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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidik adalah salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar

mengajar, keberadaannya sangat berpengaruh dan menentukan. Pendidik akan

menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Dalam hal ini pendidik

menjadi penentu kedalaman materi yang akan disampaikan kepada peserta didik,

menentukan metode dan media yang akan digunakan dalam proses belajar

mengajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.

Dengan ketrampilan dan inovasi dalam menentukan komponen – komponen

tersebut maka proses pembelajaran akan berjalan efektif dan efisien serta dapat

menarik perhatian peserta didik sehingga tidak akan bosan dan hasil belajarnya

juga akan meningkat.

Guru sebagai kunci utama dalam upaya peningkatan kualitas

pendidikan, karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Agar guru dapat

menjalankan perannya dengan baik guru harus membekali dirinya dengan

kemampuan penguasaan terhadap teknik dan strategi pembelajaran. Salah satu

teknik dan strategi pembelajaran yang harus dikuasai dalam kegiatan belajar

mengajar adalah penguasaan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan

materi yang akan diberikan. Sehingga menciptakan kondisi belajar mengajar yang

menyenangkan dan tidak membosankan. Hal ini selaras dengan pendapat

Dananjaya (2012 : 35) yang mengatakan bahwa “Agar tetap memelihara posisinya

yang penting dan tidak menjadi penghambat secara teknis, guru meninggalkan

metode ceramah; diskusi dan tanya-jawab menjadi penggunaan media

pembelajaran yang terjadi adalah diskusi, penugasan dan permainan, bukan lagi

metode guru menyampaikan materi pembelaaran”.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran

Ujian Akhir Nasional (UAN) di Sekolah Dasar (SD). Sehingga mata pelajaran ini

menjadi salah satu penentu lulus tidaknya seorang siswa. Oleh sebab itu, mutu

mata pelajaran IPA ini harus ditingkatkan supaya didapatkan pembelajaran yang
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bermakna dan hasil yang memuaskan. Di sini peran guru sangatlah penting. Guru

harus mampu menyajikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan dan

metode yang beraneka ragam sehingga dapat menimbulkan daya tarik serta minat

belajar dari siswa. Apabila minat belajar sudah tinggi maka hasil belajar siswa

juga akan baik.

IPA secara umum masih belum sesuai dengan yang diharapkan

kelemahan akan pembelajaran IPA secara umum yakni, 1) masih banyak guru

yang sangat menekankan pembelajaran pada faktor ingatan, 2) sangat kurang

pelaksanaan praktikum, 3) fokus penyajian dengan ceramah mengakibatkan

kegiatan sangat terbatas, tidak lebih dari mendengarkan dan menyalin.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, hasil belajar siswa

kelas 4 di tingkat Sekolah Dasar Negeri Candigaron 01 masih sangat kurang

terutama dalam mata pelajaran IPA. Hasil TAS Semester 1 menunjukkan bahwa

sebanyak 13 dari 23 siswa kelas 4 yang mendapat nilai tuntas, dan 10 siswa

nilainya belum tuntas. KKM mata pelajaran IPA di SD Candigaron 01 adalah 60.

Jadi, prosentase ketuntasan hasil TAS IPA semester 1 adalah 56 %. Hal ini

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa SD Negeri Candigaron 01 belum baik.

Hal ini juga terlihat pada saat pembelajaran IPA guru masih menggunakan metode

yang kurang inovatif dan kegiatannya lebih terpusat pada guru tanpa

menggunakan model dan media pembelajaran, siswa hanya mencatat hal-hal yang

dituliskan guru di papan tulis, siswa cepat merasa bosan dan pada akhirnya tidak

memperhatikan pelajaran.

Agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran IPA,

guru bisa menggunakan berbagai macam model dan media pembelajaran. Salah

satu model pembelajaran adalah model kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dan media puzzle. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah

satu tipe pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas seluruh siswa dengan

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerjasama menyelesaikan

tugas secara berkelompok serta terdapat unsur permainan dalam bentuk turnamen

akademik. Pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa dilatih untuk

saling berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama untuk dapat menyelesaikan
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tugas. Adanya turnamen akademik yang terdapat pada model pembelajaran

kooperatif tipe ini adalah ciri yang dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi

menarik terutama bagi siswa usia sekolah dasar. Sedangkan media puzzle

membantu anak berpikir kreatif dan memperkuat daya ingat.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Team Game Tournament (TGT) Dengan Berbantuan Media Puzzle Terhadap

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Candigaron 01 Tahun Pelajaran 2012/2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah

penelitian sebagai berikut :

1. Apakah hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

berbantuan media puzzle lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) tanpa

berbantuan media puzzle?

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Game

Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle terhadap hasil belajar

IPA siswa kelas 4 SD Negeri Candigaron 01 tahun pelajaran 2012/2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media puzzle lebih baik dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) tanpa berbantuan media puzzle.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif

tipe Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan media puzzle terhadap

hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Candigaron 01 tahun pelajaran

2012/2013.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk dunia

pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat teoretis,

yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan tolok ukur kajian pada penelitian

lebih lanjut yaitu berupa alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam usaha

memperbaiki mutu pendidikan khususnya dalam pembelajaran menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dengan

berbantuan media puzzle.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah :

1) Bagi siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament

(TGT) dengan berbantuan media puzzle.

2) Bagi guru

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru dapat mengetahui variasi

strategi belajar mengajar yang dapat digunakan sebagai salah satu usaha untuk

meningkatkan hasil belajar siswa dan sesuai dengan materi pelajaran.

3) Bagi Peneliti

Mendapat pengalaman menerapkan pembelajaran IPA dengan model

pembelajaran kooperatif Team Game Tournament (TGT) dengan berbantuan

media puzzle yang kelak dapat diterapkan saat mengajar.


