SD menunjukkan bahwa kesalahan 

yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan tipe-1, yaitu kesalahan 

konsep, termasuk di dalamnya kesalahan dalam memahami soal.  

Hasil penelitian Martin & Structchhens (Van de Walle, 2007, hlm. 150) 

menunjukkan perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam logika 

geometri siswa di ketiga tingkat yang telah diuji, 4, 8 dan 12. Lebih lanjut Van de 

Walle menyatakan bahwa pengalaman akan hubungan bentuk dan ruang ketika 

dilatih secara konsisten dapat mengembangkan pemahaman ruang. Tanpa 

pengalaman akan geometri, kebanyakan orang tidak berkembang dalam 

pemahaman dan logika ruang. 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan proses 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan pemahaman konsep dan 

penalaran matematis siswa dalam pokok bahasan geometri. Salah satu caranya 

adalah dengan pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Slavin (2009) 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 (empat) sampai 6 (enam) orang, dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 

kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi 

adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Melalui pembelajaran 
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kooperatif, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari konsep matematika 

yang sulit dengan bekerjasama dalam kelompoknya. 

Salah satu pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan adalah tipe 

Teams Games Tournament (TGT). Dalam TGT, siswa melakukan games dan 

turnamen dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin 

pada skor tim mereka. Turnamen disusun dari pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan dengan pelajaran yang dirancang untuk mengetes pengetahuan yang 

diperoleh siswa dari penyampaian pembelajaran di kelas dan kegiatan-kegiatan 

kelompok. Selain itu, dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT ini sistem 

penilaian dilakukan terhadap kelompok dengan memberikan reward 

(penghargaan) di akhir pembelajaran, jika kelompok tersebut mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota 

kelompok akan mempunyai ketergantungan yang positif. Ketergantungan inilah 

yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap 

kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan termotivasi untuk 

keberhasilan kelompoknya. Sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan 

yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompoknya 

(Sanjaya, 2006, hlm. 240-241). 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT terdapat beberapa tahapan. 

Tahap pertama, yaitu penyajian materi. Pada tahap ini guru menyampaikan materi 

pelajaran dan memotivasi siswa serta menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa. Tahap kedua, kegiatan kelompok. Pada tahap ini siswa mengerjakan LKS 

secara berkelompok. Tahap ketiga, siswa melakukan games (permainan). 

Pertanyaan dalam game disusun dan dirancang dari materi yang relevan dengan 

materi yang telah disajikan oleh guru. Tahap keempat, siswa melakukan 

turnamen. Pada tahap ini siswa akan bermain di dalam meja turnamen. Turnamen 

adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan. Biasanya turnamen 

dilakukan pada akhir minggu setelah guru melakukan presentasi dan kelompok 

sudah mengerjakan lembar kerja. Tahap kelima adalah pemberian reward 

(penghargaan). Pada tahap ini guru memberikan penghargaan kepada kelompok-

kelompok yang memenuhi kriteria tertentu (Slavin, 2009). 
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Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dengan bantuan media game online. Media game online digunakan karena 

permainan dengan memanfaatkan teknologi merupakan kegiatan yang disenangi 

oleh siswa. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak-anak yang menghabiskan 

waktu untuk bermain dengan teknologi, seperti bermain game online. Survey 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terhadap pemain game 

online aktif di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6 juta pemain game 

online. Ini membuktikan bahwa anak Indonesia memiliki ketertarikan terhadap 

game online. Game online yang digunakan dalam penelitian ini adalah game 

online matematika yang dapat diakses pada situs http://illuminations.nctm.org. 

Game online yang digunakan adalah materi tentang jaring-jaring kubus dan 

volume kubus dan balok. 

 Pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media game online 

matematika merupakan salah satu upaya agar pembelajaran matematika menjadi 

menyenangkan bagi siswa. Ini sesuai peran permainan dalam matematika yang 

salah satunya untuk menimbulkan dan meningkatkan minat belajar serta 

menumbuhkan sikap yang baik terhadap matematika (Darhim, 2004). Di samping 

itu, permainan matematika dapat dikaitkan dengan salah satu atau lebih dari hal-

hal berikut: mengembangkan konsep, untuk latihan keterampilan, untuk 

penguatan, untuk memupuk kemampuan pemahaman, untuk memecahkan 

masalah, atau untuk mengisi waktu luang/sebagai hiburan (Darhim, 2004). 

Beberapa manfaat game dikemukakan pada forum Computer Assisted 

Investing Special Interest Group (uad.ac.id, 2009)  adalah sebagai berikut: 

1) Jenis games yang menuntut strategi penyelesaian masalah dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak. 2) Laki-laki dan perempuan 

yang dilatih bermain video game  selama 1 (satu) bulan menunjukkan 

peningkatan pada tes ingatan, dan kemampuan melakukan berbagai 

tugas (multi-task). 3) Game  dapat membuat pemainnya mempertajam cara 

pikir mereka. 4) Menuntut anak  untuk lebih kreatif. 5) Anak dituntut 

untuk belajar mengambil keputusan dari segala tindakan yang dilakukan. 

6) Membangun semangat kerja sama atau teamwork ketika  dimainkan 

dengan gamers lainnya secara multiplayer. 7)  Mengembangkan 

kemampuan dalam membaca, matematika, dan memecahkan masalah atau 

tugas. Membuat anak-anak merasa nyaman dan familiar dengan teknologi 

terutama anak perempuan, yang tidak menggunakan teknologi sesering 

http://illuminations.nctm.org/
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anak laki-laki. 8) Melatih koordinasi antara mata dan tangan, serta skill 

motorik. 9) Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak  saat 

mereka mampu menguasai permainan 

   

Beberapa manfaat game tersebut untuk pengembangan aspek kognitif. 

Dimana aspek kognitif merupakan salah satu aspek yang menjadi unsur 

kemampuan pada proses pembelajaran.  Beberapa hasil penelitian dan manfaat 

game  sebagai media pembelajaran seperti dikemukakan di atas mendorong 

peneliti untuk mencoba meneliti penggunaan media game online dalam 

pembelajaran matematika.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memfokuskan kajian pada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media game online 

terhadap kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematis di kelas V 

SDN Ganeas I Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang  

diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media game online 

terhadap kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematis?” 

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis 

antara siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

media game online dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung 

(direct instruction)? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara siswa 

yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media game 

online dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung (direct 

instruction)? 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis antara siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT 
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berbantuan media game online dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

langsung (direct instruction)? 

4. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis 

antara siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

media game online dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung 

(direct instruction)? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh gambaran tentang: 

1. Perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media 

game online dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung. 

2. Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media game online 

dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung. 

3. Perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media 

game online dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung. 

4. Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media game online 

dengan siswa yang mendapat pembelajaran direct instruction. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menjawab keingintahuan peneliti serta dapat memberikan informasi mengenai 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematis siswa yang 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media game online. 

 


