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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terus 

melakukan pembaharuan dan inovasi dalam bidang pendidikan, salah satunya 

adalah pembaharuan kurikulum, yakni lahirnya kurikulum 2013. Lahirnya 

kurikulum ini untuk menjawab tantangan dan pergeseran paradigma 

pembangunan dari abad ke-20 menuju abad ke-21 (Kunandar, 2014:16). 

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi produktif, kreatif, inovatif, dan 

berkarakter sehingga tercapainya tujuan pendidikan (Mulyasa, 2014:39). 

Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan 

tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran ke dalam berbagai tema (Majid, 2014:86). Pengertian lain, pembelajaran 

tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada para peserta didik 

(Hajar, 2013:21). Pembelajaran tematik menjadi bermakna bagi peserta didik 

karena peserta didik akan mengalami langsung proses pembelajaran.  

Karakteristik pembelajaran tematik salah satunya adalah berpusat pada 

siswa, sedangkan guru disini berperan sebagai fasilitator (Majid, 2014:89). Guru 

sebagai fasilitator yang baik, harus berupaya dalam optimal mempersiapkan 

rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik, demi 
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mencapai tujuan pembelajaran (Amri, 2013:19). Hal ini sesuai dengan UU RI No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa untuk menjadi guru 

yang baik harus memiliki kompetensi pedagogik, dalam melaksanakan 

kompetensi pedagogik guru dituntut memiliki kemampuan secara metodologis 

dalam hal perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang termasuk di dalamnya 

penguasaan dalam penggunaan media pembelajaran (Munadi, 2013:1). 

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi profesional artinya guru harus 

memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan 

diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan 

konsep teoritis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta 

mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 2012:21). Model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru salah satunya adalah model 

pembelajaran kooperatif atau cooperatif learning merupakan suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa 

lebih bergairah dalam belajar (Isjoni, 2011:5). 

Model pembelajaran kooperatif terdapat banyak tipe yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran, salah satunya yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). Team Game Tournament (TGT)  

adalah turnamen akademik, dalam hal ini siswa berkompetisi sebagai wakil dari 

timnya melawan anggota tim yang lain untuk mencapai hasil atau prestasi 

(Shoimin, 2014:203). Media pembelajaran juga merupakan aspek terpenting 

dalam proses pembelajaran selain adanya suatu model pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 



3 
 

 
 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi dan 

Bambang, 2013:8). 

Media pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, 

salah satunya adalah media flip chart. Flip chart adalah lembaran kertas berisikan 

bahan pelajaran yang tersusun rapi dan baik (Kustandi dan Bambang, 2013:51). 

Media flip chart dan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament 

(TGT) mempunyai keunggulan, salah satu keunggulan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT adalah hasil belajar akan lebih baik (Suarjana, 2000:10) 

sedangkan media flip chart salah satu fungsinya sebagai sumber belajar yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar (Munadi, 2013: 37). Pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan dengan adanya penelitian yang relevan. 

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ana Arifah (2013), yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Berbantuan Media Flip Chart Terhadap Hasil Belajar PKN Siswa Kelas 4 SD 

Kristen Satya Wacana Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning Berbantuan Media Flip Chartdapat meningkatkan hasil 

belajar PKN. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT juga telah diketahui dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh F. Sunario (2011) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe Team Game Tournament (TGT) Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Kauman Lor 03 Kecamatan 
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Pabelan Kabupaten Semarang Semester Genap Tahun 2011/2012”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang tanpa diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Wawancara telah dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Batu pada guru kelas 

V pada bulan April 2015. Kurikulum yang diterapkan di SD Muhammadiyah 4 

Batu adalah kurikulum 2013. Guru dalam proses belajar mengajar masih kurang 

inovatif dalam penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran. Selama 

proses pembelajarannyapun guru belum pernah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dan penggunaan media flip chart 

sebagai media pembelajaran. Selain itu, tahapan-tahapan yang ada pada berbagai 

macam tipe model pembelajaran kooperatif juga terdapat pada pembelajaran 

tematik, contohnya model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament 

(TGT), maka dari itu model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan pada 

kurikulum 2013. Sehingga adanya suatu inovasi dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament(TGT) berbantuan media 

flip chart. Uraian yang telah disampaikan di atas menjadi latar belakang dalam 

penelitian ini. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) 

berbantuan media flip chart yang diterapkan pada kelas V Tema 1 Benda-benda di 

Lingkungan Sekitar Subtema 2 Pembelajaran 1, dalam proses pembelajaranya 

dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena ada 

kegiatan berupa turnamen. Sehingga pembelajarannya lebih berkesan dan 

bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan 
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penelitian dengan judulPengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Game Tournament (TGT) Berbantuan Media Flip Chart Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas VTema 1 SD Muhammadiyah 4 Batu.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Game Tournament(TGT) berbantuan media flip chart terhadap hasil 

belajar Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 1 siswa kelas VSD Muhammadiyah 4 

Batu?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournament(TGT) berbantuan media flip chartterhadap hasil belajar Tema 

1 Subtema 2 Pembelajaran 1 siswa kelas VSD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaranyang dilaksanakan oleh guru. Sehingga guru dapat 

menggunakan dan menerapkan metodeserta media pembelajaran yang bervariasi 

dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. 
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2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Guru 

Dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangkitkan rasa percaya diri dan akan selalu bersemangat memperbaiki 

pembelajarannya secara terus menerus. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu 

sekolah, dan akan melahirkan guru-guru yang profesional, berpengalaman dan 

menjadi kepercayaan masyarakat, orang tua, serta pemerintah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menggunakan model pembelajaran 

Team Game Tournament (TGT) dan media flip chart. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) 

Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis 

pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiap siswa, misalnya, akan mengambil 

sebuah kartu yang diberi angka tadi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan 

yang sesuai dengan angka tersebut. Turnamen harus memungkinkan semua siswa 

dari semua tingkat kemampuannya untuk menyumbangkan poin bagi 

kelompoknya. Permainan yang dikemas dalam bentuk turnamen ini dapat 
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berperan sebagai penilaian alternatif atau dapat pula sebagai review materi 

pembelajaran (Rusman, 2012:224). 

2. Media Pembelajaran Flip Chart 

Media flip chart atau yang lebih dikenal dengan papan lembar balik 

adalah lembaran-lembaran kertas di mana terdapat gambar yang besar yang dapat 

dibalikkan pada sebuah gantungan. Lembaran balik memudahkan untuk 

menerangkan pelajaran atau pesan yang dapat dibagi menurut beberapa tahap dan 

diterangkan dengan gambar tahap demi tahap. Tiap tahap berisi satu gambar 

bernomor, dengan demikian setelah selesai menerangkan isi satu nomor, lembaran 

bergambar dibalikkan. Begitu seterusnya sampai nomor berakhir atau lembaran 

berakhir. Semua lembaran ini harus sama besar dan satu ukuran. Lembaran-

lembaran tersebut digantungkan pada sebuah gantungan berkaki (Munadi, 

2013:105). 

3. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar (Kunandar, 2014:62). 

 
 

F. Batasan Masalah  

Peneliti dalam pembahasan masalah dari judul yang diangkat, agar 

pembahasannya tidak meluas maka peneliti membatasi pada:  

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Kooperatif 

tipe Team Game Tournament (TGT). 

2. Media pembelajaran yang digunakan adalah media flip chart. 
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3. Hasil belajar dilihat dari aspek kognitif. 

4. Penelitian dilakukan pada kelas V SD Muhammadiyah 4 Batu, untuk kelas 

eksperimen denganmenerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournament (TGT) berbantuan media flip chart dan kelaskontrol yang 

pembelajaannya berdasarkan panduan buku guru dan buku siswa. 

5. Penelitian ini dilakukan pada Kurikulum 2013 Tema 1 Benda-benda di 

Lingkungan Sekitar Subtema 2Perubahan Wujud Benda Pembelajaran 1. 

6. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Batu. 


