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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi atau hubungan timbal 

balik yang terjadi antara guru dan siswa dalam penyampaian informasi atau materi 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efesien (Yanto, 2012). 

Pembelajaran yang baik sejatinya bukanlah sekedar kegiatan yang hanya 

memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada siswa, melainkan suatu kegiatan 

yang memungkinkan siswa mampu membangun sendiri pengetahuannya, 

misalnya dengan cara membuat makna dan mencari kejelasan. 

Rendahnya mutu pendidikan dan sumber daya manusia menjadi 

permasalahan yang ada di Negara Indonesia. Keberhasilan belajar menjadi 

indikator bermutunya suatu pendidikan. Keberhasilan belajar umumnya diukur 

dari seberapa jauh siswa menguasai konsep yang diajarkan. Faktor retensi atau 

lekatnya konsep dalam ingatan kurang mendapat perhatian padahal retensi belajar 

dapat dijadikan indikator bermutunya hasil belajar atau pembelajaran. Seharusnya, 

belajar tidak hanya diukur dari penguasaan konsep saja, tetapi lebih jauh perlu 

dianalisis apakah konsep-konsep yang diajarkan dapat lekat dalam ingatan siswa 

ataukah cepat terlupakan (Handayani, 2013).  

Hasil wawancara dengan Guru IPA kelas VII G pada bulan Februari 2014 

di SMPN 18 Malang menyatakan bahwa retensi belajar atau tingkat daya ingat 

siswa masih rendah. Rendahnya retensi belajar siswa dapat dilihat pada saat siswa 

menjawab soal-soal evaluasi yang telah diberikan oleh guru seminggu sampai 
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dengan dua minggu setelah materi diajarkan. Siswa masih belum mampu 

mendeskripsikan kembali pelajaran yang telah dipelajari. Dari beberapa indikator 

esensial pada soal yang diujikan, 68,75 % siswa mempunyai retensi rendah karena 

skor hasil tes retensi mengalami penurunan dari skor hasil tes pertama yang telah 

dilakukan dua minggu sebelumnya dan belum mencapai KKM. Hal ini berarti 

siswa tidak mampu mempertahankan atau mengingat informasi yang telah 

disimpan sebelumnya, hal tersebut ditandai dengan tidak mampunya siswa 

mendeskripsikan kembali pelajaran yang telah dipelajari. 

Metode yang diterapkan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 18 

Malang sudah cukup baik. Guru sudah pernah menggunakan metode diskusi 

sederhana atau melakukan sistem pembelajaran tidak langsung, namun retensi 

belajar siswa masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya, guru kurang memberdayakan pengulangan kembali, dampaknya 

dapat menyebabkan informasi yang telah diterima tidak dapat bertahan lama 

dalam long term memory. Selain itu, beberapa siswa merasa tegang ketika 

mengikuti pelajaran IPA. Ketegangan ketika mengikuti proses pembelajaran dapat 

menyebabkan kurang terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dalam diri 

siswa dan dapat menyebabkan siswa tidak dapat menerima informasi dengan baik. 

Kurang terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dapat menyebabkan 

hilangnya motivasi, minat, dan semangat belajar siswa, sehingga suasana yang 

menyenangkan perlu diciptakan dalam proses belajar siswa. Suasana yang 

menyenangkan disini berarti bangkitnya motivasi, minat, dan semangat belajar 

siswa tentang hal-hal yang akan diajarkan atau dipelajarinya. Menyisipkan 
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permainan dalam model pembelajaran yang diterapkan merupakan salah satu cara 

untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan mengingat siswa SMP 

kelas VII yang masih menyukai kondisi belajar sambil bermain.  

Piaget (1962) dalam Ismail (2006) mengatakan, permainan anak yang 

berusia 8-11 tahun ke atas lebih banyak diwarnai oleh nalar dan logika yang 

bersifat obyektif, kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh aturan permainan. 

Jean Piaget berpendapat, bermain yang pada awalnya dilakukan hanya sekedar 

demi kesenangan, lambat laun mengalami pergeseran. Bukan hanya rasa senang 

yang menjadi tujuan, tetapi ada hasil akhir tertentu yang ingin dicapai, seperti 

ingin menang dan memperoleh hasil kerja yang baik. Para ahli pendidikan anak 

dalam risetnya menyatakan bahwa cara belajar anak yang paling efektif  ada pada 

permainan anak, yaitu dengan bermain dalam kegiatan belajar mengajarnya. 

Bermain dapat mengembangkan otot besar dan halusnya (motorik kasar dan 

motorik halus), meningkatkan penalaran, dan memahami keberadaan di 

lingkungan teman sebaya, mengikuti peraturan sehingga membentuk kedisiplinan 

yang tinggi.  

Faktor lain yang menyebabkan retensi belajar siswa masih rendah adalah 

tidak semua siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, hal ini dapat 

terlihat ketika siswa melakukan kegiatan diskusi, hanya ada beberapa anggota 

kelompok yang terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut sedangkan beberapa 

anggota kelompok yang lain hanya pasif dalam kegiatan tersebut. Seharusnya, 

belajar tidak cukup hanya dengan mendengar dan melihat tetapi harus melakukan 

aktivitas yang lain seperti membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, 
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mengkomunikasikan, diskusi, dan memanfaatkan peralatan, dengan melakukan 

aktivitas seperti itu siswa dapat mempunyai retensi belajar yang baik (Sholekhah, 

2013). Hal ini juga diperkuat oleh Cofernicus ahli filosofi Cina yang mengatakan 

“ I hear I forget, I see I remember, I do I Undestand”, dari filosofi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tingkat retensi terhadap materi akan tinggi, jika siswa diberi 

kesempatan untuk bereksplorasi (Lubis, 2010). 

Retensi belajar adalah proses penyimpanan dari proses belajar yang 

bertahan dalam kurun waktu tertentu, siswa dapat mengenali, mengingat, atau 

menghasilkan suatu respon dari informasi yang telah dipelajari beberapa waktu 

sebelumnya (Suroyo, 2002). Pengukuran retensi belajar dapat dilakukan melalui 

tes hasil belajar setelah memperoleh pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. 

Retensi merupakan satu aspek penting yang dapat digunakan sebagai evaluasi 

keberhasilan proses belajar mengajar. Hal ini didukung dengan adanya beberapa 

penelitian yang meneliti tentang retensi belajar siswa, antara lain Hartati, dkk 

(2012) yang mengungkapkan bahwa retensi merupakan salah satu indikator 

bermutunya hasil belajar atau pembelajaran yang kurang mendapatkan perhatian, 

dalam penelitiannya Hartati menggunakan model pembelajaran STAD dan GI 

terhadap retensi siswa di MAN. Peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai 

retensi belajar adalah Tapilouw dan Setiawan (2008) yang menggunakan 

pembelajaran berbasis teknologi multimedia interaktif untuk meningkatkan 

pemahaman dan retensi siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik menggunakan dua model 

pembelajaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dua model 
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pembelajaran yang dipilih adalah Discovery Learning dan Team Games 

Tournament (TGT). Discovery Learning adalah berusaha sendiri untuk mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya sehingga menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna (Dahar, 2006). Proses Discovery 

Learning adalah pengajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif. 

Materi atau bahan pelajaran tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi 

mendorong siswa untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan 

dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk 

(konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk 

akhir (Kemendikbud, 2013). Sedangkan Team Games Tournament (TGT) adalah 

salah satu tipe model pembelajaran kooperatif sederhana yang menekankan 

keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan unsur permainan 

dan kompetisi di dalamnya (Pawestri, 2009). 

Model pembelajaran Discovery Learning dan Team Games Tournament 

sangat tepat untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar karena menekankan 

keterlibatan siswa secara penuh. Mengidentifikasi suatu masalah melalui kegiatan 

diskusi dapat mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi terhadap masalah 

tersebut dengan cara mencari informasi kemudian siswa menganalisis, 

mengorganisasikan dan membuat kesimpulan dari konsep yang telah ditemukan. 

Hal ini memungkinkan siswa menemukan arti bagi diri mereka sendiri, dan 

memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang 

dimengerti mereka. Agar konsep-konsep yang telah diperoleh dapat bertahan lama 

dalam ingatan, dapat dilakukan dengan memberikan pengulangan kembali yang 



6 

 

diwarnai dengan unsur permainan dan pertandingan dengan tujuan untuk 

mengurangi kejenuhan. Pengulangan kembali dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat permainan namun 

tetap kompetitif. Reward diberikan bagi kelompok yang menang dalam 

pertandingan. Melalui permainan memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

karena dengan suasana yang menyenangkan membuat siswa tidak selalu berfikir 

keras dan tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran.  

Penggunaan Discovery Learning dan Team Games Tournament akan 

melibatkan siswa secara aktif. Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya sehingga mampu menguatkan 

ingatan atau retensi belajar siswa (Kemendikbud, 2013). Hal tersebut juga 

didukung dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Hartati (2012), 

dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa GI mampu meningkatkan retensi 

belajar sebesar 88,59% lebih tinggi dibanding menggunakan STAD yang hanya 

mampu meningkatkan retensi belajar sebesar 79,87% dikarenakan GI 

mengkondisikan agar siswa terlibat secara aktif membangun pengetahuannya 

sendiri dengan bimbingan minimal dari guru. Handayani (2013) dalam hasil 

penelitiannya juga mengungkapkan bahwa Jigsaw mampu meningkatkan retensi 

belajar siswa dikarenakan pada Jigsaw terdapat proses belajar, yaitu: fase 

motivasi -fase konsentrasi - fase mengolah - fase menyimpan - fase menggali - 

fase prestasi - fase umpan balik. Adanya fase-fase ini menuntut keterlibatan siswa 
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dalam proses pembelajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

yang melibatkan siswa akan meningkatkan retensi belajar siswa,  

Discovery Learning dan Team Games Tournament merupakan salah satu 

model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Berdasarkan 

latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: ‘’Peningkatan Retensi Belajar 

Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Melalui Penerapan Discovery Learning dan 

Team Games Tournament pada Siswa Kelas VII-G SMP Negeri 18 Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Discovery Learning dan Team Games Tournament 

untuk meningkatkan retensi belajar materi klasifikasi makhluk hidup pada 

siswa kelas VII-G SMP Negeri 18 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan retensi belajar materi klasifikasi makhluk hidup 

melalui penerapan Discovery Learning dan Team Games Tournament pada 

siswa kelas VII-G SMP Negeri 18 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana telah dirumuskan di atas. Secara terperinci, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui penerapan Discovery Learning dan Team Games 

Tournament untuk meningkatkan retensi belajar materi klasifikasi makhluk 

hidup pada siswa kelas VII-G SMP Negeri 18 Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan retensi belajar materi klasifikasi 

makhluk hidup melalui penerapan Discovery Learning dan Team Games 

Tournament pada siswa kelas VII-G SMP Negeri 18 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan berguna bagi beberapa 

pihak terkait, antara lain:  

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memahami 

dan mengembangkan teori tentang pentingnya penerapan Discovery Learning dan 

Team Games Tournament untuk meningkatkan retensi belajar siswa. 

2. Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Agar dapat mengetahui apakah Discovery Learning dan Team Games 

Tournament efektif dalam meningkatkan retensi belajar siswa kelas VII-G 

SMP Negeri 18 Malang. 

2) Bagi guru  

Memberikan sumbangan ilmu dalam pengolahan pembelajaran aktif 

didalam kelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan retensi belajar siswa. 
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3) Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan kepada kepala sekolah untuk menerapkan 

Discovery Learning dan Team Games Tournament sebagai upaya 

memperbaiki kinerja guru dan meningkatkan mutu sekolah. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Siswa yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-G SMP Negeri 

18 Malang. 

2. Kegiatan belajar mengajar dalam penelitian ini menggunakan dua model 

pembelajaran yaitu Discovery Learning dan Team Games Tournament. 

3. Batasan kemampuan yang akan diukur berupa retensi belajar siswa dengan 

memberikan tes kedua dengan kurun waktu dua minggu setelah dilakukan tes 

pertama. 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Discovery Learning dan Team Games Tournament adalah dua model 

pembelajaran yang sengaja diterapkan untuk mengoptimalkan retensi belajar 

siswa yang dilakukan dengan cara mecari sendiri pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya dan selanjutnya memperkuat konsep-konsep 

yang telah dipelajari dalam ingatan melalui pengulangan kembali yang 

diwarnai dengan unsur kompetisi dan permainan akademik. Discovery 

Learning dan Team Games Tournament menghasilkan sintaks baru (hasil 

Discovery Learning dengan TGT) yang terdiri dari empat tahapan yaitu 
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simulasi, belajar kelompok (identifikasi masalah, pengumpulan data, 

pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan), game & turnamen, dan 

penghargaan 

2. Retensi adalah salah satu fase dalam tindakan belajar yang menekankan pada 

penyimpanan informasi baru yang diperoleh dan pemindahan informasi dari 

memori jangka pendek ke memori jangka panjang (Dahar, 2006). Retensi 

belajar diukur dengan cara memberikan tes kedua dengan soal yang sama 

dengan tes pertama, jarak antara pelaksanaan tes pertama menuju tes kedua 

adalah dua minggu. Ketentuan jarak dua minggu melihat acuan dari penelitian 

terdahulu, Ramadani (2013) dan Susila (2013) mengukur retensi belajar siswa 

dengan memberikan tes kedua dengan soal yang sama dengan jarak dua 

minggu setelah dilakukan tes pertama. Ketentuan ini juga diperkuat oleh 

Keeley, 1997 dalam (Sprenger, 2011) yang menyatakan bahwa hanya sekitar 

21% materi diingat setelah 14 hari. 


