
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan  

adalah usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  

negara. Di dalam UU No. 20 tahun 2003  pasal 5 di sebutkan ayat (1) setiap warga 

Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan 

ayat (5) setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat (Hasbullah, 2005:125). 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dicita-citakan di perlukannya 

beberapa komponen yang dapat meningkatkan tujuan pendidikan Indonesia, salah 

satunya yaitu kurikulum dan kompetensi mengajar guru. Karena asas yang 

memengaruhi Sistem Pendidikan Nasional adalah kurikulum dan kompetensi 

mengajar guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.Kompetensi mengajar adalah kemampuan dasar 
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yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pengajar di semua tingkat sekolah, mulai dari 

sekolah dasar sampai dengan dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. 

PPPG (Proyek Pengembangan Pendidikan Guru) profil kemampuan mengajar ini di 

gambarkan dalam 10 kompetensi mengajar yaitu: 

(1) kemampuan menguasai landasan pendidikan, (2) kemampuan 

menguasai bahan ajar, (3) kemampuan mengelola proses belajar 

mengajar, (4) kemampuan mengelola kelas, (5) kemampuan mengelola 

interaksi belajar mengajar, (6) kemampuan menilai hasil belajar, (7) 

mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, (8) 

kemampuan menyelenggarakan Administrasi pendidikan, (9) 

kemampuan menggunakan media/sumber belajar, dan (10) keampuan 

menafsirkan hasil penelitian untuk kepentingan pengajaran.(Poewarti. 

1999:1). 

 

Jadi pendidikan dengan berlandaskan sebuah kurikulum akan mempermudah 

tercapainya suatu tujuan pendidikan yang di cita-citakan, karena kurikulum 

merupakan seperangkat rencana, peraturan dan pedoman berbagai penyelenggara 

kegiatan pelajaran yang dapat menunjangtujuan pendidikan. Dengan adanya 

kolaborasi antara tenaga mengajar/ guru dengan kurikulum dapat meningkatkan 

tujuan pendidikan yang di cita-citakan.  

Indonesia pada saat ini sedang menerapkan kurikulum 2013. Kompetensi 

lulusan program pendidikan pada kurikulum 2013 mencakup tiga kompetensi yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang akan menghasilkan manusia yang 

seutuhnya. Kurikulum 2013 secara yuridis diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan. Pada 

kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered learning). Tetapi realitanya dalam proses pembelajaran siswa masih 

berpusat pada guru (teacher centered learning). 
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Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 di Sekolah Dasar Negeri Torongrejo 01 

Batu jalan Wukir Ratawu no. 37 Krajan Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di 

kelas III khususnya, pada saat proses belajar mengejar berlangsung kurangnya 

interaksi dan penerapan kerja sama antara peserta didik. Guru menjelaskan materi 

dari buku bacaan kemudian siswa mengerjakan soal yang ada pada buku teks, 

sesekali ada proses tanya jawab antara guru dan siswa. Siswa kurang aktif pada saat 

proses pembelajaran berlangsung sehingga kurang kesempatan bagi siswa untuk 

membentuk pengetahuan sendiri dan masih ada beberapa anak yang nilainya di 

bawah KKM dan masih ada 2 anak yang masi kurang bisa membaca, siswa kelas III 

SDN torongrejo ini berjumlah 34 siswa, dengan siswa perempuan berjumlah 12 orang 

dan siswa laki-laki berjumlah 22 orang, lebih banyaknya jumlah laki-laki dari pada 

perempuan menyebabkan guru kesulitan dalam mengkondisikan siswanya, kurangnya 

pemusatan pemikiran/fokus siswa pada saat proses pembelajaran yang 

mengakibatkan kelas menjadi ramai dan siswa asik bermain dan berlari di dalam 

kelas, guru wali kelas juga mengatakan masih banyak siswa yang kurang memiliki 

tatakrama sehingga membuat guru mengalami kesulitan dalam menangani siswa-

siswa tersebut.  

Berdasarkan temuan tersebut di upayakan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar dengan menciptakan suasana kerjasama yang nyaman dan aktif bagi siswa. 

Menurut Sudjana (dalam Aziz dkk,2006:10). Perubahan pada diri seseorang di 

landasi karena adanya proses belajar. Adanya perubahan pengetahuan, pemahaman 

sikap, keterampilan, kecakapan dan aspek lainnya sebagai hasil dari belajar. Dengan 

demikan terjadinya suatu perubahan tingkahlaku di sebabkan oleh adanya 
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pengalaman belajar. Hasil belajar adalah akibat dari suatu proses yang dilakukan oleh 

siswa dan guru di dalam kelas, siswa berusaha memperoleh pelajaran (belajar) dan 

guru memberikan pelajaran (mengajar) menurut (Aziz dkk,2006:95). Hasil dari 

belajar adalah terciptanya suatu hubungan interaksi/komunikasi. komunikasi dari 

segala arah pada proses pembelajaran , dari guru ke siswa, siswa ke guru dan siswa ke 

siswa untuk menjalin interaksi dan kerja sama. Hasil belajar siswa di peroleh dari 

hasil Evaluasi pada saat siswa mengerjakan soal untuk mengukur tingkat penguasaan 

pengetahuan siswa pada saat bekerjasama dengan kelompok. Menurut Hamalik 

(dalam Aziz dkk, 2006:48) mengajar adalah usaha mengorganisasi lingkungan 

sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Pengajaran berlangsung sebagai 

suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa.  

Adanya komunikasi yang positif antara guru dan siswa, serta siswa dan siswi 

akan menciptakan proses belajar mengajar yang aktif, sehingga terjalinlah suatu  

hubungan kerja sama. Tujuan pembelajaran di sekolah adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan siswa.Dengan bekerja samadapat meningkatkankan 

pengetahuan dan keterampilan siswa.Sehingga tercapailah hasil belajar yang ingin 

dicapai. Hasil belajar adalah akibat dari suatu proses yang dilakukan oleh siswa dan 

guru di dalam kelas, siswa berusaha memperoleh pelajaran (belajar) dan guru 

memberikan pelajaran (mengajar). 

Dalam upaya meningkatkan interaksi, kerja sama dan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran  yang 

membentuk siswa dalam kelompok serta belajar dengan teman sebaya. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan salah satu model pembelajaran 
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kelompok yang dapat meningkatkan kerja sama antar peserta didik. Menurut 

(Hamdani, 2010:92) Pembelajaran kooperatif model  Team Game Turnamen (TGT) 

adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah di terapkan, 

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan  aktivitas belajar 

dengan model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping 

menumbuhkan  tanggungjawab, kerja sama, persaingan sehat, dan keterlibatan 

belajar. Hal yang sama di sampaikan oleh (Sanjaya, 2010:240-250) pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dapat mengurangi ketergantungan siswa kepada guru, 

mengembangkan kemampuan  mengemukakan ide dan gagasan, membantu 

memberdayakan siswa lebih bertanggungjawab dalam belajar, dan meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. Dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT merupakan model pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa bekerja 

sama dalam kelompoknya sehingga menumbuhkan interaksi dan kerja sama antara 

peserta didik yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Menurut Walgito (dalam Lisdian, 2003:65) menyatakan bahwa interaksi sosial 

merupakan hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu 

dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan 

yang saling timbal balik. Thibaut dan Kelly (dalam Latifa dkk, 2006:87) yang 

mendefinisikan, interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain 

ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama 

lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan menurut Basrowi (dalam Latifa 

dkk, 2005:138) interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan 
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orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok 

manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi bisa juga berbentuk 

tindakan persaingan, pertikaian,dan sejenisnya. Jadi dapat disimpulkan interaksi 

merupakan hubungan antara individu satu dengan individu yang lain,sehingga 

terjalinlah suatu hubungan timbal balik  dalam bentuk kerja sama untuk memperoleh 

suatu informasi dan tujuan bersama. 

Kerjasama yaitu kemampuan untuk berbagi kepemimpinan atau kegiatan 

seperti menyampaikan pendapat, memperhatikan dan menghargai pendapat orang 

lain, atau mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan hasil 

musyawarah bersama (Hakim, 2007:226). Menurut  Soekanto (2012:65-66) Kerja 

sama disini di maksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan pembelajaran.  Jadi 

dapat disimpulkan kerja sama adalah hasil dari sebuah interaksi yang di lakukan oleh 

beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Hasil dari adanya interaksi dan kerja 

sama antara peserta didik akan menghasilkan suatu prestasi belajar yang dapat 

meningkatkan tujuan pendidikan. 

Permasalahan yang telah di uraikan di atas dapat di selesaikan dengan di 

terapkannya salah satu  model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Turnament 

untuk meningkatkan keaktifan dan kerja sama  antara peserta didik. Di karenakan 

model pembelajaran TGT membentuk siswa belajar lebih rileks dan aktif dalam 

kelompoknya, di samping menumbuhkan  rasa tanggungjawab, menghargai, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar antar peserta didik. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian yang telah di paparkan diatas.  Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu :  

1) Bagaimana proses penerapan model pembelajaran koooperatif tipe TGT yang 

dapat meningkatkan hasil belajar tematik di kelas III SDN  Torongrejo 01 

Batu ?  

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan di terapkannya model 

pembelajaran  kooperatif tipe TGT   di SDN Torongrejo 01 Batu ?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1) Mendeskripsikan Proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT  

yang dapat meningkatkan hasil belajar tematik di kelas III  SDN Torongrejo 

01 Batu. 

2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan di terapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT di kelas III SDN Torongrejo 01 

Batu. 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan di susun berdasarkan kerangka pikir. Hipotesis 

tindakannya adalah peneraman model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk 

meningkatkan hasil belajar tematik siswa kelas III SDN Torongrejo 01 Batu.  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat dan sumbangsih untuk pengembangan pemikiran dan 

ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan  model pembelajaran TGT 

(Team Game Turnament) untuk meningkat hasil belajar  tematik siswa kelas 

III di SDN Torongrejo 01 Batu. 

b. Memberikan wawasan tentang realitas yang terjadi di sekolah terkait dengan 

implementasi model pembelajaran TGT (Team Game Turnament) untuk 

meningkat hasil belajar  tematik di kelas III SDN Torongrejo 01 Batu. 

c. Menjadi pedoman dan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

model pembelajaran TGT (Team Game Turnament) untuk meningkat hasil 

belajar  tematik di kelas III SDN Torongrejo 01 Batu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Sekolah 

1) Dapat Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran TGT  

2) DiGunakan Untuk Perbaikan RPP menggunakan Model Pembelajaran TGT. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Mengembangkan kreatifitas guru untuk memilih model pembelajaran yang 

sesuai bagi siswa 

2) Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih 

model pembelajaran yang sesuai 
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3) Mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

TGT untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa 

c. Manfaat Bagi Subyek  

1) Dapat memberikan informasi dan menambah pengalaman belajar siswa yang 

menarik dan bermakna  

2) Dapat meningkatkan kerjasama antar peserta didik  

3) Siswa lebih semangat dan antusias dalam pembelajaran 

4) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

5) Penerapan model pembelajaran TGT dapat menghilangkan rasa bosan dan 

jenuh  pada diri siswa 

d. Manfaat Bagi Peneliti  

1) Memberikan pemahaman pengetahuan yang baru dan dapat mengetahui 

kondisi real yang terjadi dalam dunia pendidikan mengenai penerapan model 

pembelajaran TGT (Team Game Turnament) untuk meningkat hasil belajar 

tematik di sekolah dasar 

2)  Untuk mengetahui terdapat  hubungan kerja sama antar peserta didik dengan 

menerapkan model pembelajaran TGT  

e. Manfaaat Bagi Penelitian selanjutnya  

1) Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian  

yang berkaitan dengan model pembelajaran TGT (Team Game Turnament) 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Torongrejo 01 Batu. Populasinya adalah 

peserta didik SDN torongrejo 01 Batu. Sampelnya adalah seluruh peserta didik kelas 
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III yang seluruh jumlah siswanya sebanyak 34 orang, siswa perempuan berjumlah 12 

orang dan siswa laki-laki berjumlah 22 orang. Serta guru wali kelas III sebagai 

observer selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

G. Batasan Penelitian  

Penelitian di lakukan di kelas III SDN Torongrejo 01 Batu, mata pelajaran 

tematik tema 7 tentang energi dan perubahannya, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 

H. Definisi Operasional 

1) Menurut Johnson (dalam Isjoni,2009:21) model pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam belajar 

kelompok kecil sehingga adanya kerja sama untuk memperlengkapkan dan 

memperluaskan pembelajaran diri sendiri. Jadimodel pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran kelompok yang terdiri dari 

beberapa siswa yang bekerja sama dalam menyampaikan gagasan/pendapat 

untuk meningkatkan prestasi belajar. 

2) Menurut Shoimin, (2014:203) pembelajaran kooperatif tipe TGT 

merupakan suatu model pembelajaran yang mudah di terapkan bagi siswa, 

melibatkan aktivitas semua siswa, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan dan penghargaan kelompok. Jadi 

TGT adalah suatu model pembelajaran kelompok yang membuat setiap 

peserta didik bekerja secara aktif dalam kelompoknya karena setiap peserta 

didik memiliki tanggung jawab dan peran. 


