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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pengertian pendidikan secara harfiah adalah proses, cara, atau perbuatan 

mendidik. Pendidikan berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara 

dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran (KBBI, 2008: 352). Secara lebih rinci, pendidikan dapat dimaknai 

sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

       Pendidikan yang diselenggarakan dengan baik dan benar tentu akan 

menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni sehingga 

diharapkan mampu bersaing untuk menghadapi tantangan di era globalisasi 

yang semakin hari semakin maju, oleh sebab itu setiap manusia berhak 

memperoleh pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal. 

Pendidikan formal bisa didapatkan di sekolah, peran yang sangat penting di 

sekolah yaitu guru, karena guru bertugas untuk membimbing, dan mendidik 

peserta didiknya dalam mengembangkan potensinya. Guru harus memiliki 4 

kompetensi diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional. 

       Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan saat waktu 

pembelajaran, baik itu kegiatan guru dalam memilih, mengembangkan metode 

ataupun strategi yang digunakan untuk materi yang akan diajarkan supaya 

mencapai target yang sudah ditetapkan. Pembelajaran dilaksanakan dan 
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dikembangkan untuk ilmu pengetahuan baik formal maupun informal, seperti 

peengembangan bakat dan karakter siswa. Karakter siswa dapat meliputi rasa 

tanngung jawab, jujur, disiplin, cinta tanah air dan masih lain sebagainya. 

       Tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek kognitif, 

aspek psikomotorik dan aspek afektif. Aspek kognitif yaitu yang berhubungan 

dengan kemampuan berpikir siswa. Aspek psikomotorik berhubungan dengan 

kemampuan dalam mengembangkan keterampilan yang sudah ada 

sebelumnya, selanjtnya apabila aspek afektif berhubungan dengan watak, 

perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi. Aspek kognitif dapat diukur 

dengan prestasi belajar saat di sekolah, prestasi belajar adalah hasil dari 

serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan di kelas, contoh prestasi belajar 

yaitu nilai siswa berupa nilai ulangan maupun nilai raport, yang di mana hasil 

tersebut dapat menjadi gambaran berhasil atau tidaknya suatu proses belajar 

dari setiap siswa. 

       Pembelajaran sebaiknya diciptakan dengan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menjadikan siswa sebagai pusat, sehingga siswa tidak akan 

cepat merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung, peran guru juga sangan 

penting dalam menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif, 

sehingga pembelajaran diharapkan akan berhasil. Proses pembelajaran yang 

runtut dan menyenagkan akan menumbuhkan rasa kemandirian bagi siswa. 

       Berdasarkan hasil wawancara bersama guru kelas IV SDN Loning 04 

dengan Bapak Suwaryo, S.Pd tanggal 23 Juli 2018 memperlihatkan bahwa 

kemandirian siswa masih kurang. Karena sebagian siswa terlihat kurang 
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semangat ketika guru sedang menerangkan materi di kelas, dan siswa kurang 

percaya diri dalam mengerjakan tugas yang ditandai dengan saling melihat 

tugas yang dikerjakan teman. Hal ini tentunya menjadikan siswa tergantung 

kepada teman dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh 

guru yang mana berdampak terhadap prestasi belajar yang kurang maksimal. 

       Siswa selain dituntut untuk memiliki kemandirian sebagai aspek afektif 

siswa juga harus memiliki aspek kognitif yang dapat diukur melalui prestasi 

belajar. Prestasi belajar mempunyai tolak ukur dengan ditetapkannya Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang berbeda-beda di setiap sekolah..Prestasi 

belajar siswaadapat diidentifikasi dari nilai hasil belajar yang meliputi dari nilai 

ulangan harian, UTS dan UAS, serta tugas-tugas harian. Prestasi belajar 

dinyatakan kurang dibuktikan dengan nilai UTS  semester ganjil dan nilai UAS 

pelajaran IPA yaitu pada siswa di kelas IV SDN Loning 04, pada tahun ajaran 

2018/2019 belum semuanya tuntas dari KKM yang ditentukan yakni 70. Pada 

nilai UTS dari jumlah 42 siswa, diperoleh 24 siswa tuntas yang memenuhi 

KKM, dan 18 siswa masih belum tuntas atau belum memenuhi KKM. Hal ini 

artinya belum semua siswa tuntas KKM karena hanya 57% yang tuntas dan 

sebanyak 43% yang belum tuntas. Sedangkan pada nilai UAS dari jumlah 42 

siswa diketahui ada 15 siswa tuntas yang memenuhi KKM dan 27 siswa belum 

tuntas atau belum memenuhi KKM. Hal ini artinya masih setengah dari seluruh 

jumlah siswa tuntas KKM karena hanya 36% yang tuntas dan yang belum 

tuntas sebanyak 64%. 
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      Kualitas pembelajaran pun harus ditingkatkan untuk dapat mencapai 

kemampuan mata pelajaran IPA yang diharapkan. Bahri (2010: 55) 

menyatakan bahwa anak dibiasakan hidup Bersama, bekerjasama dalam 

kelompok, akan menyadari bahwa dirinya mempunyai kekurangan dan 

kelebihan. Yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu mereka 

yang mempunyai kekurangan. Sebaliknya mereka yang mempunyai 

kekurangan dengan rela hati mau belajar dari mereka yang mempunyai 

kelebihan, tanpa ada rasa minder. Persaingan yang positif pun terjadi di kelas 

dalam rangka untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. Inilah yang 

diharapkan, yakni anak didik yang aktif, krearif dan mandiri. 

      Peserta didik yang aktif, kreatif dan mandiri merupakan harapan dari hasil 

bekerjasama dalam belajar kelompok. Pembelajaran aktif, kreatif dan 

menyenangkan telah lama direkomendasikan oleh pemerintah untuk dijadikan 

pondasi dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Kemampuan berpikir 

logis, analistik, sistematis dan kritis adalah hasil yang diharapkan dari 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran yang 

bagaimana untuk dapat mengembangkan kemampuan tersebut? 

      Pembelajaran kooperatif adalah salah satu pembelajran yang menuntut 

peserta didik untuk aktif, kreatif dan berlatuh kemampuan bekerjasama, 

kemandirian, serta meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Isjoni 

(2010: 13) berpendapat bahwa beberapa ahli menyatakan bahwa model 

cooperative learning tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan 
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berpikir kritis, bekerjasama, dan membantu teman. Sejalan dengan itu, 

Wahyudin (2008: 15) menyatakan bahwa keuntungan lain dari belajar 

kooperatif termasuk pengembangan skill-skill penalaran, peningkatan 

penghargaan terhadap diri sendiri, perbaikan sikap dan pemahaman terhadap 

kaum minoritas dan budaya lain, serta penerimaan terhadap siswa yang 

mengikuti tren dominan. 

      Wahyudin (2008: 60) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pengalaman yang dapat menanamkan kesadaran dalam diri para siswa bahwa 

mereka bersatu dalam suatu upaya bersama. Mereka akan berhasil atau gagal 

sebagai sebuah tim. Melalui pembelajaran kooperatif, para siswa memahami 

bahwa mereka masing-masing bertanggung jawab untuk mempelajari materi 

pelajaran. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan 

pengalaman tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournamen (TGT), karena model pembelajaran ini menjadikan peserta didik 

berada dalam situasi kompetitif yang positif sehingga meningkatkan 

kekompakkan tim dan masing-masing bertanggung jawab untuk mempelajri 

materi pelajaran. 

      Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa pembelajaran IPA di SDN 04 

Loning kurang berjalan dengan baik. Masalah-masalah yang muncul 

menyebabkan tujuan pembelajaran menjadi kurang maksimal. Untuk 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SDN 04 

Loning diperlukan upaya dengan cara memilih dan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dianggap tepat untuk 
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meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SDN 04 

Loning adalah model pembelajaran Team Games Tournament (TGT). 

      Model pembelajaran team games tournament (TGT) merupakan salah satu 

strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 

dengan 6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen 

      Team Games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh David 

DeVries dan Keith Edwards, ini merupakan merupakan metode pembelajaran 

pertama dari John Hopkins. Metode ini menggunakan pelajaran yang sama 

yang disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti dalam STAD, tetapi 

menggantikan kuis dengan tournament mingguan, di mana siswa memainkan 

game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan point bagi 

skor timnya. Siswa memainkan game ini Bersama tiga orang pada “meja-

turnamen”, di mana ketiga peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para 

siswa yang memiliki rekor nilai terakhir yang sama. Sebuah prosedur 

“menggeser kedudukan” membuat permainan ini cukup adil. Peraih rekor 

tertinggi dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan 60 poin untuk timnya, 

tanpa menghiraukan dari meja mana ia mendapatkannya; ini berarti bahwa 

mereka yang berprestasi rendah (bermain dengan yang berprestasi rendah juga) 

dan yang berprestasi tinggi (bermain dengan yang berprestasi tinggi) keduanya 
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memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Sama seperti dalam STAD, tim 

dengan tingkat kinerja tertinggi mendapatkan sertifikat atau bentuk 

penghargaan tim lainnya (Slavin, 2005:13). 

      Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini dituliskan untuk meningkatkan 

kemandirian dan prestasi belajar IPA melalui model pembelajaran Team 

Games Tournament (TGT) dikelas IV SDN 04 Loning Pemalang. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1) Apakah kemandirian siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Loning 04? 

2) Apakah prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan denganmmenggunakan 

model pembelajaran TGT mata pelajaran IPA di kelas IV di SD Negeri 

Loning 04? 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Meningkatnya kemandirian siswa di kelas IV SD Negeri Loning 04 dengan 

penggunaan model pembelajaran TGT mata pelajaran IPA. 

2) Meningkatnya prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Loning 04 dengan 

penggunaan model pembelajaran TGT mata pelajaran IPA. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian kali ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis 

di antaranya yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a) Menambah sumber referensi penelitian yang relevan khususnyayaitu 

untuk mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam 

b) Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

c) Bagi guru 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran Team Games Tournament 

sehingga dapat mengatasi permasalahan pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan. 

d) Bagi siswa 

Menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament  ini dapat 

menjadikan pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan serta dapat 

membantu siswa meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam setiap 

kegiatan pembelajaran sehingga prestasi belajar yang diperoleh akan 

meningkat. 

e) Bagi sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil keputusa untuk 

memilih dan menerapkan model, metode, pendekatan, strategi dan 

media atau alat peraga yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dan keberhasilan dalam pembelajaran. 

Khususnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah 
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dan sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran di 

sekolah. 

f) Bagi peneliti 

Menjadikan pelaksana penelitian dapat mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam 

rangka untuk meningkatkan mutu dan keberhasilan belajar khususnya 

di sekolah dasar. Serta dapat memberikan wawasan, teori, pengalaman 

dan gambaran bagi peneliti berikutnya.


