
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era abad ke-21 pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang 

sangat pesat, perubahan tersebut bisa kita lihat dari beberapa pendidikan yang 

memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Meskipun 

dengan adanya perubahan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

penerapan ilmu matematika tidak bisa di tinggalkan di dalamnya. Ilmu 

matematika mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada era abad 21. Kemampuan anak sekolah Indonesia saat ini 

masih tertinggal jauh secara global dalam matematika, sesuai dengan hasil survei 

kualitas pendidikan. Menurut Programme for International Student Assessment 

(PISA) pada tahun 2019 bahwa skor membaca warga Indonesia pada peringkat  

72 dari 77 negara, dan pelajaran matematika pada  peringkat 72 dari 78 negara, 

sedangkan pelajaran sains pada peringkat 70 dari 78 negara. Bisa kita simpulkan 

bahwa kemampuan anak sekolah pada mata pelajaran matematika di Indonesia 

masih sangat rendah. Dalam hal ini untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pendidikan pemerintah memerlukan usaha yang nyata dengan 

menggunakan kurikulum yang sesuai. Penerapan kurikulum 2013 yang 

digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia, bertujuan meningkatkan 

kualitas kemampuan peserta didik. Pada kurikulum 2013 ini berisikan 

pembelajaran terpadu dari bermacam – macam pelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. Tujuan dari kurikulum 2013 ini menitik beratkan pelajaran 

tidak berfokus pada guru melainkan pada peserta didik yang harus lebih aktif 

menggali potensi yang dimilikinya, peserta didik bisa meningkatkan kemampuan 

berfikirnya sendiri, peserta didik bisa memecahkan dan menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya, peserta didik bisa mengungkapkan ide atau gagasan yang 

dimiliki, meningkatkan kreatifitas peserta didik dan mengembangkan sikap dan 

karakter peserta didik. 
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Di semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia selalu melibatkan 

pelajaran matematika di dalamnya, dimulai dari  dari anak yang masih balita, 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar ( SD), Sekolah Menengah 

hingga Perguruan Tinggi. Dilain sisi penerapan ilmu matematika sangatlah erat 

di dalam kehidupan kita sehari–hari. “Tujuan pembelajaran matematika menurut 

Kemendikbud 2013 agar peserta didik mampu (1) mendalam konsep dan 

mengimplimentasikan ilmu matematika dalam kehidupan nyata, (2) 

melaksanakan operasi matematika dalam penyederhanaan, dan ulasan pada 

materi, (3) mengadakan suatu analisis matematis yang meliputi membuat 

abstraksi berdasarkan desain, kebenaran, fenomena atau informasi yang ada, 

membuat spekulasi dan memverifikasinya, (4) menyelesaikan dan 

menginformasikan suatu gagasan melalui lambang, bagan, diagram, atau 

perangkat lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) Meningkatkan sikap 

positif yaitu sikap logis, analitis, cermat, teliti, dan pantang menyerah dalam 

mengatasi suatu permasalahan. “Tujuan khusus  pelajaran matematika untuk 

memberikan peserta didik pengetahuan, pemahaman, dan sejumlah kemampuan 

yang dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu dan teknologi 

Di jenjang pendidikan sekolah dasar pelajaran matematika pada kelas 

rendah yaitu kelas I, II, III, diintegrasikan ke dalam buku tematik yang dipelajari. 

Namun pelajaran matematika untuk kelas tinggi yaitu kelas IV, V, dan VI materi 

matematika dipisahkan dari buku materi tematik. Pemisahan materi matematika 

pada buku tematik dilakukan karena jika tetap digabungkan, maka  materi 

matematika yang  didapat peserta didik dirasa sedikit  serta  peserta didik  tidak  

mendapatkan pemahaman konsep matematika  secara mendalam. Maka dari itu 

digunakan buku matematika secara terpisah bagi peserta didik kelas IV, V, dan 

VI. Menurut Wandini  dan  Banurea  (2019) pembelajaran  matematika adalah  

suatu konsep dalam proses pembelajaran yang    menggunakan  akal dan pikiran 

sehingga mempunyai rencana yang sistematis dalam pelaksanaan aktifitasnya 

seperti  mengembangkan ketrampilan analisis masalah dan penyajian suatu 

informasi atau gagasan. Prinsip belajar  matematika ada tiga. Pertama, yaitu  
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kepedulian dan motivasi sebagai  pendorong keaktifan  belajar  peserta didik.  

Kedua, yaitu  kerajinan sebagai sikap  positif  dan inisiator  peserta  didik untuk  

berinisiatif melakukan kegiatan belajar. “Ketiga, yaitu Peserta didik mengalami 

sendiri kegiatan belajar dan pada akhirnya pengetahuan akan terbangun di dalam 

peserta didik tersebut. Secara hierarkis dan penalaran logika menggunakan 

lambang dan konsep abstrak yang ada di dalam pembelajaran  matematika. 

Aktifitas penalaran yang tinggi pada pembelajaran matematika sangat di 

perlukan. Maka dari itu peserta didik harus senantiasa berperan  aktif dalam 

proses pembelajaran. 

“Pada awal masuknya virus Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) di 

Indonesia kegiatan pembelajaran tatap muka  pada semua jenjang ditiadakan 

pada bulan Maret 2020, begitu juga pada pembelajaran matematika untuk kelas 

tinggi. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh dari 

rumah, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020  Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

“Berdasarakan hasil riset dan interviu pada beberapa guru dan peserta didik 

kelas 6 di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada bulan Nopember 

2020, selama masa pandemi pada umumnya proses pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar adalah melalui Whatsapp. “Guru memberikan penjelasan, materi 

berupa video ataupun catatan yang telah dibuat guru. Kemudian guru melakukan 

tanya jawab tentang materi di grup Whatsapp. “Selanjutnya guru memberikan 

tugas dengan lama waktu pengumpulan ditentukan, kemudian tugas dikirim 

melalui Whatsapp berupa foto. 

Tidak sekedar melalui Whatsapp, beberapa guru juga melaksanakan 

kegiatan pembelajaran daring dengan media  Zoom dan Google Classroom. 

Materi berupa video ataupun catatan dikirim ke Google Clasroom, kemudian 

guru menjelaskan materi dan tanya jawab melalui Zoom. Setelah itu peserta didik 

mengerjakan tugas yang telah dikirim di Google Clasroom. “Tugas terkadang 

berupa Google Form ataupun soal yang telah dibuat guru dan peserta didik 

mengirim tugas melalui Google Clasroom ataupun Whatsapp. Namun beberapa 

sekolah yang mempunyai kendala fasilitas yang tidak mendukung seperti sinyal 
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yang buruk dan  cukup banyak peserta didik yang tidak mempunyai handphone, 

beberapa guru juga melakukan kunjungan  bergilir ke rumah peserta didik dalam 

kelompok belajar yang dibuat guru. Dalam kunjungan ke rumah kelompok 

belajar, guru menjelaskan materi kemudian memberi tugas untuk dikerjakan 

bersama. Di Sekolah Dasar lain juga ada yang menerapkan hal berbeda, peserta 

didik datang ke sekolah untuk mengambil tugas berupa LKPD ataupun buku 

peserta didik agar dikerjakan dirumah kemudian dikumpulkan besok paginya ke 

sekolah. 

Ada juga sekolah yang menerapkan kebijakan sendiri dengan blended 

learning. Peserta didik diijinkan masuk sekolah dengan sistem bergantian setiap 

harinya. Setengah dari jumlah peserta didik tiap kelas masuk pembelajaran di 

sekolah dengan ditetapkan batas waktu serta protokol kesehatan, dan peserta 

didik lainnya belajar dari rumah. Berbagai cara diterapkan dalam pembelajaran 

oleh beberapa guru di wilayah kecamatan Karangawen menyesuaikan kondisi 

dan daya dukung yang dimiliki. 

Luas kecamatan Karangawen Kabupaten Demak adalah 66,96 km2, yang 

terbagi menjadi 12 Desa/Kelurahan dengan mayoritas pekerjaan penduduk 

sebagai petani. Berdasarkan data terbaru di Koordinator Wilayah Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangawen, pada tahun pelajaran 

2020/2021 di kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terdapat 29 Sekolah 

Dasar dengan 6689 peserta didik serta sebanyak 321 guru. Dari jumlah Sekolah 

Dasar tersebut terbagi menjadi 6 gugus serta 3 Dabin. Dari hasil Penilaian Akhir 

Semester satu kemarin, rata-rata hasil belajar matematika Sekolah Dasar di 

Korwil kecamatan Karangawen menurun drastis dibandingkan saat sebelum 

belajar sistem daring. Presentase ketuntasan nilai hasil PAS Matematika masih 

dibawah 75% dari standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) yaitu 70 untuk 

muatan pelajaran matematika. Hal ini perlu dicari akar masalah penyebab 

rendahnya hasil belajar matematik, serta solusi  untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Hasil belajar adalah transformasi dari tingkah laku didalamnya melibatkan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sudjana (2012:22) dalam 
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sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, tujuan kulikuler maupun 

tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik. Menurut Gagne dalam Muhammad Zainal 

Abidin (2011) Hasil belajar matematika adalah penguasaan yang diperoleh peserta 

didik setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran matematika atau dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar matematika adalah perubahan perilaku pada peserta 

didik, yang bisa kita lihat dan kita evaluasi dalam bentuk perubahan pengetahuan, 

perilaku, sikap dan keahlian setelah kegiatan pembelajaran matematika. Bisa kita 

simpulkan dari beberapa definisi di atas, hasil belajar matematika adalah Suatu 

barometer atau kriteria yang memastikan keberhasilan peserta didik mengerti dan 

memahami suatu materi pelajaran dilihat dari hasil evaluasi belajar yaitu adanya 

tes. 

Diadakan tindak lanjut apa yang menjadi penyebab rendahnnya hasil belajar 

matematika pada peserta didik , maka dilakukan wawancara terhadap guru, 

peserta didik dan orang tua di Sekolah Dasar Gugus Ahmad Yani kecamatan 

Karangawen tentang pembelajaran matematika secara daring yang telah 

dilakukan. Dari hasil wawancara ternyata terdapat keluh kesah yang dialami guru, 

peserta didik bahkan orang peserta didik. Dalam proses kegiatan belajar saat  

pembelajaran daring kurang optimal dalam penyampaian penjelasan mengenai 

materi pelajaran dan saat berjalannya diskusi bermedia google classroom, 

whatsapp atupun zoom. Saat pengajuan pertanyaan oleh peserta didik guru 

terkadang mengalami kesulitan penyampaian feedback secara langsung. 

Terkadang dikarenakan terputus karena signal, suara yang tidak jelas bahkan 

peserta didik banyak yang berbicara sendiri dan tidak mengikuti dengan baik. 

Bagi guru yang tidak menerapkan pembelajaran daring hanya memberi tugas saja 

sehingga tidak ada penjelasan tentang materi. Guru yang menerapkan kunjungan 

rumah ataupun blended learning tidak bisa setiap hari melakukannya dan terbatas 

oleh waktu. Banyak tugas peserta didik dikumpulkan tidak tepat waktu ataupun 

juga tidak dikerjakan. Hal ini membuat guru sulit mengukur kecapaian yang telah 

didapat peserta didik. 
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Banyak peserta didik yang tidak ikut serta dalam kegiatan pembelajaran 

daring dengan alasan bosan dan terlalu banyak tugas. Mereka menjadi tidak 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring karena tidak suka matematika 

dan tidak bisa memahami penjelasan guru secara online. Karena banyak peserta 

didik yang orang tuanya bekerja saat siang hari, sedangkan pembelajaran daring 

dilakukan siang hari sehingga mereka tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu, 

banyak yang  lebih tertarik bermain game online serta pergi bermain dibandingkan 

mengikuti pembelajaran. 

Penjelasan guru yang tidak maksimal saat pembelajaran online ataupun 

bahkan tidak ada penjelasan dari guru, hal tersebut mendorong orang tua 

meluangkan waktu guna mengajari anaknya. Akan tetapi, tidak sedikit orang tua 

yang tidak paham materi bahkan tidak mempedulikan tugas sekolah yang didapat 

anaknya.  Karena kesibukan orang tua saat siang hari, mereka tidak bisa 

mengawasi dengan baik anaknya yang mengikuti pembelajaran daring. 

Dari hasil wawancara diatas, analisis penyebab rendahnya hasil belajar 

matematika semester 1 kemarin dikarenakan berbagai faktor. Guru, peserta didik 

maupun orang tua masih belum siap dalam pelaksanaan pembelajaran daring. 

Guru belum mempersiapkan berbagai materi dengan baik sehingga peserta didik 

menglami kejenuhan dan kebosanan dan pandangan guru hanya memberi tugas 

saja kepada peserta didik. Minat serta motivasi peserta didik dalam kegiatan 

belajar pada materi matematika sangat rendah, sehingga guru harus menyusun 

strategi agar meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Peran aktif orang 

tua dalam memotivasi anaknya dalam belajar diperlukan. Kurangnya pengawasan 

membuat peserta didik lebih banyak bermain dengan temannya. 

Menurut Slameto (2010: 54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya jasmaniah 

(kesehatan  dan cacat tubuh), fisiologis (intelegensi, ketertarikan, minat, talenta, 

dasar, dan kedisiplinan), kepenatan (jasmani dan rohani). Sedangkan faktor 

eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya menurut Nana 

Sudjana (2015:39) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

faktor yang terdapat di dalam diri peserta didik tersebut yaitu kemampuan yang 
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dimilikinya dan faktor yang berasal dari luaridiri peserta didik tersebut atau 

faktor lingkungan. Faktor kemampuan peserta didik besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapainya. Menurut Ahmad Susanto (2016:12) 

bahwa Ada interaksi 2 faktor yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar yaitu  

(1) faktor internal meliputi : keahlian, minati dan ketertarikan, motivasi belajar, 

kerajinan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. (2) faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil 

belajar peserta didik ini di pengaruhi oleh keluarga. Menurut  Murtono (2017:10) 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu (1) faktor internal diantaranya 

kepintaran, fisiologis, perilaku, minat, talenta dan motifasi. (2) faktor eksternal 

diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,  dan lingkungan 

masyarakat.   

Ayu Adilla (2017) Pythagoras Jurnal Program Studi Pendidikan 

Matematika dalam penelitiannya bahwa rendahnya hasil belajar di pengaruhi 4 

faktor dalam muatan pelajaran matematika yaitu, ketertarikan yang kurang 

terhadap pelajaran matematika , kurangnya pemusatan peserta didik saat kegitan 

pembelajaran, rendahnya pemahaman pada pelajaran tentang konsep yang di 

sampaikan pada peserta didik, serta rendahnya ketertiban pada peserta didik. 

Selanjutnya Oktaviani (2020) Math Locus Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan 

Matematika dalam penelitiannya yang berjudul Identifikasi Faktor Penyebab 

Rendahnya Hasil belajar Matematika Peserta Didik, bahwa rendahnya hasil 

belajar ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang 

terdiri dari ketertarikan peserta didik terhadap matematika, lemahnya  

ketrampilan dasar berhitung peserta didik, konsep pemahaman yg rendah yang 

dimilik peserta didik, kurangnya pemahaman atas konsep tentang symbol 

matematika, kurangnya ketertiban yang dimiliki peserta didik, dan kurangnya 

motivasi belajar peserta didik. Faktor eksternal diantaranya ketidak nyamanan 

kelas untuk peserta didik, keberadaan ruang kelas yang dekat dengan ruang 

praktik sehingga menimbulkan ketidak fokusan peserta didik dikarenakan suara 

bising, dan faktor dari guru, yaitu kurangnya variasi metode penyampaian materi 
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pada peserta didik sehingga menimbulkan kejenuhan pada peserta didik dan 

peserta didik kurang aktif untuk bertanya pada guru. 

Rahmadan Febriana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Penyebab Rendahnya Hasil Belajar matematika bahwa motivasi peserta didik 

dalam mengikuti mata pelajaran matematika, kurangnya kedisiplinan guru yang 

datang terlambat begitu pula peserta didik kurang disiplin dalam pembelajaran, 

sarana dan prasarana bahan ajar materi matematika yang kurang sehingga guru 

kurang optimal dalam penyampaian materinya, dan guru dalam menyampaikan 

materi tidak menjelaskan secara detail atau kurang mendalam. Penelitian lain oleh 

Sara Mustika (2017) yang berjudul Penyebab Rendahnya Hasil iBelajar 

Matematika adalah  media pembelajaran yang kurang digunakan oleh guru saat 

penyampaian materi dan kurangnya variasi bahan ajar yang digunakan oleh guru 

menjadikan guru fokus pada bahan cetak saja, sehingga pemahaman peserta didik 

dirasa kurang. Selain itu, kurangnya perhatian dan bantuan teman sebangku pada 

teman yang kurang memahami materi pelajaran atau evaluasi pelajaran yang 

menjadikan dampak yang kurang bagus pada hasil belajar. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara, pendapat beberapa ahli 

diatas, bahwa rendahnya hasil belajar matematika disebabkan berbagai faktor 

baik internal ataupun eksternal. Persiapan guru dalam pembelajaran masa 

pandemi ini masih kurang maksimal dan terkesan hanya pemberian tugas saja 

tanpa penjelasan materi yang lebih mendalam. Kurangnya penggunaan model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dan media yang membuat proses 

pembelajaran matematika menyenangkan sehingga peserta didik cepat bosan. 

Minat dan motivasi peserta didik untuk belajar matematika rendah, dan 

matematika merupakan pelajaran yang tidak disenangi peserta didik. Kurangnya 

interaksi langsung antara guru dan peserta didik serta antara peserta didik itu 

sendiri dalam proses belajar matematika terutama saat masa pandemi sekarang 

ini. Peran orang tua yang masih kurang dalam mengawasi serta membimbing 

anaknya dirumah untuk mempelajari matematika. 

Dari analisis masalah diatas, perlu dicari solusinya agar pembelajaran 

matematika dalam masa pandemi ini peserta didik dapat berperan aktif, sehingga 
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terjadi interaksi dalam pembelajaran antara guru dengan peserta didik maupun 

antar peserta didik sendiri. Gurui harus mempersiapkan dengan baik model 

pembelajaran serta media yang  digunakan. Pemerintah kabupaten Demak 

membuat kebijakan melaksanakan pembelajaran dengan model blended learning 

yaitu 50% dari jumlah peseta didik tiap  kelas tatap muka dsekolah dan lainnya 

daring. Oleh karena itu, model pembelajaran yang akan diterapkan sebaiknya 

dapat disesuaikan dengan hal trsebut. Model pembelajaran yang tidak hanya 

memberi materi atau video pembelajaran dan tugas-tugas saja, namun 

pembelajaran yang menarik serta melibatkan semua peserta didik agar saling 

membantu untuk mendalam dan menguasai materi yang dipelajari. Agar 

pembelajaran lebih menarik minat peserta didik, guru dapat memanfaatkan 

aplikasi yang sedang berkembang saat ini sebagai media. Berdasarkan hal 

tersebut, model pembelajaran yang tepat diantaranya adalah model pembelajaran 

kooperatifitipe Student Teams.Achievement Division (STAD) dan Team Games 

Tournament (TGT). 

Menurut Slavin  dalam Isjonii ( 2011:15 )   pembelajaran kooperatif  adalah  

model belajar yang di dalamnya terdapat sekelompok kecil dari beberapa peserta 

didik yaitu 4 (empat) sampai 6 (enam) orang untuk belajar dan saling bekerja 

sama. Pembelajaran kooperatif adalah proses pembelajaran yang memiliki 

prioritas utama dalam menanggulangi permasalahan dengan pengetahuan dan 

kemahiran kerjasama team untuk tercapainya tujuan pembelajaran.  Tidak hanya 

menguasai kompetensi dasar pengetahuan saja yang menjadikan tujuan 

pembelajaran ini,  tetapi  kompetensi sosial berupa kerjasama, percaya diri serta 

tanggung jawab dalam proses penguasaan materi tersebut. Dengan pembelajaran  

kooperatif ini menjadikan wadah bagi peserta didik untuk berkesempatan 

mempelajari kompetensi dasar yang dirasa sulit dengan cara bekerja sama dalam 

kelompoknya.  

Pembelajaran kooperatif yang paling banyak di gunakan oleh guru  dan di 

anggap pembelajaran kooperatif yang sederhana yaitu Student Teams Achievement  

Division (STAD) yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin (dalam Slavin, 1995).  Menurut Trianto (2010: 68) 
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STAD adalah model pembelajaran koopertif yang beranggotakan 4-5 orang dari 

peserta didik yang heterogen dan menjadi sebuah kelompok – kelompok kecil. 

Proses dalam pembelajaran koooperatif terdiri dari penyampaian sebuah materi 

terlebih dahulu, kegiatan – kegiatan kelompok, tes, pemberian nilai dan 

penghargaan untuk kelompok. Hal ini sesuai dengan Slavin (dalam Rusman, 

2012:214), bahwa model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement  

Division) merupakan sebuah variasi pembelajaran kooperatif memupuk peserta 

didik agar memiliki sikap memotivasi dan menolong temannya lebih memahami 

suatu keahlian yang di ajarkan oleh guru.  

Menurut Slavin (2011:  163 – 165) Team Games Tournament (TGT) adalah 

suatu pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang di dalamnya 

menggunakan  kompetensi akademik, ujian,  dan  penilaian yang mengacu pada 

peningkatan individual,  dan pada kompetensi  akademik tersebut diwakili oleh 

salah satu peserta didik yang mempunyai intelektual yang sama untuk bersaing. 

Dan semua diberikan kesempatan yang samai untuk mewakili kelompoknya 

masing – masing untuk memperoleh nilai. Penghargaan akan diberikan kepada 

kelompok yang mendapat nilai tertinggi.  Pernyataan tersebut diatas diperkuat lagi 

oleh Rusman (2014:224) TGT adalah sebuah pembelajaran kooperatif yang di 

dalamnya terdiri dari peserta didik yang hetrogen pada suatu kelompok yaitu 

keahlian jenis kelamin, suku / kaum yang berbeda - beda  dan kelompok tersebut 

beranggotakan 5 sampai 6 peserta didik.  

STAD dan TGT hampir sama dalam prosesnya, yang membedakan 

keduanya yaitu adanya sistem turnamen pada TGT. Jika biasanya pemberian kuis 

dalam STAD dan TGT menggunakan media kertas atau kartu soal, agar lebih 

menarik dan kekinian maka dapat memanfaatkan aplikasi yang sedang 

berkembang saat ini. Berbagai aplikasi ujian / tes sedang berkembang saat ini 

salah satunya adalah Quizizz. Quizizz adalah aplikasi yang ada yang di sediakan 

untuk di gunakan dalam proses pembelajaran yang berisikan pembuatan 

permainan ujian / tes  yang interaktif bagi peserta didik. 

Sudah begitu banyaknya penelitian tentang STAD dan TGT selama ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Amelia Maya Arvina (2020)  
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dengan hasil penelitiannya adalah peningkatan pada pemahaman materi dan 

keaktifan pada saat kegiatan pembelajaran yang sangat signifikan. Bisa diamati 

dari pretest sebelum pembelajaran TGT dengan nilai hasil postest setelah 

mengikuti pembelajaran TGT. Peningkatan nilai hasil belajar peserta didik 

sebesar 65% dengan rata-rata nilai pretest 31.7 dan postest 96,7. 

Penelitian lain oleh Indriati Nurul Hidayah (2020) dengan judul 

Application Of Cooperative Learning Type Teams Games Tournament (TGT) to 

Increase Tthe Student’s Activity. Tujuan dilakukan penelitian tersebut yaitu 

pendeskripsian tentang penerapan pada pembelajaran kooperatif mata pelajaran 

matematika terhadap peserta didik. Diharapkan peserta didik dalam penelitian 

tersebut mendapatkan pengalaman baru karena mereka mempelajari konsep 

matematika sambil bermain game. Dengan diterapkannya pembelajaran 

kooperatif tipe TGT, maka keaktifan peserta didik dalam operasi Aljabar pada 

fungsinya semakin meningkat. 

Penelitian lainya adalah yang dilakukan Siti Tafany Rifa Faidah (2020) 

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi penilaian 

online Kahoot dan Quizizz  dalam pembelajaran Teams Game Tournament 

memberikan dampak peningkatan lebih baik dibandingkan pembelajaran TGT 

biasa dalam hasil belajar, respon dan ketrampilan berpikir kreatif peserta didik. 

Iwan Yulianto pada (2020) “The Effecti of Learning.Model STAD (Student 

TeamiAchievement Division) Assisted by Media Quizizz on Motivation and 

Learning Outcomes in Class XI Indonesian History Subjects at SMA Trimurti 

Surabaya”. Peneltian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran STAD (Student Team Achivement Division) berbantuan media 

Quizizz terhadap motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran Sejarah 

Indonesia kelas XI SMA Trimurti Surabaya. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian eksperimental dengan desain pretest-posttest control group design. 

Perlakuanipada kelas eksperimen adalah penerapan model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Division) berbantuan media Quizizz dan model 

pembelajaran langsung (MPL) yang diterapkan pada kelas kontrol juga dibantu 

media Quizizz. Uji-t menunjukkan nilai sigi 0,03 <0,05, sehingga terdapat 
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perbedaan nilai motivasi belajar peserta didik kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Uji-t menunjukkan nilai sig 0,002 <0,05, sehingga terdapat 

perbedaan nilai hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. 

Meylinda Wulansari (2019) penggunaan model STAD berbantuan Quizizz 

dalam penelitiannya  memiliki dampak pada hasil belajar peserta didik  dengan 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif STAD berbantuan Quizizz. Dalam 

penggunaan model STAD berbantuan Quizizz peserta didik memperoleh hasil 

belajar rata – rata  sebesar 82,50 sedangkan peserta didik yang menggunakan 

metode selain STAD berbantuan Quizizz terutama model ceramah mendapatkan 

hasil belajar dengan rata – rata 72,18. Hasil pengolahan data diperoleh t hitung 

3,921 > t tabel 1,997, nilai probabilitass 0,000 <0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa t hitung > t tabel sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Maka terdapat 

pengaruh penggunaan model pembelajran kooperatif tipe STAD berbantu quizizz 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

Penelitian lain oleh Audia Anda Rini (2021) penggunaan model STAD  

bahwa Uji beda dua rata-rata N-Gain hasil belajar antara kelompok kontrol dan 

eksperimen menunjukkan t hit (6,65) > t tab (1,98), sedangkan uji beda dua rata-

ratai N-Gain keterampilan berpikir kritis antara kelompok kontrol dan 

eksperimen juga menunjukkan t hit (4,64) > t tab (1,98). Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada hasil belajar dan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik antara kelompok kontrol dengan 

eksperimen. Koefisien korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang positif 

antara keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar. Penerapan model 

pembelajaran STAD berbantuan media video dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan hasil belajar, serta keterampilan berpikir kritis memiliki 

pengaruh positif terhadap hasil belajar. 

Dewi Susilo Reni (2019) adanya pengaruh pada hasil belajar peserta didik 

pada materi pembelajaran IPA tentangi pembentukan tanah. Dan penggunaan 

model STAD dan TGT menunjukkan bahwa hasil dari  model STAD lebih tinggi 

dibandingkan menggunakan model TGT yaitu rata-rata hasil belajar IPA ketika 
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memodel STAD sebesar 86,33 % sedangkan hasil belajar IPA menggunakan 

model TGT sebesar 59,73 %.  

Walaupun penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dan Team Games Turnamen (TGT) telah 

dibuktikan oleh berbagai penelitian, akan tetapi belum ada yang menerapkan 

Student Teams Achievement Division (STAD) berbantu Quizizz dan Team Games 

Turnamen (TGT) berbantu Quizizz terhadap hasil belajar matematika materi 

pengolahan data kelas V Sekolah Dasar. Dari berbagai penelitian terdahulu yang 

menjadi literasi peneliti dan penelitian sekarang memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan yang ada yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan tipe STAD yang akan diteliti pada peserta didik, serta apakah ada 

pengaruh yang diberikan pada hasil belajar peserta didik. Perbedaannya yaitu 

penelitian sekarang pada muatan pelajaran matematika materi pengolahan data 

serta sampel yang digunakan sekarang yaitu peserta didik kelas V Sekolah Dasar 

di kecamatan Karangawen kabupaten Demak. Atas dasar pertimbangan yang 

telah uraikan sebelumnya, maka dari itu diadakan penelitian oleh peneliti dengan 

judul “Pengaruh Cooperative Learning tipe TGT berbantu Quizizz dan STAD 

berbantu Quizizz terhadap hasil belajar matematika materi penyajian data kelas V 

Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh model Cooperative Learning tipe TGT berbantu 

Quizizz terhadap hasil belajar matematika materi penyajian data kelas 

V Sekolah Dasar Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan 

Karangawen Demak? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan model Cooperative Learning tipe 

STAD berbantu Quizizz terhadap hasil belajarmatematika materi 

penyajian data kelas V Sekolah Dasar Negeri di Gugus Ahmad Yani 

Kecamatan Karangawen Demak? 

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Model Cooperative Learning 

tipe TGT berbantu Quizizz dan STAD berbantu Quizizz terhadap hasil 
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belajar matematika materi penyajian data kelas V Sekolah Dasar 

Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan Karangawen Demak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Melakukan kajian pengaruhi dari penerapan model Cooperative 

Learning tipe TGT berbantuan Quizizz terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran matematika materi penyajian data kelas V Sekolah 

Dasar Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan Karangawen 

Demak. 

2. Menelaah dampak penerapan model Cooperative Learning tipe 

STAD berbantu Quizizz terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika materi penyajian data kelasV Sekolah Dasar Negeri di 

Gugusi Ahmad Yani Kecamatan Karangawen Demak. 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh model Cooperative Learning tipe 

TGT berbantu Quizizz dan STAD berbantu Quizizz terhadap hasil 

belajar matematika materi penyajian data kelas V Sekolah Dasar 

Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan Karangawen Demak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  SecaraTeoritis 

Manfaat teoritis yang diberikan pada penelitian ini yaitu untuk memperkuat 

teori-teori terdahulu, sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu, serta  

sebagai bahan rujukan / sumber bagi para peneliti baru agar bisa dimanfaatkan 

menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang sedang dilakukan agar lebih 

baik dan membantu membenahi kesulitan dalam penelitiannya. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Peserta didik 

Menjadikan para  peserta didik lebih aktif dengan terlibat dalam semua 

kegiatan yang ada. Memupuk sikap kerjasama antar peserta didik 

dengan sikap tanggung jawab tugas masing-masing,  serta melatih dan 

membiasakan pada peserta didik pada pelaksanaan kegiatan Game 
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Tournament bersaing secara sehat antar peserta. Selanjutnya, 

menyakinkan para peserta didik dengan keuntungan belajar matematika 

dengan menggunakan model  STAD dan TGT yaitu sebuah  

pembelajaran yang sangat menarik dan membuati para peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif semua. Sehingga peserta didik 

lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

1) Memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran matematika dengan 

model Coperative Learning tipe STAD dan TGT reliabel dalam 

keefektifannya. 

2) Memperluas wawasan bagi guru tentang pembelajaran  model 

Coperative Learning tipe STAD dan TGT serta aplikasi penilaian 

online yang dapat dikombinasikan sehingga meningkatkan kegiatan 

belajar dan hasil belajarnya peserta didik. 

3) Sebagai bahan referensi terkait model dalam pembelajaran 

matematika yang dikombinasikan dengan aplikasi penilaian online 

ketika diterapkan di Sekolah 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan acuan dan  pertimbangan dalam  pemilihan model 

pembelajaran yang akan diterapkan sehingga meningkatkan kegiatan 

belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan peserta didik dan 

kwalitas sekolah. 

1.5 Ruangi Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Dampak yang diberikan Cooperative Learning tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) berbantu Quizizz dan Teamsi Game 

Tournament (TGT ) berbantu Quizizz dalam hasil belajar peserta didik 

Sekolah Dasar Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan Karangawen 

Demak. 

2. Pelaksanaan penelitian ini ditujukan  pada peserta didik kelas V Sekolah 

Dasar Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan Karangawen. 
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3. Sampel pada penelitian ini terfokus pada peserta didik kelas V sekolah 

Dasar Negeri di Gugus Ahmad Yani Kecamatan Karangawen. 

4. Penelitian dilakukan terfokus pada muatan pelajaran Matematika materi 

penyajian data bagi peserta didik kelas V Sekolah Dasar. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams 

Achievement Division 

Slavin dan timnya di Universitas John Hopskins adalah pengembang  

dari model Cooperative Learning tipe STAD. Dalam STAD aktivitas 

peserta didik diharapkan agar saling membantu dengan temannya, 

memberikan dorongan pada peserta didik lain dalam pemahaman materi 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar mendapatan hasil belajar yang 

baik dan maksimal. Semua uraian tersebut diatas adalah salah satu yang 

ditonjolkan oleh pembelajaran model  dari Cooperative Learning tipe 

STAD. Pembelajaran STAD ada lima komponen diantaranya presentasi 

kelas, tim/grup belajar, kuis, skor individu, dan rekognisi tim.  

2. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Team Game 

Turnament (TGT)  

Menurut Rusman (2014) model pembelajaran  TGT  merupakan 

permainan yang sudah di tentukan harus dimainkan oleh  semua peserta 

didik yang ada pada di setiap tim dengan melawan anggota tim lain agar 

mendapatkan  skor yang ada bagi tim masing – masing.  Peserta yang 

heterogen pada tiap kelompok tersebut biasanya memiliki keahlian , jenis 

kelamin,  dan suku / ras berbeda, dan peserta beranggotakan dari beberapa 

peserta didik anatara lima sampai enam peserta didik. Ada lima tahapan 

pada pembelajaran kooperatif  tipe TGT diantaranya penyajian kelas, 

belajar dalam  kelompok, permainan, pertandingan, dan penghargaan  

kelompok. 

3. Aplikasi penilaian Quizizz 

Quizizz merupakan sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan sebagai alat 

pembelajaran serta bisa dibuka diberbagai macam perangkat diantaranya 
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komputer, laptop, smartphone / tablet. Quizizz merupakan  perangkat di 

rancang untuk pembuatan kuis interaktif multiplayer.  

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah transformasi dari tingkah laku terdiri dari unsur 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, hasil belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model TGT berbantu Quizizz, STAD berbantu Quizizz serta 

konvensional.
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