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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik 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. Sekolah Dasar 

merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal 

yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sekolah Dasar bertujuan untuk 

meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa 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. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 

memenuhi kedua dimensi tersebut. Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 
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serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ialah 

perubahan model  pendekatan pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Dasar. 

Pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan pembelajaran tematik 

terpadu atau yang seringkali disebut sebagai tematik integratif. Pembelajaran 

tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan 

sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, 

keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata 

pelajaran. Pembelajaran tematik memberi penekanan pada pemilihan suatu tema 

yang spesifik yang sesuai dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu atau 

beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi.   

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pembelajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. Huda (2013: 197) menjelaskan bahwa Teams Games 

Tournament (TGT) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan untuk membantu siswa mereview dan menguasai materi 

pembelajaran. TGT berhasil meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, interaksi 

positif antar siswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang 

berbeda. 



3 
 

 
 

Alat peraga sangat membantu pelaksanaan pembelajaran dalam rangka 

pencapaian kompetensi berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan. Alat 

peraga dapat buatan pabrik, buatan, guru, maupun buatan peserta didik. Bahan-

bahan dasar berupa kayu, kaca, barang-barang bekas, dapat dimanfaatkan untuk 

membuat alat peraga maupun media belajar. Pembuatan media maupun alat 

peraga oleh guru memerlukan kreativitas. Arsyad (2013: 10) mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga 

dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Tujuan penggunakan 

media dalam pembelajaran yaitu untuk membantu guru dalam penyampaian 

materi sehingga peserta didik lebih bisa menyerap materi lebih cepat. 

Pada tema 5 kelas V muatan pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan 

Kewaganegaraan), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Niki Indriya Sari, S.Pd selaku wali kelas 

V SDN Dengkek 01 Pati yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 

2018 terdapat permasalahan yang ada pada tema 5 mengenai mata pelajaran IPS, 

PPKn dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran IPS di sekolah dasar menjadi momok 

bagi peserta didik. Peserta didik kurang memahami konsep materi pada 

pembelajaran IPS, karena pada pembelajaran IPS banyaknya teks bacaan yang 

seharusnya peserta didik bisa memahaminya. Memicu pada banyaknya materi 

membuat peserta didik kurang tertarik pada pembelajaran IPS yang berupa teori-

teori membuat peserta didik sulit untuk memahaminya, sehingga peserta didik 
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sulit menyerap materi yang telah dibacanya. Saat pembelajaran berlangsung 

peserta didik banyak yang tidak meresponnya, mereka lebih menyibukkan diri.  

Pada pembelajaran PPKn rata-rata peserta didik juga masih banyak yang 

belum menguasai materi. Materi mengenai ideologi kebangsaan yang tertuju 

pada persatuan dan kesatuan yang diajarkan pada guru itu membutuhkan 

pemahaman khusus, sehingga banyak peserta didik yang bingung mengenai 

materi tersebut. Peserta didik yang tidak paham pada materi tersebut mereka 

lebih asyik ramai sendiri dengan teman-teman. 

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia peserta didik banyak yang 

menguasai materi karena lebih mudah diserap oleh peserta didik. Pemahaman 

konsep pada pembelajaran Bahasa Indonesia lebih mudah sehingga banyak 

peserta didik yang lebih menguasainya dan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

disampaikan dalam bentuk yang konkret, sehingga peserta didik memahami 

materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia juga memberikan banyak dampak positif pada peserta didik, 

dikarenakan pembelajaran Bahasa Indonesia bisa dikaitkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Peserta didik banyak yang nilainya mencapai rata-rata pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

Permasalahan di SDN Dengkek 01 Kabupaten Pati pada tema 5 terdapat 

pada mata pelajaran IPS dan PPKn. Pada konsep mata pelajaran IPS dan PPKn 

banyak peserta didik yang kurang memahaminya, sehingga peserta didik banyak 

yang kurang bisa menyerap materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk mengkaji mata 
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pelajaran IPS dan PPKn agar bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik di 

SDN Dengkek 01 Kabupaten Pati. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2018 yang telah 

dilakukan peneliti di SDN Dengkek 01 Kabupaten Pati, diperoleh fakta bahwa 

rendahnya hasil pembelajaran dari mata pelajaran IPS dan PPKn. Peserta didik 

yang kurang memahami berbagai konsep menjadikan hasil prestasinya menurun 

dan kurang dari KKM yang sudah ditentukan. Penggunaan metode ceramah yang 

digunakan oleh guru juga memengaruhi daya ketertarikan peserta didik, sehingga 

saat pembelajaran peserta didik tidak fokus pada materi yang disampaikan oleh 

guru. Peserta didik merasa bosan dengan metode ceramah yang digunakan guru 

secara terus menerus. Peserta didik lebih condong untuk bermain sendiri bahkan 

menyibukkan dirinya sendiri saat pembelajaran berlangsung di kelas, dengan 

demikian dapat menyebabkan hasil belajar peserta didik bisa menurun, (dapat 

dilihat pada lampiran 3). 

Guru jarang menggunakan media saat proses pembelajaran, sehingga 

peserta didik sulit untuk memahami berbagai konsep materi yang sedang 

diajarkan dalam pembelajaran. Guru hanya monoton saja ketika proses 

pembelajaran, yang seharusnya pembelajaran itu menggunakan media tetapi guru 

tidak menggunakan media pembelajaran. Peserta didik banyak yang mengabaikan 

guru saat menerangkan di depan kelas. Padahal media pembelajaran sangat 

penting dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran sangat membantu 

untuk meningkatkan proses pemahaman peserta didik dimana peserta didik yang 

sebelumnya tidak aktif bisa menjadi aktif dalam pembelajaran. Penggunaan media 
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pembelajaran menjadikan peserta didik menjadi kreatif, sehingga bisa 

meningkatkan hasil belajar peserta didik yang awalnya belum mencapai KKM 

bisa menjadi di atas rata-rata (dapat dilihat pada lampiran 5).  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2018 yang dilakukan 

bersama ibu Niki Indriya Sari, S.Pd selaku wali kelas V terdapat permasalahan 

yang ada di SDN Dengkek 01 Kabupaten Pati maka terdapat solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang ada, sehingga peneliti bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V di SDN Dengkek 01 Pati pada 

tema 5 dengan menggunakan model teams games tournament (TGT) pada proses 

pembelajaran. Penggunaan model teams games tournament (TGT) pada tema 5 

yang terdapat muatan pembelajaan IPS, PPKn, dan Bahasa Indonesia dapat 

membantu peserta didik untuk mengkaji berbagai pengetahuan. Pembelajaran 

model teams games tournament (TGT) yang bertujuan agar peserta didik dapat 

mengingat materi yang sebelum tahu menjadi tahu, sehingga dapat menemukan 

hasilnya. Peneliti bertujuan menggunakan model Teams Games Tournament 

(TGT) karena permasalahan yang peneliti lihat saat waktu magang 1, 2, dan 3. 

Guru belum menggunakan model pembelajaran yang sekiranya siswa bisa diajak 

belajar sambil bermain. Siswa merasa jenuh dalam proses pembelajaran karena 

guru kurang bervariasi dalam menggunakan model-model pembelajaran. Media 

yang digunakan guru saat proses pembelajaran tidak menarik, sehingga siswa 

merasa tidak tertarik dan lebih asyik sendiri saat guru menjelaskan, (dapat dilihat 

pada lampiran 6). 
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Peneliti memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di SDN 

Dengkek 01 dengan menggunakan model Teams Games Tournament (TGT) 

berbantuan media permainan ular tangga dalam meningkatkan keterampilan 

mengajar guru, meningkatkan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penggunakan media permainan ular tangga yang membantu 

pembelajaran pada tema 5 berguna untuk meningkatkan pehaman konsep bagi 

peserta didik pada mata pelajaran IPS, PPKn dan Bahasa Indonesia. Peserta didik 

yang belum memahami konsep materi yang ada bisa dengan mudah memahami 

konsep yang ada pada gambar yang terdapat di media permainan ular tangga. 

Media permainan ular tangga digunakan dalam bentuk permainan, sehingga 

peserta didik tidak merasa jenuh pada saat pembelajaran. 

Pada saat peneliti akan melakukan penelitian, adapun penelitian 

sebelumnya yaitu Model Kooperatif Tipe TGT untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep pada Mata Pelajaran IPS. Diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya setelah dilakukan perbaikan pembelajaran 

dengan menerapkan model Teams Games Tournament (TGT). Pada data awal 

jumlah siswa yang mencapai KKM berjumlah 12 siswa (27,63%) dengan rata-rata 

hasil belajar sebesar 66,36. Mengalami peningkatan siklus I dengan jumlah siswa 

yang tuntas dengan jumlah 25 siswa (73,21%) dengan rata-rata hasil belajar 

sebesar 75,00. Pada siklus II meningkat dengan jumlah siswa 32 (90,35%) dengan 

rata-rata hasil belajar sebesar 85,81. Terbukti pada jurnal ilmu pendidikan. 

Penelitian lain sebelumnya juga yaitu Peningkatan Hasil Belajar IPS 

Melalui Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Bagi Siswa Kelas 
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IV SDN Dawuhan I Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Diketahui bahwa 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya setelah 

dilakukan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model Teams Games 

Tournament (TGT). Pada data awal siswa menunjukkan rata-rata di bawah 6,00. 

Mengalami peningkatan hasil belajar siklus I (23%) dan siklus II naik menjadi 

25%. Terbukti jurnal pendidikan dasar.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) Berbantuan 

Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema 

Ekosistem Kelas V SDN Dengkek 01 Pati”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) berbantuan 

media permainan ular tangga dalam meningkatan keterampilan mengajar guru 

dalam pembelajaran tematik tema Ekosistem kelas V SDN Dengkek 01 Pati? 

2. Bagaimana penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) berbantuan 

media permainan ular tangga dalam meningkatan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran tematik tema Ekosistem kelas V SDN Dengkek 01 Pati?   

3. Bagaimana penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) berbantuan 

media permainan ular tangga dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran tematik tema ekosistem kelas V SDN Dengkek 01 Pati?   

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan diatas maka 

tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) 

berbantuan media permainan ular tangga dalam meningkatan keterampilan 

mengajar guru dalam pembelajaran tematik tema ekosistem kelas V SDN 

Dengkek 01 Pati. 

2. Untuk mengetahui penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) 

berbantuan media permainan ular tangga dalam meningkatan aktivitas peserta 

didik dalam pembelajaran tematik tema ekosistem kelas V SDN Dengkek 01 

Pati. 

3. Untuk mengetahui penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) 

berbantuan media permainan ular tangga dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran tematik tema ekosistem kelas V SDN 

Dengkek 01 Pati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat teoretis dan mafaat praktis. 

Kedua manfaat tersebut diharapkan membawa manfaat secara langsung maupun 

tidak langsung untuk dunia pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Penggunaan media permainan ular tangga berguna membantu peserta 

didik dalam menyerap materi yang diajarkan oleh guru dan bisa memahami 

berbagai konsep saat pembelajaran. Media permainan ular tangga membimbing 

peserta didik dalam mengidentifikasi berbagai konsep materi yang ada pada mata 
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pelajaran IPS, PPKn dan Bahasa Indonesia.  Media permainan ular tangga yang 

dalam pengaplikasiannya dalam bentuk permainan membuat peserta didik 

semakin bersemangat dalam proses pembelajaran. Peserta didik lebih cepat 

menyerap materinya dan tidak bosan dalam pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Penelitian ini bisa meningkatkan kulatitas guru dalam pembelajaran. Guru 

semakin kreatif dalam menggunakan model dan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran. Meningkatkan kompetensi guru dalam memajukan kinerja guru 

saat proses kegiatan pembelajaran.  Mempermudah guru dalam penyampaian 

materi kepada peserta didik, sehingga guru tidak sulit untuk menjelaskan kepada 

peserta didik. Memberikan motivasi guru agar dapat mengelola suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Bagi Peserta didik  

Peserta didik semakin aktif dan kreatif dalam pembelajaran, serta 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, selain membuat peserta didik menjadi 

kreatif dan aktif juga membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam 

belajar.  

c. Bagi Sekolah 

Berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan bisa membantu proses 

akreditasi sekolah. Mendapat penghargaan dari sekolah lain atas tercapainya 

berbagai prestasi yang diperoleh guru dan peserta didik serta dapat menjadi 

masukan dalam upaya perbaikan proses pembelajaran sebagai pertimbangan 
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dalam memilih model dan media pembelajaran demi kemajuan proses 

pembelajaran yang akan datang. 

d. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh dan dampak positif dari 

Model Teams Games Tournament (TGT) yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Menambah pengalaman dalam penelitian yang telah dilakukan di 

SD, sehingga peneliti dapat mengemukakan proses kinerja yang dilakukan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Kompetensi Inti 

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

dianutnya. 

KI 2 : Menunjukan perilaku jujur, displin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain. 

KI 4 : Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 
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bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

A. PPKn 

1.4   Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2.4   Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan 

untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. 

3.4   Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan 

hidup. 

4.4   Menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk 

membangun kerukunan 

B. IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 

ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan 

ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi 

C. Bahasa Indonesia 

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi. 
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4.7 Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa sendiri. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

1.6.1 Model Teams Games Tournament (TGT) 

 Model Teams Games Tournament (TGT) merupakan suatu model 

pembelajaran yang memberikan kemudahan seorang guru dalam memberikan 

informasi kepada siswa. Siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Model 

Teams Games Tournament (TGT) dimainkan dalam bentuk kelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa. 

1.6.2 Media Permainan Ular Tangga 

Media Permainan Ular Tangga adalah suatu permainan papan yang 

digunakan untuk anak dimainkan lebih dari satu orang, permainan ular tangga ini 

di dalamnya terdapat ular dan tangga. Permainan ular tangga memiliki manfaat 

dalam proses pembelajaran, guru dapat mengajak siswa bermain sambil belajar.   
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1.6.3 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan suatu penilaian yang diberikan guru kepada siswa 

setelah siswa mengalami perubahan dalam menyerap pengetahuan yang diberikan 

guru, dengan demikian siswa dapat dilihat seberapa jauh peningkatan setelah 

mengalami proses pembelajaran. Banyaknya pengetahuan yang diserap oleh 

peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. 

 


