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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu sarana yang dapat mengembangkan kemampuan 

didalam diri manusia untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani supaya 

terbentuk kepribadian yang baik. Tujuan pendidikan nasional Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkannya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Warga negara yang baik berhak mendapatkan pendidikan. 

Dalam hal pendidikan di Indonesia diselengarakan pada jenjang sekolah dasar, 

sekolah menengah, sekolah Tinggi dan Pendidikan jenjang sekolah dasar adalah 

pendidikan SD/ MI yang memiliki teknis pelaksanaan pendidikan berdasarkan 

kurikulum. Pendidikan merupakan salah sarana pembekalan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan moral melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya 

terhubung dengan rencana pendidikan di suatu lembaga sekolah.  

Pendidikan di sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang 

ada di Indonesia, dengan jenjang pendidikan rendah selama 6 tahun untuk 

membentuk karakter para siswa. Dilevel rendah ini awal mula pembentukan 

karakter siswa dengan penanaman nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan. 

Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan awal anak bermulai-mulai usia 

7 sampai dengan 12 tahun sebagai pendidikan di tingkat awal atau jenjang sekolah 
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dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan dan kultur sosial 

budaya masyarakat setempat.  

 “Pelaksanaan pendidikan di SD berdasarkan kurikulum 2013 yang berbasis 

tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik” menurut 

Hajar (2013: 21). Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran tidak berdiri sendiri-

sendiri akan tetapi tetap diikat dalam satu tema yang memudahkan siswa belajar, 

dengan mendapatkan pengalaman dari guru secara langsung dan saling berkaitan 

antara materi satu dengan materi yang lain. (Permendikbud, 2014: 3) menyatakan  

“Pembelajaran tematik bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia”. Pelaksanaan 

pembelajaran harus berpusat pada siswa, guru merupakan moderator yang baik 

dalam pelaksana pembelajaran di kelas. Peran guru didalam kelas memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk mendesain pembelajaran agar tujuan belajar 

dapat tercapai dan materi pembalajan dapat diterima siswa dengan baik.  

Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 menyatakan “Tujuan pembelajaran 

memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, 

mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan 

prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi 

belajar siswa” Dalam tujuan  pembelajaran perlu adanya suatu rancangan/konsep di 

dalam kelas supaya pembelajaran tercapai, Pembelajaran dapat tercapai apabila 
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semua pihak-pihak mendukung tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran 

dapat mempermudah dalam berkomunikasi kepada peserta didik, sehingga guru 

dapat  menentukan strategi pembelajaran secara lebih efektif dan inovatif. Dengan 

demikian, guru akan dalam lebih mudah menyampaikan materi yang diberikan 

kepada peserta didik dan guru dapat menentukan nilai sesuai dengan kemampuan 

peserta didik.   

 Suprijono (2014: 46) menyatakan “Model pembelajaran adalah suatu cara 

atau prosedur penyajian rencana pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

mencapi tujuan pembelajaran”. Model pembelajaran merupakan suatu rencana 

pembelajaran yang bertujuan memberikan suasana pembelajaran yang berbeda dari 

biasanya, oleh seorang guru untuk mengajar agar tujuan pembelajaran dapat secara 

optimal tercapai, dalam hal penilaian guru dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai 

dengan  komponen pembelajaran yang sudah disusun. Arends (dalam Suprijono, 

2013: 46) menyatakan “Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

digunakan termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas”. Model 

pembelajaran suatu pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Menurut Joice & Weil (dalam Isjoni, 2013: 50) “Model pembelajaran adalah 

suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan 

untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar di kelasnya”. Dalam model pembelajaran rancangan atau strategi 

yang sudah disusun sedemikian rupa menentukan keberhasilan dalam mengajar. 

Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dapat menentukan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kelas. 
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Pembelajaran Kooperatif adalah model pembelajaran yang menggunakan 

kerja kelompok dan dengan arahan belajar dari guru. Thobroni (2016: 235) 

menyatakan “Pembelajaran kooperatif suatu strategi yang ditetapkan oleh guru 

dalam mengajarkan materi dengan cara bekerja kelompok, dalam kesempatan yang 

ada guru dapat menilai para siswa dengan lebih baik”. Menurut Isjoni (2010: 83) 

“Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yaitu tipe TGT (Teams Game Tournament). TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar yang berangggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, 

jenis kelamin, dan ras yang berbeda”. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

merupakan model pembelajaran yang berbentuk tim dengan menerapkan unsur 

permainan turnamen yang bertujuan mendapatkan skor dari lawan bermain. Slavin 

(Rusman, 2012: 225) menyatakan “Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 

lima langkah tahapan, yaitu tahap penyajian kelas (class presentation), belajar 

dalam kelompok (teams), permainan (games), pertandingan (tournament), dan 

penghargaan (team recognition)”. TGT Merupakah sebuah tipe pembelajaran yang 

menarik bagi peserta didik, siswa dapat aktif didalam pembelajaran dengan 

memiliki kemandirian dalam mengemukakan pendapat, dapat bekerjasama dengan 

teman, menghargai diri sendiri, hargai orang lain, berkata jujur, selalu memotivasi 

teman supaya belajar, dan tujuan akhir diserapnya materi yang disampaikan guru 

dengan hasil belajar yang baik.  

Menurut Suprijono (2012: 5) “Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Selanjutnya 

Supratiknya (2012: 5) mengemukakan “Bahwa hasil belajar yang menjadi objek 
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penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah 

mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu”. Hasil 

belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik setelah selesai melakukan proses pembelajaran. Hasil belajar 

merupakan suatu proses penentu keberhasilan tujuan pembelajaran, dan 

tersampainya materi terhadap siswa. Hasil belajar yang maksimal juga ditentukan 

oleh guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang dilengkapi dengan 

pelaksanaan program pembelajaran. 

Guru merupakan fasilitator siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dengan tujuan tercapainya pembelajaran kepada peserta didik. Oleh sebab itu, guru 

yang kurang kreatif dalam melakukan penyusunan kegiatan pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perkembangan siswa dalam 

belajar. Menurut Ali Mudlofir (2012: 5), “Profesionalitas adalah suatu sebutan 

terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat 

pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-

tugasnya”. Seseorang dikatakan profesional dengan dilihat dari kualitas, sikap dan 

pengetahuan yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya, guru yang berjiwa 

profesional dituntut harus memiliki kemampuan yang layak untuk mengajar. Pada 

kenyataannya sekarang banyak ditemukan pembelajaran yang berpusat pada guru, 

dalam hal ini seharunya pembelajaran berpusat pada siswa, dimana para siswa yang 

harus aktif dalam kegiatan yang ada di dalam kelas. Guru sebagai pemberi 

pengetahuan bagi siswa yang menyebabkan partisipasi siswa dalam aktivitas belajar 

menjadi rendah dan kurang partisipan siswa dalam hal belajar. 
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Perkembangan di SDN Purwantoro 2 Malang mangacu kepada Standar 

Pendidikan Nasional dapat menjamin tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional, 

yaitu mengenal struktur sekolah, guru, siswa-siswi, sarana dan prasarana di SDN 

Purwantoro 2 Malang. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SDN 

Purwantoro 2 Malang, dalam hal ini kegiatan pembelajaran harus mampu 

membentuk pola fikir dan tingkah laku peserta didik sesuai yang tercantum pada 

tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran tes dan non tes. 

Tujuan  pendidikan dasar adalah untuk membentuk karakter siswa dengan aspek  

kecerdasan, emosional, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilann bertahan hidup secara mandiri dan terus mengikuti pendidikan 

selanjutnya. SDN Purwantoro 2 Malang sebagai salah satu penyelenggara 

pendidikan dasar. SDN Purwantoro 2 Malang terletak di Jl. Cipunegara No.58, 

Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Sekolah ini dilengkapi 

dengan berbagai sarana pendukung kegiatan pembelajaran, salah satunya adalah 

buku sumber belajar, yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional 

pendidikan pada umumnya. 

Berdasarkan kegiatan hasil observasi di SDN Purwantoro 2 Malang, pada 

tanggal 19 Desember 2016, peneliti mengamati dan menemukan bahwa pada saat 

memulai pembelajaran guru mengucapkan salam, bertanya kabar siswa, melihat 

kehadiran siswa dan diberikan memotivasi kepada siswa agar selalu bersemangat 

dalam melakukan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk membuka buku siswa 

dan membaca bersama, kemudian guru menjelaskan materi yang telah dibaca siswa 

dengan cara ceramah dan tanya jawab. Setelah guru selesai  menjelaskan materi, 

siswa ditanya apakah ada yang sudah faham dengan materi yang disampaikan dan 
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hanya beberapa siswa yang aktif menjawab,  bahwa mereka sudah paham dan siswa 

yang pasif di kelas hanya diam. 

Guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat pada buku siswa sesuai 

peraturan yang ada didalam buku. Pada saat siswa mengerjakan tugasnya guru, 

kembali ke tempat duduknya dan kemudian mengamati beberapa siswa, terdapat 

siswa yang aktif mengikuti kegiatan lain, seperti bermain dengan teman sebelahnya 

dan beberapa juga siswa yang fokus dengan tugas yang diberikan. Ketika 

menunjukkan waktu akan pulang guru mengoreksi pekerjaan siswa dengan cara 

ditukar antar bangku dan dinilai oleh guru. Kemudian pembelajaran ditutup dengan 

berdo’a bersama dan ucapan salam dari guru. 

Pada pengamatan kegiatan pembelajaran di dalam kelas peneliti menemukan 

berbagai sikap anak pada pembelajaran yang dilakukan guru kelas, sikap tersebut 

diantaranya ada siswa yang aktif mendengarkan dan penyampaian materi oleh guru,  

ada siswa yang sibuk dengan kegiatanya masing-masing seperti bermain-main 

bersama dengan teman sebangku, ada juga siswa yang mengobrol dengan teman 

sebangkunya, berbagai macam aktivitas siswa dapat ditemukan pada saat guru 

menyampaikan materi didalam kelas. Pada kegiatan pembelajaran guru jarang 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga kegiatan yang 

dilakukan itu membuat siswa malas untuk belajar dan menyebabkan siswa yang 

selalu aktif memiliki hasil belajar tinggi sedangkan siswa yang jarang aktif 

memiliki hasi belajar yang rendah. Pada dasarnya pendidik harus bisa mengetahui  

model pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk pembelajaran di kelas dengan 

begitu menyampaikan materi akan diterima dengan baik oleh para siswa. Dalam hal 

ini guru perlu melakukan pembelajaran yang inovatif. 
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Dalam pengamatan, peneliti sudah menemukan bahwa guru  menggunakan 

pembelajaran tematik. Akan tetapi dalam pembelajaranya masih banyak guru 

dengan menggunakan cara seperti berceramah, tanya jawab, penugasan dan 

pemberian nilai, menyebabkan hasil yang dicapai siswa dalam menerima materi 

pembelajaran menjadi rendah.  

Peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas III-A dan III-B 

SDN Purwantoro 2 Malang. Oleh karena itu peneliti menerapkan model 

pembelajaran kooperatif  tipe TGT (Teams Game Tournament) dikelas III-A dengan 

tujuan hasil belajar siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Game 

Tournamnet) adalah model pembelajaran yang beranggotakan 5 sampai dengan 6 

dengan menempatkan siswa yang memiliki kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang berbeda beda. Guru menyampaikan materi pembelajaran dan 

siswa diminta bekerja secara berkelompok. Akhirnya untuk mengetahui bahwa 

seluruh anggota kelompok telah menguasai materi yang disampaikan, dan seluruh 

siswa akan diberikan ujian  berupa permainan akademik  

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

untuk mengetahui adakah perbedaan  hasil belajar siswa kelas III-A dan III-B di 

SDN Purwantoro 2 Malang, dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams Game Tournament) Terhadap Hasil 

Belajar Tema 5 Kelas III SDN Purwantoro 2 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti membuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Adakah Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT Terhadap hasil 

belajar tema 5 kelas III SDN Purwantoro 2 Malang?  

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Mengetahui ada tidak pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

terhadap hasil belajar tema 5 kelas III SDN Purwantoro 2 Malang. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Model Pembelajaran Kooperatif adalah belajar secara berkelompok, 

yang digunakan pada penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament). Tipe TGT (Team 

Games Tournament) model pembelajaran yang beranggotakan 5 

sampai dengan 6 dengan menempatkan siswa yang memiliki 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang berbeda beda.. 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dan siswa diminta bekerja 

secara berkelompok. Akhirnya untuk mengetahui bahwa seluruh 

anggota kelompok telah menguasai materi yang disampaikan, dan 

seluruh siswa akan diberikan ujian  berupa permainan akademik. 

2) Hasil belajar siswa dilihat dari penilaian hasil evaluasi posttes yang 

dibatasi pada ranah kognitif siswa. 
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3) Siswa yang dijadikan responden adalah siswa kelas III SDN 

Purwantoro 2 Malang.  

4) Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi pembelajaran 

tematik Tema 5 Permainan Tradisional, Subtema 2 Permainan 

Tradisional di Daerahku, pembelajaran 1 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi siswa dan guru 

pada SDN Purwantoro 2 Malang, sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan, dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang akan 

datang berkaitan dengan obyek penelitian. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi guru, dapat memberikan wawasan dan keterampilan pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat memberikan 

alternatif penggunaan model pembelajaran dengan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakter dan sifat siswa, sehingga menjadi tolak ukur 

keberhasilan dalam hasil belajar siswa. 

2) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament) terhadap hasil belajar dengan ada dan tidaknya pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa SDN Purwantoro 2 Malang. 

3) Bagi siswa, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan 

pengetahuan serta wawasan. 
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4) Bagi peneliti, sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang tolak

ukur pengaruh model kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament)

terhadap hasil belajar siswa.

5) Bagi peneliti lain, sebagai masukan, referensi dan dorongan, dalam

melakukan penelitian.

1.6 Definisi Operasional 

a. Model Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan

secara bersama sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Tipe TGT (Teams Game Tournamant) adalah tipe dari model pembelajaran

kooperatif. Tipe TGT (Teams Game Tournamant) memiliki makna berfikir

dimana siswa memikirkan solusi secara berkelompok, TGT berguna untuk

meningkatkan skill-skil dasar, pencapaian interaks positif antarsiswa, harga

diri dan sikap penerima dalam siswa-siswa lain yang berbeda, dalam  penilai

mereka diperoleh dari game akan menentukan skor kelompok mereka

masing-masing.

c. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada saat mempelajari materi

dalam pengertian yang lebih luas dalam hal ini hasil belajar dapat dibagi

menjadi 3 ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Penelitian ini

yang diteliti dibatasi pada kemampuan kognitif siswa.
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