JURNAL DAYA MATEMATIS, Volume 3 No. 3 November 2015

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA
SISWA DALAM MATERI SEGI EMPAT MELALUI MODEL
KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT)
TERINTEGRASI TEORI DIENES DENGAN PENDEKATAN
SAINTIFIK PADA KELAS VII-A SMP NEGERI 1
TAWALIAN KABUPATEN MAMASA
Dewi Lakkiran1, Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Pd2,
Prof. Drs. H.M. Arif Tiro, M.Pd, M.Sc, Ph.D3
Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar Makassar, Indonesia
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah proses
pembelajaran matematika siswa dalam materi segiempat melalui model kooperatif
tipe Team Game Tournament (TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan pendekatan
saintifik pada kelas VII-A SMP Negeri 1 Tawalian Kabupaten Mamasa, untuk
mengetahui apakah melalui Model Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT)
terintegrasi Teori Dienes dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika dalam materi segiempat siswa kelas VII-A SMP Negeri 1
Tawalian Kabupaten Mamasa. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas
(Clasroom Action) yang mengacu pada aktivitas aksi refleksi siklus-spiral. Subjek
penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas VII-A SMP Negeri 1
Tawalian Kabupaten Mamasa. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
instrumen tes hasil belajar matematika siswa, lembar observasi aktivitas siswa dan guru
dalam pembelajaran, dan angket respon siswa terhadap pembelajaran matematika.
Prosedur penelitian ini terdiri dari 2 siklus dimana tiap siklus meliputi kegiatan
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan aktivitas guru yang lebih produktif dan aktivitas siswa yang
lebih aktif dalam proses pembelajaran matematika, dan terjadi peningkatan jumlah
ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, sehingga dapat disimpulkan
bahwa kualitas pembelajaran matematika siswa kelas VII-A SMP Negeri 1 Tawalian
Kabupaten Mamasa dalam materi segiempat dapat ditingkatkan melalui model
kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan
Pendekatan Saintifik.
Kata Kunci: Model Kooperatif Tipe TGT, Teori Dienes, Pendekatan Saintifik, dan
Kualitas Pembelajaran Matematika
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan
manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya, melalui
pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga didalam proses
pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai
dengan rasa tanggung jawab yang besar.
Usaha meningkatkan mutu proses belajar untuk mencapai keluaran yang
berkualitas terus menerus diupayakan oleh berbagai pihak. Upaya tersebut banyak
bergantung kepada mutu guru dalam mengelolah proses pembelajaran. Guru harus
menguasai materi, menyajikan materi sesuai dengan struktur kognitif siswa, dan
menggunakan metode yang cocok. Dalam hal ini tanggung jawab guru adalah
merangsang, membimbing, dan memajukan pengetahuan siswa.
Banyaknya guru yang masih menggunakan cara mengajar secara
konvensional, sedangkan media pembelajaran telah tersedia dengan mudah dan
murah, serta strategi, metode pembelajaran terus berkembang dengan sangat cepat
yang tidak diterapkan secara maksimal oleh guru, mengakibatkan proses dan hasil
belajar belum maksimal. Demikian juga pembelajaran matematika pada saat ini
masih didominasi pengajaran konvensional. Pada pengajaran ini, peran guru
sangat dominan dalam menyajikan materi. Biasanya setelah menyajikan materi,
dan memberikan contoh soal kemudian guru meminta beberapa orang siswa
mengerjakan soal di papan tulis terkait materi yang baru saja dijelaskan.
Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika
telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai pihak yang
peduli terhadap pembelajaran matematika di sekolah. Berbagai upaya tersebut
antara lain dalam bentuk: (1) penataran guru, (2) kualifikasi pendidikan guru, (3)
pembaharuan kurikulum, (4) implementasi model atau metode pembelajaran baru,
(5) penelitian tentang kesulitan dan kesalahan siswa dalam belajar matematika.
Namun berbagai upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal, karena
berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk
memperbaiki kualitas pembelajaran matematika.
Pembelajaran matematika di kelas pada umumnya hanya berpusat pada
guru, yang mengakibatkan siswa menjadi malas dan kurang bergairah dalam
menerima pelajaran. Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa salah satu
penyebab kurang berpartisipasinya siswa dalam pembelajaran matematika di kelas
adalah pendekatan yang kurang tepat dalam mengaktifkan siswa.
Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran banyak hal yang dapat
digunakan diantaranya dengan memilih model pembelajaran atau pendekatan
yang dianggap baik dan juga menarik bagi siswa sehingga di dalam proses belajar
siswa dapat termotivasi untuk belajar karena pelajaran yang diajarkan tidak lagi
menakutkan dan sulit sehingga diharapkan akan berdampak pada keterlaksanaan
proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa, terkhusus dalam hal ini saya
tertarik menggunakan model pembelajaran kooperatif untuk lebih menarik
perhatian siswa dalam proses belajar mengajar.
Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT)
terintegrasi Teori Dienes. Pembelajaran kooperatif tipe TGT akan melibatkan
aktivitas seluruh siswa tanpa adanya perbedaan status, dan mengandung unsur
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permainan. Permainan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT berupa kuis pada
setiap akhir pertemuan dan kegiatan turnament yang berupa perlombaan
kelompok pada tiap akhir pokok bahasan. Aktivitas belajar dengan permainan
yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa
dapat belajar lebih rileks disamping itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab,
kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar yang lebih tinggi.
Dengan alasan tersebut, strategi pembelajaran kooperatif diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Teori belajar Dienes yang biasa disebut Teori belajar bermain, terkontrol
dengan memperhatikan taraf perkembangan kognitif siswa dan merupakan satu
cara untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi
dalam proses penemuan serta formalisasi melalui percobaan matematika. Hal
tersebut dapat memberikan semangat kepada siswa untuk termotivasi dalam
proses belajar mengajar, khususnya pemahaman konsep materi segi empat, agar
proses pembelajaran dapat lebih maksimal dengan harapan agar kualitas
pembelajaran nantinya dapat meningkat.
Menurut Kiranawati (2007:134), ada 5 komponen utama dalam TGT yaitu:
Penyajian kelas, kelompok, game, turnamen (biasanya dilakukan pada akhir
minggu atau pada akhir pokok bahasan), team recognize (penghargaan kelompok).
Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik adalah proses pembelajaran yang
dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep,
hukum atau prinsip melalui langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific
approach) dalam proses pembelajaran yang meliputi: menggali informasi
observing/pengamatan,
questioning/bertanya,
experimenting/percobaan,
kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi,
dilanjutkan dengan menganalisis, associating/menalar, kemudian menyimpulkan,
dan menciptakan serta membentukjaringann/networking.
Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, mengenai kualitas pembelajaran
matematika di SMP Negeri 1 Tawalian Kabupaten Mamasa belum maksimal.
Indikatornya adalah masih rendahnya hasil belajar matematika tahun pelajaran
2013/2014 yaitu dari 28 siswa yang mengikuti tes, hanya 10 siswa (35,7%) yang
memperoleh nilai di atas KKM (kriteria ketuntasan minimal) yaitu 70. Selebihnya
18 siswa (64,3%) tidak mencapai nilai KKM, bahkan beberapa siswa hanya
mampu menulis soal ujiannya tanpa memberikan jawaban.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu
penelitian dengan judul ” Peningkatan kualitas pembelajaran matematika siswa
dalam materi segiempat melalui Model Kooperatif Tipe Team Game Tournament
(TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan pendekatan saintifik pada Kelas VII-A
SMP Negeri 1 Tawalian Kabupaten Mamasa.”
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (Clasroom Action
Research) yang dilaksanakan secara bersiklus. Subjek penelitian tindakan kelas
ini siswa kelas VII-A SMP Negeri 1 Tawalian Kabupaten Mamasa. Faktor-faktor
yang diselidiki meliputi: faktor input, faktor proses, dan faktor output.
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HASIL PENELITIAN
Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, dimana
siklus I dan siklus II dilaksanakan masing-masing 3 kali pertemuan tatap muka
dan 1 kali pertemuan di luar jam sekolah untuk mengadakan tournamen di akhir
siklus I dan siklus II, dan 1 kali pertemuan untuk tes hasil belajar matematika
siswa. Penelitian ini memberikan alternatif penilaian secara menyeluruh dan
berkelanjutan terhadap proses pembelajaran matematika di kelas dan pencapaian
hasil belajar matematika siswa. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
team games tournament (TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan Pendekatan
saintifik dalam pembelajaran matematika di kelas VII A SMP Negeri 1 Tawalian
memberi implikasi akan perlunya penggunaan dan perpaduan model-model
pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan aktivitas-aktivitas produktif
untuk membantu siswa mencapai kemajuan-kemajuan belajar yang lebih baik.
Pada penelitian ini, Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team
games tournament (TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan Pendekatan saintifik
pada pembelajaran Matematika dalam materi bangun datar segi empat. Komponen
penilaian peningkatan kualitas pembelajaran adalah (1) Aktivitas belajar siswa
dan guru berada pada kategori aktif, (2) 85% siswa memperoleh hasil belajar
matematika siswa yang mencapai KKM yang ditentukan, (3). Respon positif
siswa terhadap pembelajaran matematika
a. Pra Tindakan
Pada awal penelitian, diadakan wawancara terhadap guru mata pelajaran
matematika yang mengajar pada kelas VII A SMP Negeri 1 Tawalian Kabupaten
Mamasa, mengenai model, pendekatan dan strategi yang digunakan selama ini,
dari hasil wawancara, dikemukakan bahwa pembelajaran matematika selama ini
masih didominasi pengajaran konvensional, dimana peran guru sangat dominan
dalam menyajikan materi. Biasanya setelah menyajikan materi, dan memberikan
contoh soal kemudian guru meminta beberapa orang siswa mengerjakan soal di
papan tulis terkait materi yang baru saja dijelaskan. Siswa yang mampu
mengerjakan dengan baik akan lebih termotivasi, tetapi bagi siswa yang tidak
mampu mengerjakan soal tersebut akan mendapat perlakuan negatif, baik dari
guru maupun sesama temannya. Kurangnya aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran, ditandai dari perilaku malu bertanya, tidak mampu menyampaikan
ide-ide yang lebih tepat kepada guru tentang materi yang belum dimengerti. Hal
ini menyebabkan ketidakseimbangan diantara peserta didik untuk menguasai
materi pelajarannya dengan baik, dan berakibat pula menempatkan guru sebagai
satu-satunya pusat pembelajaran. Sehingga kualitas pembelajaran menjadi
menurun.
Setelah diadakan wawancara dengan guru mata pelajaran, kemudian
diadakan tes awal sebagai acuan untuk mengetahui peningkatan kualitas
pembelajaran matematika siswa sebelum dan sesudah diadakan pembelajaran
dengan model kooperatif tipe Team Games Tournamen (TGT) Terintegrasi Teori
Dienes dengan pendekatan saintifik dalam materi segi empat dengan KKM yang
ditetapkan yaitu 70. Hasil tes awal tersebut juga digunakan sebagai patokan untuk
membagi kelompok secara heterogen pada pertemuan pertama.
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Hasil tes yang dilakukan pada pra tindakan diperoleh dari 29 orang siswa
yang menjadi subjek penelitian, nilai terendah 25, nilai tertinggi 77, rata-rata nilai
45,59, siswa yang mencapai KKM sebanyak 4 orang atau 14%, dan siswa yang
tidak mencapai KKM 25 orang atau 86%. Bahkan ada beberapa orang siswa yang
tidak menjawab sama sekali, dan hanya menulis ulang soal kemudian dikumpul.
Rendahnya hasil belajar matematika khususnya pada materi segi empat,
disebabkan antara lain karena selama ini pembelajaran selalu berfokus pada guru
yang menyebabkan siswa bermasa bodoh dan tidak termotivasi dalam belajar.
b. Siklus I
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka berikut dikemukakan
pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dengan menguraikan setiap indikator
keberhasilan sebagaimana telah dikemukakan pada BAB III
1. Dari segi aktivitas siswa, pada siklus I aktivitas siswa masih jauh dari yang
diharapkan, hal ini disebabkan karena siswa masih gerogi dalam
menyampaikan pendapat dan siswa masih kurang termotivasi dalam
pembelajaran Matematika.
2. Dari segi aktivitas guru yang telah diperoleh melalui proses observasi pada
siklus I, guru telah melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang telah
direncanakan dan telah sesuai dengan inti penelitian yang ada, akan tetapi
aktivitas guru masih terlihat dominan dibandingkan dengan aktivitas
siswa yang menurut model pembelajaran yang digunakan, hal yang
nampak belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Untuk indikator tes hasil belajar siswa pada siklus I hanya diperoleh ratarata 59,45 dengan banyaknya siswa yang mencapai KKM 70 adalah
sebanyak 11 siswa atau 38% dan siswa yang masih belum mencapai nilai
KKM sebanyak 18 siswa atau 62% sebagaimana telah ditetapkan sebagai
indikator peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan
bahwa indikator untuk hasil belajar matematika siswa belum tercapai.
4. Sedangkan dari respon siswa terhadap pembelajaran masih banyak siswa
memberi respon negatif terhadap pembelajaran, hal ini terlihat dari 31
item pertanyaan mengenai respon siswa dan masih banyak siswa
menjawab tidak pada angket respon siswa.
Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh pada siklus I, peneliti
mengambil keputusan bahwa indikator keberhasilan dalam penelitian ini belum
tercapai. Karena itu, penelitian dilanjutkan pada siklus II.
c. Siklus II
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka berikut dikemukakan
pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dengan menguraikan setiap indikator
keberhasilan sebagaimana telah dikemukakan pada BAB III.
1. Dari segi aktivitas siswa pada siklus II sebagian besar siswa sudah
bersemangat dalam proses belajar dan mengajar, siswa lebih aktif dalam
memberikan umpan balik atas pertanyaan atau memberikan pertanyaan
terhadap materi segi emap yang telah diamati, siswa termotivasi dalam
pembelajaran dan sebagian besar siswa serius dalam melakukan
pembelajaran dan mengerjakan lembar LKS yang diberikan, sehingga
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terjadi respons yang positif. Aktivitas siswa dalam pembelajaran berada
pada kategori aktif.
2. Dari segi aktivitas guru yang telah diperoleh melalui proses observasi pada
siklus II, Siswa terlihat termotivasi dalam pelaksanaan pembelajaran ketika
guru memberikan informasi maupun ketika penerapan tugas LKS, dan telah
memberikan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran ketika guru
memberikan informasi maupun ketika penerapan tugas LKS. Dengan hasil
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas
pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe team games tournament (TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan
Pendekatan saintifik.
3. Untuk indikator tes hasil belajar siswa, Pada siklus II diperoleh rata-rata
75,93 dengan kategori tinggi. Banyaknya siswa yang mencapai KKM 70
adalah sebanyak 26 siswa atau 90% dan siswa yang masih belum mencapai
nilai KKM sebanyak 3 siswa atau 10% kategori sebagaimana telah
ditetapkan sebagai indikator peningkatan kualitas pembelajaran telah
tercapai.
4. Sedangkan dari respon siswa terhadap pembelajaran rata-rata siswa
memberikan respon yang positif, hal ini diperoleh dari 31 item pertanyaan
mengenai respon siswa dan rata-rata siswa menjawab ya pada angket respon
siswa. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan inferensial, tampak bahwa
respon siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan model kooperatif
tipe team games tournament (TGT) terintegrasi Teori Dienes dengan
Pendekatan saintifik.
Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang diperoleh pada siklus II,
peneliti mengambil keputusan bahwa indikator keberhasilan dalam penelitian ini
sudah tercapai. Karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta rumusan masalah yang
ada, maka beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa :
1. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terintegrasi
Teori Dienes dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas VII-A SMP
Negeri 1 Tawalian Kabupaten Mamasa dalam materi segi empat, terjadi
peningkatan aktivitas guru yang lebih produktif dan aktivitas siswa yang lebih
aktif dalam proses pembelajaran matematika.
2. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terintegrasi
Teori Dienes dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas VII-A SMP
Negeri 1 Tawalian Kabupaten Mamasa dalam materi segi empat, terjadi
peningkatan kualitas pembelajaran matematika siswa, dimana terjadi
peningkatan rata-rata hasil belajar matematika siswa dari siklus I yaitu 59,45
ke siklus II sebesar 75,93 dan terjadi peningkatan jumlah ketuntasan hasil
belajar siswa dari siklus I sebanyak 38% siswa tuntas dan pada siklus II
sebanyak 90% dari 29 siswa dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70.
3. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terintegrasi Teori
Dienes dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 1
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Tawalian Kabupaten Mamasa menghasilkan respon positif siswa terhadap
pembelajaran.
SARAN
Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran yang
dapat diajukan sebagai implementasi penelitian ini antara lain :
1. Bagi guru matematika di sekolah dapat lebih menggunakan serta memadukan
model- model pembelajaran serta dapat mengembangkan motivasi dalam
belajar matematika sehingga kemampuan matematika siswa dapat lebih
berkembang luas dan meningkatkan hasil belajar siswa..
2. Sebagai upaya memaksimalkan kompetensi siswa dalam belajar matematika
maka penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan kajian untuk dikembangkan
lebih lanjut.
3. Guru maupun calon peneliti diharapkan lebih kreatif dalam menyusun model
pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran
matematika siswa.
1. Meskipun penelitian tindakan kelas ini hanya sampai dua siklus dan sudah
mencapai indikator keberhasilan, namun guru hendaknya mengadakan
penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika
siswa.
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