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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Melihat realita yang ada sekarang di mana pendidikan masih belum bisa 

memenuhi harapan masyarakat dan juga masih belum bisa menghadapi tantangan 

dan tuntutan zaman, masih sangat perlu adanya peningkatan mutu pendidikan 

nasional yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut 

menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga 

pendidikan harus digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa. 

Di dalam sebuah pendidikan terdapat salah satu faktor yang dapat 

menunjang keberhasilan sebuah proses pembelajaran yaitu salah satunya adalah 

kurikulum. Kurikulum disini mempunyai peran sebagai dasar atau tata cara dalam 

penyusunan suatu proses pembelajaran. Bahkan kurikulum dari tahun ke tahun 

selalu berubah ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum sekarang, 

tepatnya di negara Indonesia adalah menggunakan Kurikuum 2013. Dengan adanya 

sifat dari kurikulum selalu berubah ubah, maka dibutuhkan guru yang profesional 

dalam mengajar. Kurikulum dapat juga menjadikan sebuah kendala dari setiap guru 

yang tidak dapat menerapkannya secara baik dalam keberlangsungannya proses 

belajar mengajar terhadap peserta didik. 

Dengan adanya pemerintah menerapkan kurikulum 2013 ini yang berisikan 

tentang pembelajaran tematik integratif yaitu menggabungkan dua mata pelajaran 

menjadi dalam satu pembelajaran. Dimana guru harus menggunakan sebuah 
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metode atau model pembelajaran yang inovatif untuk dapat tercapainya sebuah 

pembelajaran secara optimal. Bahkan yang terjadi saat ini adalah guru masih belum 

dapat mempersiapkan dengan adanya Kurikulum 2013, sehingga masih banyak 

guru yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau model yang 

masih berpusat pada guru. Sedangkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan materi yang dominan lebih banyak 

hafalan, sehingga peserta didik cenderung merasa bosan dalam pembelajaran yang 

hanya berpusat pada gurunya saja. Kurikulum 2013 adalah menggunakan 

pendekatan saintifik dengan cara menggunakan model maupun metode 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk membuat suatu proses pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik.  

Pendidikan IPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dokumen 

kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di 

sekolah dasar dan menengah. Pendidikan IPS sangat penting bagi manusia 

khususnya anak sekolah dasar. IPS membantu siswa untuk belajar dan memahami 

tentang aspek manusia, tempat dan lingkungan, sistem sosial dan budayanya, 

sehingga diharapkan terwujud kehidupan yang harmonis dan selaras. Berdasarkan 

alasan itulah proses belajar mengajar IPS yang difasilitatori oleh guru diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Selain itu 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga dibutuhkan 

kreatifitas dan inovasi dalam penyampaian adalah hal penting lain yang wajib 

diperhatikan oleh seorang guru. 
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Fraenkel (dalam Susanto, 2013: 142) Dengan memperoleh pendidikan IPS 

ini, dapat membantu para siswa menjadi lebih mampu mengetahui tentang diri 

mereka dan dunia di mana mereka hidup. Mereka akan lebih mampu 

menggambarkan kesimpulan yang diperlukan tentang hidup dan kehidupan, lebih 

berperan serta atau apresiatif terhadap kompleksitas atau kerumitan menjadi 

manusia dan masyarakat serta budaya yang mereka ciptakan, lebih mengetahui 

perbedaan gagasan/ sikap, nilai dan cara berpikir, dalam menjaga dan 

mengerjakannya, dalam sedikit teori, tentang itu semualah ilmu pengetahuan sosial 

(IPS).  

Susanto (2013: 142) berpendapat bahwa pembelajaran PPKn di sekolah 

dasar dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada 

penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan norma-

norma yang berlaku di masyarakat yang diselenggarakan selama enam tahun. 

Dari hasil wawancara dan observasi di SD 01 Megawon Kudus pada 

Februari 2017 diperoleh sebuah informasi tentang suatu pembelajaran dengan 

menggunakan Kurikulum 2013. Telah ditemukan faktanya yang terjadi bahwa 

diantaranya yaitu (1) peserta didik  masih banyak yang tidak memperhatikan 

gurunya saat menerangkan, (2) siswa bosan dengan pelajaran yang kurang menarik, 

(3) masih banyak peserta didik yang kurang memahami materi yang telah diajarkan, 

(4) keaktifan peserta didik dalam bertanya jawab di dalam proses pembelajaran 
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tidak terlihat atau bahkan sama sekali tidak ada peserta didik yang bertanya, 

sehingga hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan 

sangat kurang dikarenakan materi banyak, selain itu guru kurang mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran. Secara umum hasil belajar siswa masih dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan sekolah 75. Berdasarkan data 

hasil ulangan siswa kelas IV dengan jumlah 20 siswa, siswa yang mendapatkan 

hasil ulangan tuntas sejumlah 8 siswa dan hasil ulangan siswa yang belum tuntas 

mencapai 12. Nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 95. Dari data-data tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran tematik pada mata pelajaran IPS dan PPKN di 

SD 1 Megawon masih belum baik, dilihat dari keterampilan guru mengajar serta 

ketuntasan hasil belajar siswa, situasi tersebut  menujukkan bahwa hasil belajar IPS 

dan PPKN yang diterapkan kepada siswa belum dikembangkan secara maksimal. 

Sehingga hasil dilapangan masih belum sesuai dengan tujuan dari adanya 

Kurikulum 2013. Karena di dalam Kurikulum 2013 harus dituntut menggunakan 

model pembelajaran untuk membuat peserta didik lebih tertarik dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. Namun, kenyataanya yang terjadi guru masih belum 

melakukannya secara optimal. Sehingga peserta didik masih pasif dalam kegiatan 

belajar mengajar kesehariannya. Persoalan yang terjadi di atas merupakan sebuah 

gambaran yang telah terjadi di SD 1 Megawon Kudus. Di dalam sebuah peraturan 

pemerintah bahwa telah menetapkan berlakunya Kurikulum 2013, namun yang 

terjadi nyatanya disekolah tersebut belum menyeluruh dalam menggunakan 

Kurikulum 2013, hanya saja yang telah menggunakan Kurikulum 2013 adalah kelas 

I dan kelas IV saja. 
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Model pembelajaran Teams Games Tournament memiliki karakter 

tersendiri dalam pelaksanaannya, kelebihannya adalah sebagai berikut: 

1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, 

tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut 

aktif dan mempunyai peranan lebih penting dalam kelompoknya. 

2. Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan 

dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. 

3. Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, 

guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok 

terbaik. 

4. Dalam pembelajaran peserta didik ini, membuat peserta didik menjadi 

lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan 

berupa turnamen dalam model ini. 

 

Dari kelebihan model pembelajaran tersebut didukung oleh langkah-langkah 

penerapan model pembalajaran Teams Games Tournamen sebagai berikut 

diungkapkan oleh Shoimin (2014: 205-207) :  

1) Penyajian kelas 

2) Belajar dalam Kelompok (teams) 

3) Game  

4) Tournament  

5) Team Recognize (penghargaan kelompok) 

 

Dengan menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournamen 

memberikan kesempatan siswa untuk membantu siswa mereview dan menguasai 

materi pelajaran. Slavin (dalam Huda, 2014: 197) mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran Teams Games Tournamen berhasil meningkatkan skill-skill dasar, 

pencapaian, interaksi positif antarsiswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada 

siswa-siswa lain yang berbeda.  

Tujuan dari strategi ini adalah pendalaman materi, penggalian materi secara 

berkelompok dalam bentuk turnamen dan guru perlu melakukan beberapa persiapan 
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khusus sebelum menerapkan strategi ini. Karena dengan begitu anak akan senang 

untuk belajar 

Dalam konteks ini, untuk penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournamen pada materi keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia 

menggunakan media GAMNA (Gambar Beranak). Materi dikemas dalam bentuk 

soal yang memuat cerita tentang keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. 

Diharapkan mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang baru.  Membuat 

siswa akan menjadi lebih bersemangat. Hal ini juga dapat menarik perhatian siswa 

agar lebih fokus terhadap materi yang akan dipelajari. 

Peneliti memilih model teams games tournamen untuk proses pembelajaran 

karena sudah terbukti keberhasilannya dalam berbagai penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satu peneliti yang sudah dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran teams games tournamen adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ristiowati (2014) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournamen Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran IPS hasil evaluasi rata-rata aktivitas guru pada siklus I 

86,25%, dan pada siklus II sebesar 92,50%, aktivitas siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I sebesar 84,03% menjadi 91,66% pada siklus II. Pada hasil belajar siswa 

juga mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 70% dan pada siklus II mencapai 

90% siswa tuntas belajar. Berdasarkan hasil dari analisis data bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif dengan tipe Teams Games Tournamen dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dapat dikatakan berhasil 
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dengan baik karena pemahaman siswa terlihat dari adanya peningkatan dari sikap 

tindakan yang telah dilaksanakan.  

Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menerapkan model 

pembelajaran Teams Games Tournamen dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

sehingga peneliti dapat merumuskan judul sebagaimana paparan latar belakang 

diatas dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournamen 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Dan PPKn Pada 

Tema Indahnya Kebersamaan Kelas IV SD 1 Megawon”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran “Teams Games Tournamen” mata pelajaran IPS dan 

PPKn pada pembelajaran Tema Indahnya Kebersamaan pada kelas IV 

SD 1 Megawon ? 

2) Bagaimana peningkatan keterampilan mengajar guru dengan penerapan 

model pembelajaran “Teams Games Tournamen” mata pelajaran IPS 

dan PPKn pada pembelajaran Tema Indahnya Kebersamaan siswa kelas 

IV SD 1 Megawon? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memperoleh metode belajar 

dengan game bebantuan media gambar beranak dalam upaya untuk melibatkan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuan peneliti : 
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1. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan 

model pembelajaran “Teams Games Tournamen” mata pelajaran IPS 

dan PPKn pada pembelajaran Tema Indahnya Kebersamaan pada kelas 

IV SD 1 Megawon. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru dengan 

penerapan model pembelajaran “Teams Games Tournamen” mata 

pelajaran IPS dan PPKn pada pembelajaran Tema Indahnya 

Kebersamaan siswa kelas IV SD 1 Megawon.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan stimulus dalam perbaikan sebagaimana tentang 

penerapan model pembelajaran Teams Games Tournamen. 

b. Dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournamen dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam materi 

tema indahnya kebersamaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1. Peserta didik dapat lebih memahami tentang materi yang terkait 

pada tema indahnya kebersamaan melalui model pembelajaran 

Teams Games Tournament. 

2. Peserta didik menjadi lebih memperhatikan guru dalam 

menyampaikan materi karena adanya penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament.  
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3. Dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan  kurikulum 2013.  

b. Bagi Guru 

1. Guru dapat lebih mengetahui tentang penggunaan model 

pembelajaran Teams Games Tournamen 

2. Menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam 

menyampaikan materi melalui model pembelajaran Teams 

Games Tournamen. 

c. Bagi Sekolah 

1. Menjadikan acuan dasar untuk terus dapat bertindak kreatif dan 

berinovatif dalam meningkatkan pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yang berdampak pada prestasi 

pserta didik di sekolah. 

d. Bagi Peneliti Lain 

1. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan sebuah 

penelitian tentang peningkatan hasil siswa melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournamen di 

dalam sekolah dasar berikutnya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan lebih terarahnya 

penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Permasalahan 

dalam Penelitian Tindak Kelas ini adalah hasil belajar rendah, Tindakan 

peneliti pada permasalahan ini adalah menerapkan model pembelajaran 
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“Teams Games Tournamen” berbantuan gambar beranak untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran tema Indahnya Kebersamaan mata 

pelajaran IPS dan PPKn. Penelitian ini dilakukan di SD 1 Megawon dan subjek 

penelitian ini yaitu siswa SD kelas IV dan Guru kelas IV SD 1 Megawon Jati 

Kudus. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah penafsiran 

terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul, peneliti akan 

mendefinisikan secara operasional istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

penerapan adalah “hal (perbuatan dan sebagainya) mempergunakan sesuatu”. 

Berdasarkan penjelasan ini, yang dimaksud dengan penerapan adalah suatu 

kegiatan mempergunakan sesuatu (kamus umum Bahasa Indonesia, 1985: 33) 

1.6.1 Model Pembelajaran Teams Games Tournamen 

  Merupakan suatu pendekatan kerja sama antarkelompok dengan 

mengembangkan kerja sama antarpersonal mengunakan teknik permainan. 

Dalam permainan diharapkan tiap-tiap kelompok dapat menggunakan 

pengetahuan dan keterampilannya untuk bersaing agar memperoleh suatu 

kemenangan. Pelaksanaan model Teams Games Tournamen harus didukung 

dengan keaktifan siswa untuk bergerak belajar lebih aktif dapat bersosialisasi 

dengan temannya, bertukar pikiran sehingga pengetahuan siswa akan 

berkembang dan siswa lebih senang belajar. Adapun 4 fase yang sangat penting 

dari model Teams Games Tournamen yaitu: (1) Pengajaran (2) Belajar tim (3) 

Turnamen (4) Rekognisi tim 
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1.6.2 Hasil belajar Siswa 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang diperoleh setelah 

mengikuti pembelajaran selama kurun waktu tertentu yang relatif menetap. 

Perubahan tersebut bisa diartikan terjadi peningkatan dan pengembangan yang 

lebih baik dibandingkan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar mencakup kemampuan afektif, 

kognitif, dan psikomotorik. Kemampuan afektif siswa diukur melalui observasi 

ketika proses pembelajaran berlangsung, kemampuan kognitif siswa diukur 

melalui tes akhir siklus, dan kemampuan psikomotorik siswa diukur melalui 

unjuk kerja yaitu dengan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa.  

1.6.3 Keragaman Budaya dan Sikap Menghargai Adanya Keragaman di 

Indonesia 

Keragaman budaya merupakan kekayaan budaya yang dilihat sebagai 

cara yang ada dalam kebudayaan kelompok atau masyarakat untuk 

mengungkapkan ekspresinya. Berbagai keragaman yang berbeda-beda namun 

berprinsip pada Bhinneka Tunggal Ika, meski beda tetap satu jua. Keragaman 

sebagai suatu hal yang harus dijaga serta tidak menghilangkan perbedaan suku, 

agama, dan lainnya. Berikut sikap menghargai keberagaman, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a) Toleransi. 

b) Tidak menghina. 

c) Mempelajari dan menikmati kebudayaan suku lainnya. 

d) Menjadikan keberagaman sebagai suatu kebanggaan. 
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e) Menjaga kerukunan. 

Sikap dan keadaan tersebut harus dijunjung tinggi serta dilestarikan. Untuk 

lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, supaya dapat pertukaran 

kesenian daerah dari seluruh pelosok tanah air. 


