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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut UU no.20 tahun 2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional 

menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mweujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab ( psl 3 UU no.20 th 2003). 

Pendidikan IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang sekolah dasar. Banyak 

yang beranggapan bahwa mata pelajaran IPA sulit, anggapan ini diperkuat dengan 

banyaknya peserta didik dengan hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang 

dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat rendah dari standart yang diharapkan 

(Susanto, 2013 : 165). 

IPA berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan 

kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia 

yang tak ada habis-habisya (Samatowa, 2010:1). IPA di sekolah dasar hendaknya 

membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu  anak didik secara alamiah. 

Fokusnya pengajaran IPA sekolah dasar hendaknya ditujukan untuk memupuk 

minat dan pengembangan anak didik terhadap dunia mereka dimana mereka 

hidup. 
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Selanjutnya Samatowa mengatakan ciri yang menonjol pada pendidikan 

IPA di Indonesia dan Amerika ialah adanya nilai-nilai agama yang termasuk 

dalam kurikulum. Melalui pendidikan IPA kita mendorong anak didik untuk dapat 

meningkatkan Iman dan Takwanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta 

alam semesta. Ini sesuai dengan fungsi dari pendidikan nasional mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pengertian IPA sendiri menurut Wonorahardjo (2010:13) adalah 

sekumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu. Ilmu 

pengetahuan alam merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu 

natural science yang artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Menurut Powler 

(dalam Samatowa 2010:13) IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku 

umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen/sistematis 

(teratur).  

Pendidikan IPA di sekolah dasar hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu peserta didik secara alamiah. Hal seperti ini mampu 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari 

jawaban atas berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran IPA perlu dilaksanakan dengan multi strategi, 

multi metode, dan bahkan multi media dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran IPA menurut Permendiknas No.22 

Tahun 2006 yaitu : (1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (3) 

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi anatara IPA, lingkungan, teknologi, dan 
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masyarakat. (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar memecahkan masalah dan membuat keputusan. (5) Meningkatakan 

kesadaran untuk berperan dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan alam. (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam semesta 

dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. (7) Memperoleh 

bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjukan 

penidikn ke SMP/MTs. 

Agar pembelajaran IPA menarik bagi siswa SD, maka guru perlu dan 

harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menantang 

misalnya kegiatan observasi, inkuiri, apresiasi, mengorganisasi dan menilai hasil 

kerja sendiri. Namun, pada kenyataannya di lapangan diperoleh hasil observasi 

dan evaluasi pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Gugus Kartini masih 

jarang digunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik 

perkembangan kognitif yang dialami peserta didik. Kemampuan kognitif anak 

juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaanya. 

Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir 

lebih kompleks dan menyeluruh serta kemampuan melakukan penalaran dan 

pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan 

memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak 

mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan 

masyarakat dan lingkungan sehari-hari. 

Perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam Desmita 2009:101) pikiran 

anak kecil berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan anak yang lebih besar. 

Piagrt juga meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui 

serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga dewasa. Dalam hal ini Piaget 

membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu : 

1. Sensorimotor (0-2 tahun), bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif 

pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi 

membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengoordinasian 

simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui 

pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. 
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2. Pra-operasional (2-7 tahun), anal mulai merepresentasikan dunia 

dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar 

ini menunjukan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan 

melampaui hubungan informal indrawi dan tindakan fisik. 

3. Operasional Konkrit (7-11 tahun), pada saat ini anak akan dapat 

berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan 

mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. 

4. Operasional Formal (12 tahun- Dewasa), remaja berpikir dengan cara 

yang lebih abstrak, logis dan lebih idealistik. 

Mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah 

dasar masuk dalam tahap pemikiran operasional konkrit yaitu masa dimana 

aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai 

jenis kejadian yang perah dialaminya. Siswa kelas V masuk ke tahap operasional 

konkrit dimana peserta didik lebih tertarik dengan pembelajaran dengan 

menggunaan benda-benda yang konkrit atau nyata. 

Namun melihat fakta di lapanagan diperoleh data hasil observasi, 

wawancara, dan evaluasi menunjukkan permasalahan rendahnya pembelajaran 

IPA. Banyak faktor yang menimbulkan masalah tersebut, menurut siswa mata 

pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang bersifat hafalan dan kebanyakan dari 

siswa sulit untuk menghafalkan materi IPA yang terlalu banyak. Guru juga 

banyak menggunakan metode konvensional seperti ceramah pada proses 

pembelajaran dan juga jarang menggunakan alat peraga bahkan siswa jarang 

diajak praktik atau pengamatan, akibatnya banyak siswa yang merasa bosan 

mengikuti proses pembelajaran di kelas.  

Siswa tanpa diberi kesempatan untuk mencoba, berkolaborasi dengan 

temannya dan berfikir kritis, mereka lebih memilih untuk bermain sendiri, 

mengobrol dengan teman, tidur di kelas, mengganggu teman yang lain dan proses 

pembelajaran menjadi tidak kondusif, tujuan pembelajaran tidak akan 

tersampaikan apabila kondisi kelas seperti di atas. 

Berdasarkan pada kenyataan di atas untuk mengatasi masalah maka yang 

perlu diperhatikan adalah mengubah cara mengajar yang tadinya  hanya berpusat 
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pada guru menjadi berpusat pada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. Dengan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, 

siswa mempunyai pengalaman belajar yang menyenangkan serta berkesan dalam 

pembelajaran IPA. Melakukan kegiatan pengamatan atau percobaan adalah salah 

satu kegiatan yang mampu meengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi anatara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat, keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar memecahkan masalah dan membuat keputusan, serta meningkatakan 

kesadaran untuk berperan dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan alam.  

Ada berbagai model pembelajaran yang potensial untuk mewujudkan 

kompetensi siswa diantaranya Pair Check, Jigsaw, Student Team Achievement 

Division (STAD), Role Playing, dan Numbered-Heads Together (NHT), Teams 

Games Tournament (TGT), Group Investigation, Example Nonexample, Picture 

and Picture, Think Pair Share, dan Make a Macth. 

Setelah memahami berbagai model kooperatif learning di atas, model tipe 

Teams Games Tournament (TGT) dirasa lebih potensial untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut karena berdasarkan penelitian Luh Juwita Purwati, (2010) 

dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournamenr (TGT) Berbantuan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) di Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil 

belajar IPA setelah diadakannya penerapan model pembelajaran tipe Teams 

Games Tournamment (TGT) berbantuan LKS dengan nilai ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal pada siklus 1 76,66 % berada pada kategori tinggi (23 orang 

siswa yang dapat mencapai KKM). Ini berarti bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa siklus 1 ke siklus II setelah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT berbantuan LKS sebesar 16,64%. Berdasarkan analisis data 

dan pembahasan disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan LKS sangat efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V. 
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Selain model pembelajaran TGT, model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD) merupakan alternatif lain untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran IPA. Dalam penelitian Yeni Selvia (2012) dikatakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Berdasarkan uji t menunjukkan sig. (2-tailed) (0,00)<a (0,05), terdapat rata-

rata hasil belajar anatara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai rata-rata hasil posttest kelas eksperimen yaitu 79,44 lebih tinggi 

dari pada nilai rata-rata hasil ppostest kelas kontrol 69,92. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, bertolak dari penyebab masalah dan 

didasarkan kajian teori didapatkan alternatif pemecahan masalahan yaitu dengan 

menggunakan model Team Games Tournament (TGT) dan Student Team 

Achievement Division (STAD). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

eksperimen tentang efektivitas penggunaan model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) dan Student Team Achievement Division (STAD) ditinjau dari 

hasil belajar dalam pembelajaran IPA siswa kelas V semester II SDN Gugus 

Kartini Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti adalah: apakah ada perbedaan efektivitas 

hasil belajar IPA yang signifikan dalam pembelajaran menggunakan model Teams 

Games Tournament (TGT) dan Student Team Achievement Division (STAD) pada 

siswa kelas V semester II SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung. 

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan merupakan arah atau suatu kegiatan agar tercapai hasil seperti yang 

diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya perbedaan efektivitas hasil belajar IPA yang 

signifikan dalam pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournament 

(TGT) dan Student Team Achievement Division (STAD). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam 

inovasi pembelajaran dalam dunia pendidikan, serta memperkaya penelitian yang 

sudah ada dengan pemanfaatan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) dan Student Team Achievement Division (STAD). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Mendorong siswa agar berperan aktif bekerja sama dan berfikir kritis 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mata pelajaran 

IPA. 

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan untuk menerapkan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) dan Student Team Achievement Division 

(STAD) dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. Selain itu juga sebagai masukan 

dalam memillih strategi pembelajaran tepat dan efektif, menambah 

wawasan guru kelas dalam melakukan pembelajaran, serta sebagai 

bahan pertimbangan untuk merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

c. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah masukan lembaga pendidikan untuk mengembangkan 

strategi belajar mengajar yang tepat dalam usaha untuk meningkatkan 

mutu lulusan supaya dapat bersaing di tingkat nasional. 

 

 




