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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Permendiknas RI No 52 Tahun 2008 tentang Standar Proses disebutkan 
bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, 
menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat 
bantu pemgajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran (standar) 
untuk mengukur prestasi belajar peserta didik. Guru yang profesional tidak hanya 
menguasai sejumlah materi pembelajaran, namun penguasaan pendekatan dan 
metode pembelajaran yang tepat dan sesuai mutlak diperlukan.  

Perlu kiranya para guru menggunakan pendekatan dan metode yang tepat agar 
pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan pembaharuan 
pendidikan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga 
dapat diperoleh hasil yang maksimal. Salah satu bentuk pembaharuan pembelajaran 
adalah dengan memanfaatkan model pembelajaran Team Game Tournament (TGT) 

yang efektif, menarik dan bermakna bagi peserta didik. 
Dari uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk memudahkan peserta didik dalam 
memahami materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan Kompetensi Dasar 
mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan. Sebelum penulis melakukan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) selalu menunjukan nilai yang kurang memuaskan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan pengalaman pembelajaran IPA yang menggunakan metode 
ceramah, sebelumnya diketahui bahwa para siswa kurang mampu menguasai materi. 
Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran di dalam kelas. 
Faktor itu berasal dari guru itu sendiri, siswa, sarana dan prasarana yang kurang 
memadai atau situasi pembelajaran yang tidak nyaman. 

Faktor keluarga siswa berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan karena di 
dalam keluarga (rumah) siswa lebih banyak waktu yang tersedia untuk melakukan 



2 
 

 
 

aktifitas belajar. Orang tua mempunyai tugas sama pentingnya dalam membina belajar 

siswa, sebab kita tahu bahwa pendidikan bukan menjadi tanggung jawab guru atau 
pemerintah saja tetapi bersama orang tua dan masyarakat. Kondisi siswa yang pada 
kenyataan di SD kami berasal dari lingkungan petani dan sebagian kecil pegawai 
negeri. Faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu metode yang tidak tepat dan alat 
peraga yang tidak sesuai dapat menjadi penyebab kegagalan pembelajaran siswa. 

Dengan adanya masalah yang dirasakan atau kegagalan, penulis menggunakan 
masalah ini sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran khususnya faktor yang 
berkaitan dengan metode dan alat peraga yang selama ini penulis ganakan melalui 
prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan adanya masalah dalam PTK 
diakibatkan oleh munculnya kesadaran pada diri seorang guru bahwa pembelajaran di 
kelas mempunyai masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Kegiatan ini yang 
penulis lakukan dalam PTK ini diawali dengan refleksi diri, mengidentifikasi 
permasalahan pembelajaran dengan bantuan teman sejawat. 

Keadaan siswa di SD kami kebanyakan kemampuan intelektualnya rata-rata di 
bawah standar normal. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang bisa 
meningkatkan gairah siswa untuk belajar dengan serius, maka guru perlu 

menggunakan suatu pembelajaran yang variatif dan dapat melakukan inovasi dalam 
pembelajaran. 

Seperti halnya penulis melakukannya pada mata pelajaran IPA dengan materi 
tumbuhan hijau. Kegagalan penulis dalam pembelajaran materi tersebut ditandai 
dengan rendahnya nilai ketuntasan siswa yang diperoleh pada akhir pembahasan 
materi. Pada akhir pembelajaran IPA dari 28 siswa yang mendapat nilai sesuai KKM 
(65) hanya 11 siswa (39,3%). Sedangkan yang 17 siswa (60,7%) nilainya di bawah 
KKM. Demikian juga dengan hasil pengamatan pada terampil proses masih sangat 
kurang memuaskan. Hal tersebut menjadi beban tanggung jawab untuk menuntaskan 
keberhasilan pembelajaran. Penulis menindaklanjuti dari refleksi dan mengadakan 
perbaikan untuk mata pelajaran tersebut. 

Kemampuan siswa yang rendah pada mata pelajaran IPA tampak beberapa hal 
yaitu : (1) Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, (2) Siswa kurang terlibat dalam 
pembelajaran karena guru hanya melakukan ceramah sehingga siswa hanya 
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mendengarkan saja, (3) Guru kurang memberikan fasilitas dan kesempatan bagi siswa 

untuk beraktifitas, berkreasi, dan berkembang sesuai potensi diri secara optimal. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menemukan bahwa 
ternyata kesulitan yang dihadapi para siswa adalah: 

a. Siswa kelas 5 SDN Ngablak 04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati pada tengah 
semester awal tahun ajaran 2012/ 2013, belum memenuhi indikator. Fenomena 
tersebut dibuktikan melalui hasil refleksi guru kelas 5 pada awal tahun ajaran 
2012/ 2013, diperoleh informasi bahwa hasil belajar IPA masih rendah yaitu 
hanya mencapai skor rata-rata kelas sebesar 65 dengan ketuntasan belajar 
klasikal 37%. 

b. Kemampuan siswa yang rendah pada mata pelajaran IPA disebabkan oleh (1) 
Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. (2) Guru kurang memberikan fasilitas 
dan kesempatan bagi siswa untuk beraktifitas, berkreasi, dan berkembang 
sesuai dengan kemampuan secara optimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penelitian ini dibatasi untuk 

mengkaji “Penggunaan Model Pembelajaran Team Game Tournament untuk  
Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 5 SD N Ngablak 4, Pati Tahun 
2012”. 

 
1.4  Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah pada kelas 5 khususnya pada mata pelajaran IPA 
dari perumusan masalah dapat diambil solusi dengan menerapkan pembelajaran 
Team Game Tournament.  Dalam penerapan model ini, dengan adanya heterogenitas 
anggota kelompok dapat memotivasi siswa untuk saling membantu antar siswa yang 
berkemampuan lebih dengan siswa yang berkemampuan kurang dalam menguasai 
materi pelajaran. Hal ini akan menyebabkan tumbuhnya rasa kesadaran pada diri 
siswa bahwa belajar secara kooperatif sangat menyenangkan. Diterapkannya model 
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pembelajaran Team Game Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD 

Negeri Ngablak 04. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ada 5 
komponen utama, yaitu: 

a. Penyajian kelas 
Guru menyampaikan materi.  

b. Kelompok (team) 
Siswa berkelompok untuk mendalami materi. 

c. Game  

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 
pengetahuan yang di dapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

d. Tournament  

Masing-masing peserta mengambil nomer undian untuk melakukan Tournament. 
e. Penghargaan kelompok (team recognise) 

Guru mengumumkan kelompok yang menang. 
 

1.5 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasn masalah tersebut di 

atas diajukan rumusan masalah sebagai berikut “ Apakah penggunaan model 
pembelajaran Team Game Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
pada siswa kelas 5 SD N Ngablak 4, Kecamatan Cluwak, Kabupaten  Pati Tahun 
Pelajaran 2012-2013 ?” 

 
1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.6.1 Tujuan  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 

dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran team 

game tuornament (TGT). 
1.6.2 Manfaat  

1.6.2.1 Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan, penulis dapat mengembangkan 

wacana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan 
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(PAKEM) dan inovatif dengan model pembelajarn Team Game 

Tournament di kelas 5, SD N Ngablak 4, Kecamatan Cluwak, 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

1.6.2.2 Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa 

- Mengurangi pengetahuan yang bersifat verbalisme. 
- Meningkatkan kualitas pendidikan. 
- Memudahkan siswa menerima materi pelajaran. 

b. Bagi guru 
- Meningkatkan rasa percaya diri. 
- Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 
- Meningkatkan kemampuan profesional. 
- Membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di SD. 

c. Bagi sekolah 
Dapat digunakan sebagai informasi adanya peningkatan di 

sekolah tersebut telah dilaksanakan PTK yang akan berdampak 
dalam upaya peningkatan kualitas pelaksaan pembelajaran. 

- Mempunyai kesempatan besar untuk berkembang atau maju 
pesat sebab menghasilkan siswa-siswa yang cerdas. 

- Memiliki iklim pendidikan yang senantiasa kondusif. 

- Mempunyai kesempatan besar untuk berubah secara 
menyeluruh. 

 
   
 

 
 
 

 


