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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

telah dilakukan pemerintah. Pergantian dan pengembangan kurikulum, 

pengembangan metode, model pembelajaran, sistem penilaian, perbaikan 

sarana dan penyediaan fasilitas belajar di sekolah. Namun usaha itu belum 

mencapai hasil yang maksimal. Salah satu contohnya masih banyak siswa 

sekolah dasar yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kesulitan 

siswa memahami materi dikarenakan guru masih menggunakan metode 

konvensional, guru menjelaskan materi dan siswa memperhatikan. Hal ini 

membuat siswa bosan dan sulit memahami materi pembelajaran yang 

berakibat hasil belajar menurun.  

Fenomena menurunya hasil belajar terlihat saat observasi yang 

dilakukan peneliti pada 9 agustus 2018 pada kelas IV di SD Negeri Dengkek 

01 Pati, terdapat beberapa temuan antara lain (1) guru masih menggunakan 

metode ceramah, belum menggunakan media dan model pembelajaran yang 

inovatif, maka dalam pembelajaran guru harus berpusat pada siswa serta 

menggunakan media dan model pembelajaran inovatif yang bisa merangsang 

keingintahuan dan mempermudah siswa dalam memahami materi (2) Siswa 

kesulitan dalam memahami materi sehingga hasil belajar menurun, siswa  

kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran , tidak berani berpendapat saat 



2 
 

 
 

guru memberikan pertanyaan. Oleh sebab itu perlu pendekatan pembelajaran 

yang bersifat aktif kreatif dan menyenangkan mengandung unsur permainan 

serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa temuan permasalahan saat observasi dapat 

disimpulkan bahwa (1) guru menggunakan metode ceramah, belum 

menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif, maka dalam 

pembelajaran guru harus menggunakan media inovatif yang bisa merangsang 

keingintahuan dan mempermudah siswa dalam memahami materi (2) Siswa 

kesulitan dalam memahami materi sehingga hasil belajar menurun, siswa  

kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran , tidak berani berpendapat saat 

guru memberikan pertanyaan. Oleh sebab itu perlu pendekatan pembelajaran 

yang bersifat aktif kreatif dan menyenangkan siswa, mengandung unsur 

permainan serta dapat meningkatkan hasil belajar.  

Sementara itu wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas 

IV diperoleh data bahwa secara umum hasil belajar siswa masih dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan sekolah yaitu 73. Data 

tersebut menunjukkan bahwa 53% siswa belum memenuhi KKM pada muatan 

PPKn, dan 47% yang belum mencapai KKM pada muatan IPS. (lampiran 3 

dan 4) 

Berdasarkan temuan permasalahan saat wawancara, obsevasi dan 

pengamatan mendalam dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa menurun 

dan partisipasi siswa saat pembelajaran masih rendah. Sehingga diberikan 

solusi yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, 
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menyenangkan, santai, mudah dikerjakan, siswa bisa belajar sambil bermain, 

dapat meningkatakan hasil belajar. 

Solusi yang bisa diterapkan pada permasalahan yang ditemukan  saat 

observasi dan wawancara, adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournamen berbantuan media ular tangga. Soimin (2014:203) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran Teams Games Tournament adalah 

salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, 

melibatkan aktifitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan reinforcement. Dalam Teams Games Tournament siswa 

dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai lima 

siswa yang heterogen, baik dalam prestasi akademik, jenis ras, maupun etnis. 

Dalam Teams Games Tournament digunakan turnament akademik, di mana 

siswa berkompetisi sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim yang lain 

yang mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu yang lalu. Komponen-

komponen dalam Teams Games Tournament adalah penyajian, tim, game, 

tunament, dan penghargaan kelompok. Syntak model Teams Games 

Tournament antara lain , (1) Guru menyampaikan materi. (2) Guru membagi 

kelas menjadi beberapa kelompok, (3) Guru membuat suatu permainan, (4) 

Guru memberi penghargaan bagi kelompok yang memenangkan permainan. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih model Teams Games Tournament 

karena dalam Teams Games Tournament merupakan tipe pembelajaran yang 

mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 
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perbedaan status melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcment. Oleh karena itu peneliti 

memilih sebagai inovasi dalam pembelajaran karena diharapkan siswa lebih 

bisa menonjol dalam pembelajaran. Selain itu dengan model pembelajaran ini 

akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya. 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Daryanto, 2013:6). 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam 

pembelajaran yang memudahkan guru dalam memberikan pemahaman materi 

kepada siswa. Sedangkan ular tangga merupakan permainan papan yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-

kotak kecil dan dibeberapa kotak digambari sejumlah tangga dan ular yang 

menghubungkan dengan kotak lain (Cahyo, 2011:51). Jika ular tangga 

menggunakan papan kayu, disini media ular tangga dicetak dengan ukuran 

1×1 meter menggunakan bahan MMT. Kotak – kotak yang terdapat dalam 

permainan, diisi dengan foto-foto pahlawan. Setelah permainan dimulai, 

siswa melempar dadu dan menjalankan pion sesuai angka yang keluar,  

selanjutnya siswa akan mendapatkan soal berkaitan dengan tokoh-tokoh 

pahlawan Indonesia yang di diskripsikan melalui kartu. Penggunaan media 

memang sangat mendukung proses pembelajaran. Media Ular Tangga 

digunakan untuk mentematikkan antara muatan PPKn dan IPS yang akan 

diteliti. Dengan menggunakan media Ular Tangga diharapkan dapat 
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mempermudah guru dalam menyampaikan materi, menarik perhatian siswa 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Melalui model pembelajaran Teams Games Turnament dengan 

berbantuan media Ular Tangga ini diharapkan dapat membuat pembelajaran 

dapat lebih bermakna dan dapat meningkatkan aspek-aspek yang diharapkan 

dapat meningkat antara lain yaitu hasil belajar dan keterampilan guru  

Kondisi tersebut relevan dengan penelitian yang hampir sama 

dilakukan oleh Hidayati et al (2015). Di SDN 1 Brecong tentang Penerapan 

Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Dengan Media Visual 

Dalam Peningkatan Hasil Belajar Ips Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Brecong 

Tahun Ajaran 2015/2016”. peneliti menggunakan model Teams Games 

Tournament untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang perkembangan 

teknologi melalui model kooperatif tipe Teams Games Tournament dengan 

media visual pada siswa kelas IV SDN 1 Brecong tahun ajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan model kooperatif tipe Teams 

Games Tournament dengan bantuan media visual dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS tentang perkembangan teknologi pada siswa kelas IV SDN 1 

Brecong tahun ajaran 2015/2016. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan 

adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dengan 

persentase ketuntasan mencapai 67,14%, kemudian pada siklus II mencapai 

78,57% dan pada siklus III mencapai 85,71% sehingga indikator capaian 

penelitian akan terpenuhi. 
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    Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar dengan Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament  berbantuan Media Ular Tangga 

Pada Tema Pahlawanku Kelas IV SD Negeri Dengkek 01 Pati” tahun ajaran 

2018/2019. 

1.2 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana keterampilan guru dalam menerapkan model Teams Games 

Tournament berbantuan Media Ular Tangga pada Tema Pahlawanku pada 

siswa kelas IV SD Negeri Dengkek 01 Pati? 

2. Bagaimana peningkatan  hasil belajar dalam nilai nasionalisme  siswa 

melalui penerapan model Teams Games Tournament berbantuan Media Ular 

Tangga pada Tema Pahlawanku di SD Negeri Dengkek 01 Pati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan keterampilan guru dalam menerapkan model Teams 

Games Tournament berbantuan Media Ular Tangga pada Tema Pahlawanku 

pada siswa kelas IV SD Negeri Dengkek 01 Pati. 

2. Mendiskripsikan hasil belajar dalam nilai nasionalisme siswa melalui 

penerapan model Teams Games Tournament berbantu Media Ular Tangga 

pada Tema Pahlawanku di SD Negeri Dengkek 01 Pati 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait. 

Adapun kegunaan tersebut ditinjau dari segi teoretis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap 

pendekatan teori dan strategi pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada tema Pahlawanku. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Siswa 

(1) Menumbuhkan hasil belajar siswa secara optimal dalam pelaksanaan 

proses belajar sehingga lebih bermakna. 

(2) Mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran. 

b. Bagi Guru 

(1)  Menambah wacana bagi guru tentang metode pembelajaran yang efektif. 

(2) PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran yang 

dikelolanya karena memang sasaran akhir PTK adalah perbaikan 

pembelajaran. 

(3) Dengan melakukan PTK guru dapat berkembang secara professional 

karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki 

pembelajaran yang dikelolanya. 

(4) Melalui PTK guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri, tidak hanya 
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menerima hasil perbaikan yang ditemukan orang lain namun ia sendiri 

adalah perancang dan pelaku perbaikan tersebut yang menghasilkan 

berbagai teori dalam memperbaiki pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

(1) Sebagai alternatif metode pembelajaran pada kelas IV tema Pahlawanku 

(2) Sekolah mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang pesat, bila 

para gurunya sudah mampu membuat perubahan atau berbagai perbaikan 

seperti penanggulangan berbagai masalah belajar siswa, perbaikan 

kesalahan konsep, serta penanggulangan berbagai kesulitan mengajar yang 

dialami guru. 

d. Bagi Peneliti 

(1) Dapat membantu guru dan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran pada kelas IV Tema Pahlawanku 

(2) Memberi kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran di Kelas IV SD 1 Dengkek Pati. 

e. Bagi Masyarakat 

(1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai model pembelajaran 

Teams Games Tournament. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar dengan 

model pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan media Ular Tangga 

Pada Kelas IV SD Negeri Dengkek Pati” akan dilaksanakan di SD Negeri 

Dengkek 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati. semester I tahun ajaran 2018/2019 
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Pada kelas IV dengan jumlah siswa 40 terdiri dari 20 siswa perempuan dan 19 

siswa laki-laki. Penelitian ini diterapkan pada tema pahlawanku subtema 

perjuangan para pahlawan dan pahlawanku kebanggaanku dengan terfokus pada 

muatan PPKn dan IPS Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan 

sebagai berikut. 

1.5.1 Kompetensi Inti 

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

tetangganya 

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, sekolah, dan tempat bermain. 

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. 

1.5.2 Kompetensi Dasar  

   1. Kompetensi Dasar PPKn 

1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 
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2.3  Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat 

dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 

2.4   Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman 

suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan 

dan kesatuan. 

3.1   Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 

4.1   Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 

  2. Kompetensi Dasar IPS 

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/ atau Islam di 

lingkungan daerah   setempat,serta pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat masa kini. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/atau 

Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada 

kehidupan masyarakat masa kini. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi Hasil Belajar, model  

pembelajaran Teams Games Tournament, media Ular tangga dan ketrampilan 

guru. 

1.6.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 
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psikomotorik. Perubahan tersebut bisa diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

1.6.2 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru merupakan cara seorang guru dalam membuat 

variasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru harus 

menguasai substansi bidang studi yang diampu. Keterampilan guru juga 

penunjang untuk memperoleh keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Melalui keterampilan diharapkan suasana pembelajaran selalu menarik, tidak 

membosankan, agar siswa selalu antusias, bergairah, penuh perhatian, dan 

selalu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 

1.6.3 Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

Model pembelajaran Teams Games Tournament adalah suatu strategi 

pembelajaran yang mengandalkan Games atau permainan. Langkah model 

TGT diawali penyajian kelas, setelah itu belajar dalam kelompok, dilanjutkan 

dengan permainan, turnament dan diakhiri dengan penghargaan kelompok. 

Dalam permainan guru menyisipkan sebuah tunament agar ada persaingan 

antar kelompok, setelah mendapat kelompok yang memenagkan turnament, 

guru memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut. 

1.6.4 Media Ular Tangga 

Media ular tangga merupakan sebuah permainan menggunakan papan 

yang dibagi dalam kotak-kotak kecil yang dimainkan 2 orang atau lebih.  

Namun ular tangga yang digunakan disini, peran papan diganti MMT ukuran 

50×50 cm. Gambar dalam kotak – kotak permainan diganti dengan foto-foto 
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pahlawan. Sedangkan pion, dadu dibuat dari kertas karton yang dihias agar 

tampak menarik, dalam permainan setiap langkah yang dilalui akan mendapat 

kartu soal.  Soal-soal berkaitan dengan materi  pada buku . kelompok yang 

dapat menyelesaikan permainan dan menjawab soal-soal dengan tepat akan 

menjadi pemenangnya.. 

1.6.5   Nilai Nasionalisme 

    Nilai merupakan sesuatu yang dipercayai, diakui keberadaanya, melekat 

pada suatu benda  untuk memuaskan dan berguna bagi manusia. 

Nasionalisme merupakan nilai-nilai cinta tanah air, menghormati jasa 

pahlawan, menggunakan produk dalam negri dan menghormati bangsa lain 

yang tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari untuk mempertahankan 

kemerdekaan dan harga diri bangsa. 


