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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mutu 

guru merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran sangat 

penting (Basuki Wibawa, 2003: 69). Salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan cara 

perbaikan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Berbagai 

konsep dan wawasan baru tentang pembelajaran di sekolah telah 

muncul dan berkembang seiring pesatnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Guru sebagai pendidik yang menduduki posisi strategis 

dalam pengembangan sumber daya manusia, dituntut untuk terus 

mengikuti perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia 

pendidikan (Suryosubroto, 2002). 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan 

potensi siswa 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 (Wiji Suwarno, 2006). 

Fenomena di lapangan selama ini menunjukkan bahwa dalam 

proses pembelajaran masih banyak permasalahan di dalamnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas serta diskusi dengan guru, 

dalam proses belajar biologi di kelas VII MTs Muhammadiyah 1 



2 
 

 

Malang, saat pelajaran berlangsung siswa sering minta ijin keluar kelas, 

dan ada yang berbicara dengan teman sebangkunya, sehingga kelas 

kurang kondusif. Jika kita bandingkan dengan sistem pembelajaran di 

sekolah-sekolah negeri yang mana kebanyakan lebih menekankan pada 

kedisiplinan dan tata tertib MTs Muhammadiyah 1 Malang bisa di 

katakan kurang menekankan kedisiplinan dan tata tertib sekolah. 

Sehingga mengakibatkan siswa kurang memperhatikan kewajiban 

sebagai siswa, oleh karena itu perlu adanya metode-metode 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam 

belajar, agar siswa dengan sendirinya sadar akan pentingnya belajar dan 

mematuhi apa yang sudah di tetapkan oleh sekkolah. Dan disamping itu 

masih terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa dan berdasarkan hasil diagnosa, maka ditemukan beberapa 

kelemahan diantaranya : 1) partisipasi siswa rendah dalam kegiatan 

pembelajaran; 2) dominasi siswa tertentu dalam proses 

pembelajaran; 3) siswa kurang tertarik dengan cara guru 

menyampaikan materi (metode tidak bervariasi); 4) sebagian besar 

siswa kurang termotivasi untuk belajar.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya solusi yang 

tepat untuk perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas VII MTs 

Muhammadiyah 1 Malang yaitu perlunya meningkatkan mutu proses 

pembelajaran pada aspek kualitas dalam hal perubahan tindakan proses 

belajar mengajar. Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu dilakukan 
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penelitian tindakan kelas guna memperbaiki proses pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai “aksi” atau 

tindakan yang dilakukan oleh guru/pelaku, mulai dari perencanaan 

sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang 

berupa kegiatan belajar-mengajar untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran (Basuki Wibawa, 2003). 

Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan 

mengaplikasikan suatu model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

menjadi aktif dan kreatif. Pembelajaran aktif merupakan suatu 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Belajar 

aktif mendominasi aktivitas pembelajaran sehingga siswa secara 

aktif menggunakan potensi otak, dalam hal menemukan ide pokok, 

memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru dipelajari. 

Dengan belajar aktif, siswa akan turut serta dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat menikmati suasana yang lebih menyenangkan dan 

hasil belajar dapat dimaksimalkan (Hisyam Zaini dkk, 2004).  

Metode yang dapat dikembangkan dari pembelajaran aktif 

juga harus mempertimbangkan keadaan siswa dan kemampuan siswa 

di kelas VII MTs Muhammadiyah1 Malang yang heterogen dengan 

kemampuan akademik tinggi, sedang, rendah dan latar belakang siswa 

yang berbeda. Sehingga memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan 

saling mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses pembelajaran. 
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Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran serta 

seluruh siswa yaitu model pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif dengan cara menempatkan para siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu 

sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Dengan pembelajaran 

kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

berdiskusi dan berargumentasi untuk mengasah khasanah ilmu 

pengetahuan yang mereka kuasai dan menutup kesenjangan dalam 

pemahaman masing-masing. 

Teams-Games-Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif. TGT adalah pembelajaran kooperatif yang 

melibatkan kelompok, di dalamnya terdapat diskusi kelompok dan 

diakhiri suatu game/turnamen. Dalam TGT, siswa dibagi menjadi 

beberapa tim belajar yang terdiri atas empat sampai enam orang yang 

berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang 

etniknya. 

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih luas permasalahan, yaitu dengan 

penelitian yang ber judu l :  “Peningkatan  Motivas i  Dan 

Has i l  Be lajar  Mater i  Ekos is tem Mela lu i  Metode  Teams 

Games  Turnament  (Tgt)  Pada  S iswa  Ke las  VII  Mts  

Muhammadiyah  1  Malang”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-

Tournament) dapat meningkatkan motivasi dan prestasi hasil belajar siswa 

kelas VII A Mts Muhammadiyah 1 Malang. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-

Tournament)  dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 

VII MTs Muhammadiyah 1 Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan pihak 

sekolah, adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

a. Team  : Mampu menumbuhkan keaktifan & interaksi antara siswa dan 

menghilangkan anggapan bahwa belajar kelompok itu cukup dikerjakan 

oleh satu atau dua orang saja sehingga memupuk tanggungjawab individu 

maupun kelompok 

b. Game  : Memberikan suasana pembelajaran yang berbeda dengan yang 

selama ini dialami sehingga dapat menghilangkan rasa bosan dan jenuh 

pada diri siswa  



6 
 

 

c. Turnamen  : Siswa terlatih untuk dapat berperan aktif dan 

berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas baik dengan sesama siswa 

maupun dengan guru 

2. Bagi Peneliti 

a. Dengan penerapan metode team game turnamen dapat memudahkan 

dalam penyampaian materi, dan dapat menghilangkan kejenuhan saat 

pelajaran berlangsung. 

b. Dengan team game tournament guru dapat memotivasi atau memberi 

support agar siswa dapat belajar dengan semangat dan menyenangkan. 

3. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament). 

c. Memberikan informasi bahwa dengan adanya pembelajaran yang baik 

maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, bersikap baik dan 

berprestasi.  

1.5. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Teams-Games-Tournament). 
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2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Malang 

yang berjumlah 21 siswa. 

3. Materi Pokok 

Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

“Ekosistem”. 

4. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang diteliti dibatasi pada peningkatan Motivasi (dapat 

diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, 

atau pembangkit tenaga munculnya tingkah laku tertentu ) dan hasil 

belajar biologi 

5. Peningkatan motivasi yang diukur dengan metode TGT (team game 

tournament) adalah berdasarkan tingkah laku dan ketanggapan siswa pada 

materi Ekositem. 

1.6. Definisi Istilah 

1. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah dan 

kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama (Suprijono, 2010:166). 

2. Hasil belajar adalah suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

tingkah laku. Prosedur pengukuran hasil belajar yang akan dilakukan 

adalah pengukuran secara tertulis, dan observasi. Prosedur tertulis 

digunakan untuk mengukur hasil belajar yang sifatnya kognitif dan afektif, 

sedangkan prosedur observasi digunakan untuk mengukur hasil belajar 
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yang sifatnya psikomotorik. Instrument yang digunakan dalam pengukuran 

hasil belajar ini adalah berupa tes bentuk pilihan ganda (multiple choice). 

Hasil belajar yang akan diukur adalah pada materi Ekosistem. 

3. Peningkatan adalah usaha menjadikan lebih baik sesuai dengan kondisi-

kondisi yang dapat di usahakan. Untuk penelitian ini, peningkatan 

difokuskan pada pemahaman siswa dalam belajar biologi terutama pada 

materi Ekosistem. 

4. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

menekankan adanya kerja sama antara siswa dalam kelompok yang 

hiterogen untu mencapai tujuan belajar. 

5. TGT merupakan pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif 

dan   saling   membantu   dalam   menguasai   materi   pelajaran   untuk 

mencapai prestasi yang maksimal. 

6. Pembelajaran model TGT adalah suatu pembelajaran kooperatif yang 

langkah-langkahnya terdiri dari penyajian kelas, kerja kelompok, dan 

tournament. Pada tahap penyajian kelas diawali dengan penyajian materi 

oleh guru secara garis besardan akan dipelajari lebih lanjut dalam tahap 

kerja kelompok. Pada tahap kerja kelompok antar anggota kelompok 

diharuskan dalam bentuk diskusi untuk memperdalam materi dan 

persiapan untuk menghadapi turnamen. 

 


