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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban serta kebutuhan untuk 

menghasilkan manusia yang berkualitas. Kemajuan sebuah peradaban dapat 

berubah dengan adanya perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan yang 

ditempuh manusia dapat memperbaiki kelemahannya dan memproduksi suatu 

hal yang baru untuk membantu kegiatan sehari-hari. Pendidikan merupakan 

suatu proses masuknya nilai-nilai budaya pada diri manusia sehingga menjadi 

hal yang beradab.  

Pendidikan didapatkan dari berbagai macam hal, bukan terbatas pada 

ilmu pengetahuan (Muslich, 2011: 69). Pengoptimalan perkembangan potensi, 

karakteristik, kecakapan siswa dinamakan pendidikan. Kegiatan dalam 

pendidikan digunakan untuk pencapaian empat sasaran yaitu pengembangan 

kepribadian, kesiapan untuk bekerja, bersosialisasi, melanjutkan studi 

(Sukmadinata, 2013: 24).  

Pendidikan berhubungan erat dengan kecanggihan teknologi. 

Kecanggihan teknologi di era modern ini mengalami perubahan yang sangat 

pesat. Rahmawati dan Kurniati (2012: 3), hasil karya dari kecanggihan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sedikit banyaknya telah dinikmati). Jarak antara 

dua tempat yang memisahkan antara seseorang dengan orang lain, kini sudah 

tidak ada lagi jarak antara keduanya. Beberapa diantaranya menyebutkan hal 
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itu sebagai khayalan, namun telah menjadi suatu impian yang nyata adanya. 

sehingga menimbulkan berbagai macam masalah baru yang akan dihadapi 

setiap individu. Masalah sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang 

bertambah kompleks seiring perkembangan zaman, juga berpengaruh terhadap 

kurikulum dalam pendidikan. Berubahnya kurikulum tersebut dikarenakan 

adanya masalah kesenjangan antara yang diharapkan dan tujuan pencapaian. 

Negara Indonesia telah menerapkan kurikulum baru dan kurikulum 

yang sedang berjalan di Indonesia ini dinamakan kurikulum 2013 atau K-13. 

Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum baru yang lebih mengutamakan 

sikap kepribadian siswa daripada nilai pengetahuan dengan sistem 

pengajarannya yang mengajarkan lebih dari satu mata pelajaran.  

Kurikulum yang baru, menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi 

pendidik dikarenakan pada kurikulum ini diwajibkan terdapat beberapa aspek 

yakni aspek pengetahuan dan sikap. Pendidik di Indonesia akan berpikir untuk 

mengemas suatu pembelajaran menjadi menarik tanpa harus 

mengesampingkan empat aspek tersebut yang tentunya memerlukan suatu 

inovasi baru dalam pembelajarannya.  Kompleksitas dalam masalah di era 

modern perlu diimbangi dengan adanya kontribusi positif serta memberikan 

keleluasaan diri bagi siswa dari proses pembelajaran dengan harapan siswa 

dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Masalah yang dihadapi 

berkenaan dengan masalah di era global diantaranya adalah keterampilan 

berbicara. 
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Sedangkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan dunia pendidikan 

di dalam penerapan kurikulum 2013 terdapat pada disiplin ilmu Bahasa 

Indonesia dimana keterampilan berbahasa yang dijabarkan sebagai berikut 

menyimak, membaca, menulis dan berbicara. Keterampilan berbicara dalam 

hal kesulitan penyampaian gagasan yang terpendam dan tidak dapat di 

ucapkan kepada orang lain perlu dilakukan perubahan untuk tercapainya suatu 

tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik jika 

penyampaian materi dan respon siswa berjalan secara timbal balik. Disiplin 

ilmu IPS tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu Bahasa Indonesia dimana 

siswa kesulitan dalam mengungkapkan gagasannya serta rasa tidak minat 

siswa terhadap disiplin ilmu IPS dikarenakan penyajian materi yang 

membosankan.  

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dapat dirangsang dengan 

keterampilan guru dalam menyampaikan pembelajaran salah satunya dengan 

adanya penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran dalam 

pembelajaran dapat membangun minat dan keinginan yang baru, membangun 

motivasi siswa, serta memberikan pengaruh psikologi bagi siswa 

(Hamdani,2010: 244). Pendapat dari Nunnaly (1970, dalam Riyanto, 2002: 

234) yang berpendapat bahwa di dalam tes mengenai kecerdasan seseorang 

yang kreatif terdapat 15 persen tingkat atas, sehingga seseorang yang cerdas 

tentu diimbangi adanya kreativitas. Kreativitas sering diartikan sebagai hasil 

nyata dari pemikiran kreatif namun dalam penelitian yang dilakukan ini 

kreativitas dapat meliputi berpikir kreatif dan sikap kreatif. Inovasi baru 
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seiring tantangan dalam dunia pendidikan mengakibatkan berbagai macam 

media yang baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

pesat.  Slameto, (2010: 160) menjelaskan jika suatu pemikiran kreatif perlu 

adanya suatu kepekaan untuk menggerakkan pemikiran tersebut diantaranya 

dengan media audio visual. Penyajian materi yang dapat mempermudah peran 

guru dalam pengajaran dikarenakan media ini menampilkan hal yang dapat 

dilihat (visual) dan didengar (audio).  

Karakteristik siswa yang mudah bosan dengan ketertarikannya 

terhadap suatu gambar tertentu mendukung adanya diterapkan media audio 

visual yang mengandung berbagai materi di dalamnya secara konkret. 

Mengenai pengajuan pertanyaan dan jawaban masih memiliki keraguan dalam 

mengajukan gagasannya. Susanto, (2013: 106) mengemukakan mengenai 

kreativitas berkaitan dengan faktor-faktor kognitif dan afektif. Kognitif 

memiliki ciri-ciri aptitude sedangan afektif memiliki ciri-ciri non aptitude. 

Hasil observasi guru dan siswa kelas IV pada saat data yang diambil 

peneliti ketika hari Jumat pada tanggal 10 Agustus 2018 yang dilakukan 

dengan guru kelas IV berserta siswanya ini secara umum masih dibawah 

indikator keberhasilan peneliti yaitu 75%. Terbukti bahwa aspek kognitif dari 

2 siswa tergolong sangat kurang, 7 siswa tergolong dalam kategori cukup baik, 

11 siswa tergolong kategori baik 
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dengan rata-rata nilai yaitu 66% pada tema 2 Selalu Berhemat Energi pada 

subtema 1 Sumber Energi dan subtema 2 Manfaat Energi. Hasil observasi dari 

kegiatan angket berdasarkan indikator kreativitas siswa menunjukkan pada 

sikap kreatif 60% dengan kategori kreativitas cukup tinggi. 

Kejenuhan siswa selama pembelajaran IPS dengan banyaknya materi 

yang banyak membuat siswa malas dalam proses pembelajaran tersebut. 

Permasalahan lainnya, sering siswa menganggap mudah disiplin ilmu dari IPS 

ini sehingga ketika penyampaian materi siswa cenderung mengabaikannya dan 

ketika mengerjakan soal tidak bisa mengerjakan dengan baik. Kurangnya 

strategi belajar mengajar guru di dalam pembelajaran dapat mempengaruhi 

motivasi siswa untuk mengungkapkan suatu pendapat.   

Adanya suatu tantangan dalam permainan yang dikemas dalam model 

pembelajaran memicu adanya kreativitas dalam permainan tersebut 

dikarenakan kreativitas akan muncul apabila adanya suatu tekanan dalam diri 

setiap individu. Kreativitas yang berhubungan dengan suatu tes kecerdasan 

menarik siswa untuk mulai berpikir kreatif. Model Teams Game Tournament 

memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena pembelajaran 

akan dikemas dalam bentuk perlombaan.  

Proses pembelajaran yang diawali dengan penyajian materi yang akan 

dipelajari sehingga siswa termotivasi untuk berpikir, lalu berkelompok 

berjumlah 4 atau 5 orang secara heterogen sesuai urutan tingkat kreativitas  
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siswa dalam pembentukan kelompoknya, setelah itu setiap ketua kelompok 

mengambil nomor undian untuk mendapatkan soal yang terkait materi, 

kelompok yang mendapatkan kemenangan tertinggi akan mendapatkan 

penghargaan dari guru. Pendapat dari Huda, (2013: 206) yang mendukung 

adanya gagasan dari penelitian ini dimana penerapan model Teams Game 

Tournament akan mengaktifkan siswa yang memiliki prestasi rendah ikut 

tertarik mengikuti pembelajaran. Permainan tanpa disengaja memacu siswa 

untuk berbicara sehingga siswa memiliki sarana untuk mengungkapkan 

gagasannya yang terpendam dalam pikiran setiap siswa. 

Penggunaan media audio visual dalam penelitian yang diteliti oleh 

peneliti didasarkan pada hasil penelitian Mujiati tentang Penggunaan Media 

Audio Visual pada kurikulum tematik atau kurikulum 2013 pada kelas IV C di 

SD Negeri 1 Metro Pusat menyatakan bahwa hasil belajar siswa di dalam 

kelas meningkat. Persentase kriteria ketuntasan minimal (KKM) juga 

bertambah setelah penggunaan media audio visual mengalami peningkatan, 

dibandingkan dengan sebelum penggunaan media audio visual.  

Penelitian yang diteliti oleh peneliti merujuk pada penelitian dari Nur 

Ikah Atikah dengan judul penelitian Upaya Meningkatkan Kreativitas Siswa 

dalam Menulis Karangan Narasi dengan Pendekatan Kontekstual pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV A MI Sananul Ula, Piyungan, Bantul 

dimana dalam penelitian tersebut peneliti di dalam disiplin ilmu Bahasa 

Indonesia dapat menunjukkan peningkatan kreativitas siswa dalam menulis 
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karangan narasi cukup memuaskan dengan diterapkan pendekatan konteksual 

tersebut.  

Penelitian lainnya yang menjadikan sudut pandang peneliti untuk 

penelitian yang ditelitinya dimana terdapat penelitian dari Dewi yang 

membahas tentang peningkatan aktivitas dan kompetensi pengetahuan IPS 

(Ilmu Pengetahuan Sosial) dengan model pembelajaran Teams Game 

Tournament (TGT) pada kelas IV A SD Negeri 5 Penguyangan. Peneliti 

memamparkan mengenai meningkatnya aktivitas dan kompetensi pengetahuan 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dengan menerapkan pendekatan saintifik yang 

menggunakan model pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) dari 

siklus 1 yaitu 73,60% mengalami peningkatan pada siklus 2 menjadi 80,02%. 

Hasil dari observasi awal memperlihatkan bahwa tingkat kreativitas 

antar siswa mengalami suatu permasalahan. Hasil observasi tersebut, peran 

guru dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 masih terlihat mendominasi. 

Hal ini berpengaruh pada kondisi siswa di lingkungan SD 5 Jepang. Siswa 

masih bingung mendengarkan penjelasan dari guru dalam mengutarakan 

gagasan yang ada dipikirannya setiap kali guru memberi pertanyaan mengenai 

materi, hanya beberapa siswa yang menanggapi. Terlebih apabila siswa 

diminta oleh guru untuk menanyakan materi yang belum dipahami, tidak ada 

tanggapan dari siswa maupun gaduh dengan temannya. Guru memandang 

kreativitas siswa dilihat dari hasil karya siswa yang kreatif dalam 

menggambar, memproduksi barang yang unik dan berguna bagi kehidupan 

sehari-hari, menghias lembar kerja siswa. Kreativitas siswa perlu diamati dari 
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aspek lain yaitu aspek sikap kreatif, dan berpikir kreatif sehingga menjadi satu 

kesatuan yang ada di dalam kreativitas siswa. Terlihat melalui observasi yang 

sudah dilakukan peneliti mengamati bahwa dalam kelas tersebut kreativitas 

siswa dalam disiplin ilmu Bahasa Indonesia dan IPS masih rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan 

jenis penelitiaan yaitu Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul Peningkatan 

Kreativitas Siswa dengan Model Pembelajaran Teams Game Tournament 

Berbantuan Media Audio Visual pada Tema Selalu Berhemat Energi Kelas IV 

SD 5 Jepang. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah model pembelajaran Teams Game Tournament 

berbantuan media audio visual dapat meningkatkan kreativitas siswa 

pada tema Selalu Berhemat Energi kelas IV SD 5 Jepang? 

2. Bagaimanakah keterampilan mengajar guru pada pelaksanaan model 

Teams Game Tournament berbantuan media audio visual dapat 

meningkat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan model pembelajaran Teams Game Tournament 

berbantuan media audio visual dalam meningkatkan kreativitas siswa 

pada tema Selalu Berhemat Energi kelas IV SD 5 Jepang. 

2. Mendeskripsikan keterampilan mengajar guru dalam penerapan model 

Teams Game Tournament berbantuan media audio visual pada tema 

Selalu Berhemat Energi kelas IV SD 5 Jepang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

  Hasil dalam penelitian, dapat dijadikan suatu landasan dalam 

mengembangkan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara 

lebih lanjut. Manfaat lainnya dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Guru  

  Menambah wawasan dalam proses belajar mengajar di kelas. 

1.4.2.2  Bagi Siswa 

Variasi model mengajar guru diharapkan dapat meningkatkan kreativitas 

siswa sehingga dapat menjadi seorang individu yang kreatif, aktif dan produktif. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan adanya model pembelajaran Teams Game Tournament dapat 

mengatasi permasalahan rendahnya kreativitas siswa yang berpengaruh dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di SD 5 Jepang. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Adanya model pembelajaran Teams Game Tournament dapat menambah 

pengetahuan mengenai analisis dan penggunaan model pembelajaran tersebut 

yang sesuai dengan permasalahan secara tepat untuk meningkatkan kreativitas 

siswa. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian yang diteliti oleh peneliti termasuk dalam penelitian tindakan 

kelas. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SD 5 Jepang  pada tahun ajaran 

2018/ 2019 dengan beralamatkan jalan Budi Utomo No. 20 Jepang,  Kecamatan  

Mejobo, Kabupaten Kudus. Model yang diterapkan adalah model Teams Game 

Tournament (TGT) dengan berbantuan media audio visual. Penelitian materi yang 

diteliti adalah pembelajaran tematik Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 

Manfaat Energi  disiplin ilmu Bahasa Indonesia, IPS. Kompetensi inti dari 

masing-masing disiplin ilmu sebagai berikut:  

KI 1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4: Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 Disiplin ilmu Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar: 3.1 Menemukan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau 

visual. Kompetensi dasar 4.1 Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan 
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keterhuubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Kompetensi dasar 3.2 

Mencermati keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, visual. 

Kompetensi dasar 4.2 Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antargagasan kedalam  tulisan. Kompetensi dasar 3.4 Membandingkan teks 

petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Kompetensi dasar 4.4 

Menyajikan teks petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual 

menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 

 Selain itu mengenai disiplin ilmu IPS memiliki kompetensi dasar 3.1 

Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi dan 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai 

tingkat provinsi.  

1.6 Definisi Operasional 

Menghindari adanya ketidaksamaan antara peneliti dengan pembaca maka 

perlu adanya definisi operasional. Penelitian ini di dalamnya menggunakan dua 

variabel yaitu model Teams Game Tournament sebagai variabel bebas dan 

kreativitas sebagai variabel terikat dengan medianya menggunakan media audio 

visual. 

1. Kreativitas 

Kreativitas merupakan suatu kemampuan manusia untuk menciptakan, 

menghasilkan, menampakkan sikap dan suatu gagasan baru serta unik yang belum 
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terpikirkan oleh orang lain sebelumnya baik yang dapat dimanfaatkan maupun 

hanya digunakan untuk kesenangan semata. 

2. Teams Games Tournament  

 Teams Games Tournament yaitu model pembelajaran yang merangsang 

siswa dengan prestasi rendah dan tinggi agar dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik yang dikemas dalam bentuk suatu permainan sesuai materi. 

3.   Media Audio Visual  

Audio visual merupakan bentuk media pembelajaran gabungan dari media 

audio dan visual (gambar). Kelebihannya pemakaian tidak membosankan, 

hasilnya lebih mudah untuk dipahami, dan informasi yang diterima lebih jelas dan 

cepat dimengerti. Media audio visual yang dimaksud yaitu menuliskan gagasan 

pokok dari suatu teks visual dan karakteristik ruang serta pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 

4.  Keterampilan Mengajar Guru 

 Keterampilan mengajar harus dimiliki oleh seorang guru untuk 

mencerdaskan siswa-siswanya. Keterampilan mengajar tersebut meliputi 

keterampilan dalam membuka pelajaran, menjelaskan, mengadakan variasi, 

mengajar kelompok, membimbing diskusi kelompok, mengelola kelas, bertanya, 

membuat penguatan, menutup pelajaran. Keterampilan selama proses pendahuluan 

dalam memulai suatu pembelajaran, keterampilan saat melakukan apersepsi, 

keterampilan selama proses inti dari materi penyampaian pembelajaran, 
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keterampilan menerapkan dan menguasai suatu model pembelajaran, memberikan 

penjelasan dan arahan kepada siswa, membimbing siswa ketika siswa ada yang 

tidak paham, menguasai kondisi kelas, keterampilan selama proses penutup dari 

suatu pembelajaran yang terdiri dari mengkonfirmasi jawaban siswa selama 

pembelajaran, mengulas kembali pembelajaran dari awal hingga akhir, 

menyimpulkan pembelajaran yang sudah diajarkan, berdoa serta pemberian salam, 

dan motivasi terhadap siswa. 


