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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum  pengganti dari kurikulum 

sebelumnya, yaitu KTSP (Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum 

2013 berbeda dengan KTSP, pada kurikulum ini mengharuskan guru untuk 

memberikan pembelajaran secara tematik terpadu. Semua mata pelajaran harus 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi, bahasan materi akan saling 

berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Kurikulum 2013 identik dengan 

pendekatan scientific. Menurut Komara (2013)  “Kurikulum 2013 menekankan 

pada dimensi pedagogig modern dalam pembelajaran yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran 

sebagaimana yang dimaksud, meliputi: mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

dan mempresentasikan.” 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 dianggap sebagai pembelajaran ilmiah, 

apabila di dalam kegiatan belajar mengajar guru menstimulus siswa melalui 

pengamatan. Selain itu, guru harus mampu  memberikan kesempatan siswa untuk 

mencari informasi sebanyak-banyaknya, menganalisis mengenai materi 

pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar. Guru juga harus mampu 

memberikan pengetahuan kontekstual (sesuai dengan kehidupan siswa sehari-

hari), serta pembelajaran yang holistik atau terpadu. 

Dalam menstimulus siswa menjadi seorang yang mampu menganalisis 

permasalahan, guru harus menentukan metode dan strategi yang tepat. Salah satu 
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model yang dipilih dan digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN 

Purwantoro I Malang adalah Cooperative Learning. Model ini dinilai tepat oleh 

guru dikarenakan mampu mengaktifkan siswa. Siswa juga diharapkan mampu 

untuk bekerjasama dengan teman nya dalam kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru. 

Dalam bekerja secara kelompok, mereka akan belajar juga untuk saling 

kerjasama dan menghargai pendapat temannya. Melalui kerjasama, pikiran-

pikiran individu, perilaku individu akan terpengaruh oleh kelompok. Secara 

logika, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan secara kelompok, 

akan lebih efisien dibandingkan pekerjaan yang dilakukan individu. Dalam sebuah 

kelompok juga terdapat beberapa siswa yang terdiri dari kualifikasi dan 

kemampuan kognitif yang berbeda. Mulai dari kemampuan kognitif yang tinggi, 

sedang hingga rendah. 

Sharan (Huda,2011) berpendapat bahwa TGT masuk ke dalam metode 

yang bersifat peer tutoring, karena terbatasnya tugas-tugas yang diberikan di 

dalamnya, sifat komunikasinya yang unilateral dan bilateral, serta penghargaan 

yang diberikan sangan eksplisit. Sharan juga berpendapat bahwa metode peer 

tutoring hampir sama dengan metode-metode pengajaran tradisional pada 

umumnya dalam hal penekananya pada pemerolehan skill-skill dasar, 

akuntabilitas individu melalui penilaian dan evaluasi, terbatasnya diskusi antar 

kelompok, dan tidak adanya tujuan bersama yang harus diraih karena masing-

masing anggota kelompok cenderung bekerja secara mandiri. 

Meski demikian, Sharan sependapat dengan peneliti lain bahwa performa 

siswa lebih efektif justru ketika mereka berada dalam kelompok-kelompok kecil 
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dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam suasana tradisional ruang kelas 

yang mengikutsertakan seluruh anggotanya. 

TGT merupakan salah satu metode dalam Cooperative Learning. Teknik 

pelaksanaan TGT hampir sama dengan STAD. Setiap siswa ditempatkan dalam 

satu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan 

akademik renah, sedang, dan tinggi. Karena kemampuan setiap kelompok 

memiliki kemampuan yang sama, maka akan memungkinkan setiap kelompok 

untuk berkompetisi menjadi yang paling baik. Hal ini memungkinkan persaingan 

dan kompetisi menjadi lebih fair karena kemampuan setiap kelompok sama. 

Karena karakteristik dari metode TGT yang telah dipaparkan di ataslah, 

maka guru kelas IV menggunakan metode tersebut. Selain bertujuan untuk 

memberikan stimulus kepada siswa, namun juga melatih siswa dalam 

bekerjasama. Sehingga hal ini tidak mengesampingkan pendekatan scientific pada 

kurikulum 2013. Pelaksanaan metode TGT ini dilakukan oleh guru kelas selama 

satu tahun berturut-turut, hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara awal 

peneliti dengan guru kelas seperti berikut ini: 

“Apa yang melatar belakangi Bapak untuk menggunakan metode TGT di setiap 

kegiatan belajar mengajar pada kurikulum 2013?” 

“Karena metode tersebut menurut saya merupakan metode yang paling tepat 

dalam implementasi belajar mengajar di kurikulum 2013. Juga metode ini mampu 

memotivasi siswa karena kelompok yang tercepat maupun yang terbaik akan 

mendapatkan reward.” 

 

Selain itu, pelaksanaan metode TGT yang dilakukan berturut-turut oleh 

guru belum dijadikan sebagai kajian analisis maupun penelitian. Dari paparan di 

atas, maka peneliti mengajukan judul yaitu “Analisis Penggunaan Metode TGT 

dalam Pendekatan Scientific di Kelas IV SDN Purwantoro I Malang berdasarkan 

Kurikulum 2013”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah implementasi metode TGT pada kelas IV di SDN 

Purwantoro I Malang? 

1.2.2 Apakah kelebihan dari penerapan metode TGT pada pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 di SDN Purwantoro I Malang? 

1.2.3 Apakah kelemahan dari penerapan metode TGT pada pembelajaran 

tematik kurikulum 2013 di SDN Purwantoro I Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan implementasi metode TGT di kelas IV SDN Purwantoro 

I Malang                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3.2 Mendeskripsikan kelebihan dari penerapan metode TGT pada 

pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SDN Purwantoro I Malang. 

1.3.3  Mendeskripsikan kelemahan dari penerapan metode TGT pada 

pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SDN Purwantoro I Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 

1.4.1 Memberikan analisis mengenai penggunaan metode TGT pada kurikulum 

2013 di SDN Purwantoro I Malang. 
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1.4.2 Hasil penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi 

mengenai kelebihan dan kelemahan implementasi metode TGT. 

1.4.3 Menjadi referensi atau bahan rujukan bagi pengembang pendidikan 

maupun pelaku pendidikan dalam hal metode TGT. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Seperti yang telah dijelaskan pada bahasan latar belakang, bahwa dalam 

Cooperative Learning terdapat beberapa metode, namun pada penelitian ini 

peneliti akan membahas mengenai analisis metode TGT.  

Berdasarkan pengamatan sebelumnya, bahwa guru pada kelas IV SDN 

Purwantoro I Malang menerapkan metode TGT dalam pembelajaran tematik 

kurikulum 2013. Namun, dalam implementasi pada kegiatan belajar mengajar 

terdapat beberapa variasi. Dari variasi tersebutlah maka peneliti bisa menganalisa 

kelebihan dan kelemahan metode TGT yang diterapkan pada kelas IV di SDN 

Purwantoro I Malang. Karena adanya keterbatasan waktu dalam penelitian, maka 

peneliti membatasi penelitian ini pada tema “Indahnya Kebersamaan”, sub tema 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” pada pembelajaran satu dan dua. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam mendefinisikan istilah dalam 

penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah penting, diantaranya: 
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1.6.1 Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus 

terpaku dengan menggunakan satu metode saja, tetapi guru sebaiknya 

menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak 

membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. (Djamarah, 2010) 

1.6.2 TGT merupakan salah satu metode students teams learning yang terdiri 

dari empat sampai lima siswa. Mereka diuji dengan game akademik. Nilai 

yang mereka peroleh dari game akan menentukan skor kelompok mereka 

masing-masing. (Huda, 2011) 

1.6.3 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap 

perencanaan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan  oleh 

pemerintah, karena ini merupakan perubahan dari struktur kurikulum 

KTSP. Perubahan ini dilakukan karena banyaknnya masalah dan salah satu 

upaya untuk memperbaiki kurikulum yang kurang tepat. (Mulyasa, 2013) 

1.6.4 Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

mempresentasikan (Kemendikbud, 2013). 

1.6.5 Siswa kelas IV SDN Purwantoro I Malang merupakan siswa-siswi kelas 

tinggi yang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013.  


