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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk membentuk pribadi

agar memiliki sikap dan moral yang baik, cakap, kreatif dan memiliki ilmu

pengetahuan.

Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3).

Berdasarkan hal di atas, demi mencapai tujuan pendidikan di Indonesia,

maka perubahan dan perbaikan terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun

oleh seluruh tenaga pendidik dalam satuan-satuan pendidikan. Salah satu usaha

perubahan dan perbaikan mutu pendidikan di negara kita adalah dengan

menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum tematik terpadu. Dalam kurikulum

2013, diharapkan tujuan pendidikan secara menyeluruh dapat terwujud. Jadi,

dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar dari

kompetensi pengetahuan saja, namun juga seimbang dengan kompetensi sikap

dan keterampilannya.

Kurikulum 2013 menyediakan kesempatan belajar bagi siswa untuk

memperoleh pengetahuan secara menyeluruh dengan cara mengaitkan satu

pelajaran dengan pelajaran lain menjadi satu tema. Tema yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah tema Tempat Tinggalku di kelas IV. Tema ini
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memiliki 3 sub tema, yaitu subtema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku, subtema 2

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku dan subtema 3 Aku Bangga dengan Daerah

Tempat Tinggalku. Alasan pemilihan tema Tempat Tinggalku dalam penelitian

ini adalah karena merupakan tema yang tepat dan sesuai digunakan saat peneliti

melakukan penelitian pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014.

Pemilihan tema Tempat Tinggalku pula, didasarkan karena peneliti ingin

mengenalkan potensi dan keunikan daerah sekitar siswa, yaitu Pringsewu pada

khususnya dan daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Sehingga diharapkan

ia dapat mengembangkan minat dan potensinya dalam proses belajar mengajar

secara aktif dan sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia.

Banyak faktor yang dapat mewujudkan suasana proses pembelajaran aktif

demi mengembangkan potensi siswa, yaitu faktor internal dan eksternal siswa.

Faktor internal diantaranya adalah motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri

untuk mau belajar, mengasah dan mengembangkan bakat serta potensi dirinya.

Sedangkan, faktor eksternal terdiri dari lingkungan luar siswa yang turut andil

dalam meningkatkan kemauan belajar siswa dan mengembangkan potensinya,

seperti kurikulum, tenaga pendidik, metode, model dan media pembelajaran

yang digunakan. Tenaga pendidik, model dan media pembelajaran yang

digunakan di kelas pun memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan

kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Guru harus memikirkan

dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan

belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Dalam kegiatan

mengajar itu pula, perlu diperhatikan model dan media pembelajaran yang akan

digunakan agar proses belajar-mengajar menjadi efektif sehingga dapat

meningkatkan minat belajar siswa.
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Secara operasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan yang diantaranya mengatur standarisasi proses
pembelajaran sehingga di lembaga pendidikan diharapkan ada pembaharuan
pembelajaran dengan model yang inovatif (Daryanto dan Muljo Rahardjo,
2012: 228).

Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif

yang diyakini dapat memberi peluang bagi peserta didik untuk terlibat dan aktif

dalam diskusi, berpikir kritis, berani dan mampu bertanggung jawab. Team

Games Tournament (TGT) yang merupakan salah satu tipe dari model

pembelajaran kooperatif dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas karena

model TGT akan memberikan peluang kepada siswa untuk dapat bersikap

percaya diri dan peduli terhadap teman kelompoknya melalui kerja tim dan

permainan akademik.

Selain model pembelajaran, penggunaan media pun sangat diperlukan dalam

menunjang pembelajaran aktif kurikulum 2013. Pemilihan media yang tepat

dapat merangsang ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan

membangkitkan motivasi siswa sehingga secara otomatis akan meningkatkan

hasil belajar siswa.

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa (Hamalik dalam Arsyad, 2013: 19).

Berdasarkan pengamatan pra siklus yang dilakukan peneliti pada siswa

kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran, diperoleh data berupa hasil belajar

Mid Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk beberapa mata pelajaran

yang tergabung dalam tema seperti Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menunjukkan hasil yang kurang

memuaskan karena jumlah siswa yang mencapai ketidaktuntasan lebih banyak

dibanding jumlah siswa yang tuntas. Hasil belajar yang diperoleh dapat dilihat
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pada tabel 1.1 mengenai hasil ulangan mid semester genap siswa kelas IV

berikut ini:

Tabel 1.1: Hasil Ulangan Mid Semester Genap Siswa Kelas IV

No. Nama Siswa
Mata Pelajaran

Jumlah Rerata
IPS IPA B. Indonesia PPKn

1 Diah Yuliana 60 60 80 60 260 65
2 Prana Alfat R 67 40 70 57 234 58,5
3 Ismi Nabila 55 80 70 64 269 67,25
4 Tri Astuti 65 40 70 51 226 56,5
5 Abdila F 75 80 70 61 286 71,5
6 Sinta Dewi 67 70 68 50 255 63,75
7 Feri F 70 80 70 55 275 68,75
8 Gita Noviana 65 80 78 81 304 76
9 Ardiansyah 70 70 65 48 253 63,25
10 Eka Nadia S 80 80 80 90 330 82,5
11 Alvin Naufal 85 70 80 57 292 73
12 Endang S 67 80 70 65 282 70,5
13 M. Bagus S 45 70 65 47 227 56,75
14 Amanda Putri 80 90 75 63 308 77
15 Arifatun Kh 87 80 80 76 323 80,75
16 Andri Saputri 65 40 65 47 217 54,25
17 Y. Bagus P 73 40 65 49 227 56,75
18 Bintang Arya 60 40 65 55 220 55
19 Dita Ferlinda 40 80 70 51 241 60,25
20 Eviyana Sari 60 40 65 50 215 53,75
21 Irfan Ardana 50 50 75 55 230 57,5
22 Irsadin Naim 35 40 65 37 177 44,25
23 Rezatama O 75 60 65 58 258 64,5
24 Risma Okta 82 50 70 64 266 66,5
25 Rika P 72 70 75 63 280 70

KKM 66 66 66 66
Tuntas 44% 44% 32% 12%

Belum Tuntas 56% 56% 68% 88%
(Sumber: Data Wali Kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas)

Dari data di atas, diketahui bahwa dengan Kriteria Kelulusan Minimum

(KKM) yang telah ditentukan SD Negeri 1 Gumukmas, sama pada setiap mata

pelajaran yang akan diteliti, yaitu 66. Persentase ketuntasan pada masing-masing

pelajaran tersebut adalah  sebanyak 14 dari 25 siswa (66%) pada mata pelajaran

IPS dinyatakan belum tuntas, sedangkan 11 dari 25 siswa (44%) dinyatakan

tuntas. Pada pelajaran IPA, 11 dari 25 siswa (44%) telah tuntas, sedangkan 14

siswa (66%) belum tuntas. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, sebanyak 8 siswa

dari 25 siswa (32%) tuntas, sedangkan 17 siswa (68%) belum tuntas. Pada mata
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pelajaran PPKn, sebanyak 22 siswa (88%) dinyatakan belum tuntas, sedangkan 3

siswa lainnya (12%) telah tuntas.

Selain adanya data nilai tersebut, peneliti pun mendapatkan data berupa

hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap wali kelas IV SD Negeri 1

Gumukmas. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 12 Februari

2014, saat wali kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas tengah mengajar, peneliti

melihat bahwa sebanyak 68% atau 17 siswa tampak kurang memiliki minat

terhadap proses pembelajaran sehingga mereka cenderung kurang aktif. Hal

tersebut disebabkan karena guru masih menggunakan pembelajaran yang

cenderung berpusat pada guru (teacher centered) karena belum dapat

menyesuaikan model dan media pembelajaran yang tepat pada materi yang

diajarkan. Dalam hal ini, siswa pun kurang diberi kesempatan untuk

memperoleh pengalaman belajarnya sendiri, sehingga mereka cenderung pasif.

Menurut pengamatan peneliti, hanya 32% atau sekitar 8 siswa saja yang tampak

aktif, memerhatikan penjelasan guru maupun bertanya pada materi yang tidak

diketahuinya.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya model dan media pembelajaran yang

inovatif agar kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan prinsip dan tujuan

Kurikulum 2013 sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih

bermakna kepada siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tindakan

kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Tema Tempat Tinggalku

menggunakan Model Team Games Tournament dan Media Grafis pada Siswa

Kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran Tahun Pelajaran 2013/2014 perlu

dilakukan.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan

sebagai berikut:

1. Siswa kurang diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajarnya

sendiri karena guru cenderung mendominasi pembelajaran (teacher

centered)

2. Persentase keaktifan siswa di kelas hanya berkisar 32% atau 8 siswa yang

aktif dan fokus terhadap proses pembelajaran yang tengah berlangsung

3. Rendahnya hasil belajar siswa pada semua mata pelajaran yang menyangkut

dalam tema seperti Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan PPKn

4. Guru belum dapat menyesuaikan model dan media yang tepat dalam proses

pembelajaran

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada

penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut:

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran.

D. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa karena

kurangnya pemahaman dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar tema Tempat Tinggalku menggunakan

model Team Games Tournament pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Gumukmas Pagelaran?



7

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar tema Tempat Tinggalku menggunakan

media grafis pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peningkatan hasil belajar tema Tempat Tinggalku menggunakan model

Team Games Tournament pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas

Pagelaran

2. Peningkatan hasil belajar tema Tempat Tinggalku menggunakan media

grafis pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Siswa, diharapkan dapat membantu siswa agar aktif dan dapat memecahkan

permasalahan dalam pembelajaran tematik terpadu dalam konsep

Kurikulum 2013 sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa

2. Guru, diharapkan dengan adanya penelitian ini guru dapat mengetahui

kelebihan serta kekurangan model dan media pembelajaran yang digunakan,

sehingga di kemudian hari dapat memberikan model dan media lain demi

kesempurnaan dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru dan mahir dalam

melaksanakan PTK

3. Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan sebagai

inovasi kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa baik

untuk tema Tempat Tinggalku maupun tema dan pembelajaran lainnya
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4. Peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman melalui penelitian

tindakan kelas dengan model Team Games Tournament dan media grafis.


