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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan yang mampu mendukung adanya pembangunan yang akan 

datang adalah pendidikan yang mampu mengembangakan potensi peserta didik. 

Sagala (2010: 61) menyatakan bahwa pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah 

proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia yang dewasa 

yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan 

alam sekitar dimana individu itu berada. Beberapa upaya telah ditempuh 

pemerintah dalam rangka kesejahteraan pencapaian tujuan pendidikan yakni 

melalui adanya perbaikan mutu pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya 

yaitu perbaikan kurikulum pendidikan. Mulyana (2014: 153) menyatakan bahwa 

kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang 

digariskan dalam haluan Negara. Nasution (2012: 5) menyatakan bahwa 

kurikulum dipandang sebagai rencana yang disusun untuk melancarkan proses 

belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga 

pendidikan beserta staf pengajarnya. 

 Kurikulum 2013 mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2013. Seluruh 

satuan pendidikan secara serentak sudah mulai mengimplementasikan kurikulum 

2013 yang merupakan perbaikan dari kurikulum sebelummnya. Mulyana (2014: 

9) menyatakan bahwa kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas dan 

bertahap, mulai tahun ajaran 2013 (Juli 2013) pada jenjanag pendidikan dasar dan 

menengah, dan untuk SD/MI dimulai dari kelas I dan IV. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sani dan Kurniasih (2014: 2) mengemukakan bahwa kurikulum terbaru 

yaitu kurikulum 2013 yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2013-2014 pada 

sekolah yang ditunjuk pemerintah, maupun sekolah yang siap melaksanakannya. 

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakaan 

pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, disini siswa dituntut untuk paham 



 
  

2 
 

atas materi, aktif dalam berdiskusi kelompok dan presentasi di depan kelas serta 

memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. 

 Sehubungan dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, maka peneliti 

melakukan observasi di SD Muhammadiyah 1 Kudus. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang ada di SD Muhammadiyah 1 Kudus sudah cukup baik hal 

ini dibuktikan berdasarkan observasi peneliti bahwa di SD Muhammadiyah 1 

Kudus sudah menerapkan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran 

wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satuan pendidikan atau jenjang 

pendidikan salah satunya di SD Muhammadiyah 1 Kudus. 

 Berdasarkan pengamatan dan observasi mengenai muatan di kurikulum 

2013 SD Muhammadiyah 1 Kudusmemuat sejumlah mata pelajaran dan muatan 

lokal serta kegiatan pengembangan diri yang tidak termasuk stuktur kurikulum 

dan diberikan diluar tatap muka. Kurikulum di SD Muhammadiyah 1 Kudus 

menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif, menurut Hamdayama 

(2016: 182) menyatakan bahwa pembelajaran tematik dapat diartikan suatu 

kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran 

dalam suatu tema/topik pembahasan. Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (dalam 

Hamdayama, 2016: 182) menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan 

suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang dengan menggunakan tema. Majid (2014: 80) 

menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kurikulum di SD 

Muhammadiyah 1 Kudus mengggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integratif dari kelasI sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

 Pengintegrasian hasil belajar dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi 

sikap, keterampilan dan pengetahuan Di SD Muhammadiyah 1 Kudus dalam 

kurikulum 2013 menggunakan pendekatan Saintifik dengan pembelajaran yang 
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tematik integratif, muatan pelajaran pada kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dari 

kurikulum sebelumnya yakni dari berbagai muatan pelajaran mulai dari Bahasa 

Indonesia, Matematika, PPKn, IPA, IPS, PJOK, SBdP dan Pendidikan Agama, 

kecuali untuk Matematika dan PJOK pada kelas tinggi kedua muatan tersebut 

diajarkan secara terpisah dan Pendidikan Agama juga diajarkan secara terpisah 

dengan muatan yang lain baik pada kelas tinggi maupun pada kelas rendah. Setiap 

mata pelajaran terintegrasi pada tema-tema, setiap tema terdapat subtema, dan di 

dalam subtema terdapat 6 pembelajaran. 

 Pada dasarnya pendidikan dikatakan berhasil apabila siswa benar-benar 

paham dan siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan dari suatu materi yang 

telah mereka pelajari di dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan 

dan mudah dimengerti oleh siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik, alat bantu 

pembelajaran, dan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan pengamatan awal dan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 19 Oktober 2018 dengan Ibu Siti Sundari, A.Md., guru kelas IVA 

menunjukkan bahwa hasil belajar pada kelas IVA masih dalam kategori rendah. 

Ada beberapa siswa yang berpendapat bahwa pembelajaran tematik terutama pada 

muatan PPKn dan Bahasa Indonesia adalah pembalajaran yang banyak bersifat 

hafalan dan muatan pada materinya cendereng lebih banyak materi bacaanya. Ada 

juga siswa yang berpendapat bahwa masih ada kesulitan dalam menentukan 

gagasan pokok di dalam bacaan dan hal ini diperkuat dengan pendapat dari Ibu 

Siti Sundari bahwa masih banyak siswa yang kesulitan dalam menentukan kalimat 

utama, gagasan pokok dan kalimat penjelas. 

 Di dalam kelas keaktifan siswa juga masih rendah hal ini dibuktikan 

dengan  adanya sebagian siswa yang responnya lemah terhadap intruksi yang 

diberikan guru. Ada sebagian siswa yang cenderung diam ditempat duduknya saat 

ditunjuk untuk maju ke depan kelas dan sebagian siswa ada yang ramai sendiri. 

Hasil belajar siswa dapat dibuktikan dari perolehan nilai prasiklus hasil belajar 

siswa pada pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia ada 16 siswa yang tidak 
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tuntas atau masih di bawah KKM. Nilai ketuntasan minimal SD Muhammadiyah 

1 Kudus adalah 75 dari 26 siswa. 

 Rendahnya hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satu faktornya yaitu kurangnya 

variasi model dalam proses pembelajaran di kelas. Penggunaan model 

pembelajaran yang bervariasi dapat mengatasi kejenuhan siswa di dalam 

pembelajaran di kelas. Guru perlu menggunakan variasi model pembelajaran 

untuk membuat siswa lebih senang dan semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga dapat memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik 

lagi.  

 Berdasarkan hasil observasi maka peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas terhadap permasalahan tersebut 

dengan cara untuk mengatasi kelemahan setelah peneliti melakukan penelitian. 

Tujuan dilaksanakannya PTK ini adalah dalam rangka  untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran berikutnya agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus di harapkan hasil belajar 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat meningkat yaitu dengan 

diterapakannya model pembelajaran yang tepat yaitu model pembelajaran Teams 

Games Tournament.  

 Shoimin (2014: 203) mengemukakan bahwa model pembelajaran Times 

Games Tournament merupakan model pembelajaran kooperatif. Model Times 

Games Tournament merupakan salah satu tipe model pembelajaran yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan 

dan reinforcement dan komponen-konponen utamanya terdiri atas penyajian 

materi, tim, games, tournament, dan penghargaan kelompok. Keunggulan model 

Times Games Tournament  yaitu membuat peserta didik menjadi lebih senang 

dalam mengikuti pembelajaran karena adanya kegiatan permainan berupa 

turnamen di model pembelajaran ini. Selain memiliki keunggulan Teams Games 

Tuornamen juga memiliki kelemahan, kelemahan model Times Games 

Tournament yaitu guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum 
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diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan 

guru juga harus mengetahui urutan akademis peserta didik dari yang tinggi hinga 

yang rendah. Selain model Times Games Tournament memiliki keunggulan dan 

kelemahan, model ini memiliki sintaks atau langkah-langkah. Shoimin (2014: 

205-207) menyatakan bahwa langkah-langkah pembelajaran pada model 

pembelajaran TGT, yaitu: (1) Penyajian Kelas; (2)Teams; (3) Games; (4) 

Tournament; (5) Penghargaan Kelompok. 

 Penerapan model pembelajaran Times Games Tournament dilaksanakan 

pada pembalajaran tematik integratif yaitu pada kelas IV tema 7 Indahnya 

Keragaman di Negeriku, subtema 2 materi keragaman budaya berupa rumah adat 

dan pakaian adat dan subtema 3 materi arti penting memahami keragaman dalam 

masyarakat Indonesia dan sikap toleransi terhadap keragaman di Indonesia, 

pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, muatan pembelajaran yang peneliti ambil 

yaitu PPKn dan Bahasa Indonesia. Selain model pembelajaran yang digunakan 

guru dalam mengajar di dalam kelas, hal lain yang termasuk penting di dalam 

pembelajaran yaitu dengan adanya sebuah media pembelajaran. Media menurut 

AECT (dalam Sanjaya, 2014: 57) mengartikan bahwa media sebagai segala 

bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran  informasi. AECT sendiri 

merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam teknologi pendidikan dan 

komunikasi. Sejalan dengan hal itu, Sanjaya (2014:57) mengemukakan bahwa 

media perantara dari sumber informasi ke penerima informasi, contohnya vidio, 

televisi, komputer, dan lain sebagainya.  

 Ada berbagai bentuk media pembelajaran yang dapat digunakan 

sepertimedia visual, audio, audio visual, kogret dan sebagainya. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan media visual dalam penelitian, karena media visual 

penyampaian pesan atau informasi hanya menampilkan gambar dan tulisan 

sehingga penerima pesan atau siswa dapat dengan mudah menggunakannya. 

Media yang digunakan peneliti dalam pembelajaran ini yaitu media permainan 

Mamun (Maju Mundur), permainan ini di mainkan oleh semua kelompok dengan 

membagi menjadi 6 kelompok namun yang bermain yaitu 3 kelompok terlebih 

dahulu dan disisihkan 1 pemenang jika sudah selesai 3 kelompok berikutnya 
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bermain dan disisihkan 1 pemenang jika sudah selesai maka yang menang dari 

kelompok tadi di turnamenkan di akhir. Mereka saling bersaing memainkan 

permainan maju mundur dan bersaing menjawab soal yang mereka dapatkan saat 

permainan. Dengan diterapkannya model pembelajaran Teams Games 

Tournament  dan media permainan Mamun (Maju Mundur) hasil belajar dan 

aktivitas siswa diharapkan akan meningkat.  

 Berkaitan dengan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tema Indahnya 

Keragaman di Negeriku Melalui Penerapan Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament Berbantuan Media Permainan Mamun Kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus, penelitian yang relavan dengan penelitian ini yakni 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournament(TGT) dengan 

Media Visual dalam Peningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SDN 

Brecong Tahun Ajaran 2015/2016” yang dilakukan oleh Hidayati Nurul,dkk 

(2016) menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dengan media visual observasi guru dan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

 Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tema Indahnya 

Keragaman di Negeriku Melalui Penerapan Model Pembelajaran Teams Games 

TournamentBerbantuan Media Permainan Mamun Kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengajar guru melalui 

penerapan model pembelajaran Teams Games Tournamentberbantuan 

media permainan Mamun pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku 

kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa dengan diterapkannya model 

pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan media permainan 
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Mamun pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa tema Indahnya Keragaman 

di Negeriku melalui penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament berbantuan media permainan Mamun kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru melalui 

penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan 

media permainan Mamun pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku 

kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus. 

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dengan diterapkannya model 

pembelajaran Teams Games Tournament berbantuan media permainan 

Mamun pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa tema Indahnya 

Keragaman di Negeriku melalui penerapan model pembelajaran Teams 

Games Tournament berbantuan media permainan Mamun kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk 

membangun ilmuan atau intansi yang terkait dengan penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi para 

pengembang pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi guru dalam menerapkan model dan media pembelajaran di kelas, 

khusunya dalam kegiatan pembelajaran di kelas IVA SD Muhammadiyah 1 

Kudus dalam peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)melalui media permainan Mamun, 

keterampilan guru dan aktivitas siswa.  
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1.4.2 Manfaat praktis  

 Selain manfaat teoritis, terdapat juga manfaat praktis yang bisa diperoleh 

dari penelitian ini yaitu antara lain: 

1.4.2.1 Bagi siswa 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa di dalam pembelajaran di 

kelas pada pelajaran tematik khususnya materi pada tema Indahnya Keragaman di 

Negeriku kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus melalui model pembelajaran 

Teams Games Tournamentberbantuan media permainan Mamun. 

1.4.2.2 Bagi guru 

 Penelitian ini dapat dijadikan guru sebagai rujukan dalam proses 

pembelajaran di kelas yaitu dengan adanya model pembelajaran Teams Games 

Tournament dan media permainan Mamun yang dapat diterapkan guru dalam 

pembelajaran tematik, memberikan pengalaman bagi guru dan memberikan 

dorongan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

di kelas dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament 

dan media permainan Mamun. 

1.4.2.3 Bagi sekolah  

 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Kudus, dan dapat 

memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas dan 

pada semua kelas yang ada di SD Muhammadiyah 1 Kudus. 

1.4.2.4 Bagi peneliti 

 Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan peneliti sebagai:  

1. Melatih peneliti untuk menambah pengalaman keilmuan yang dikaitkan 

dengan kenyataan langsung di lapangan atau sekolah. 

2. Menambah pengetahuan peneliti dalam penelitian tentang “Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa Tema Indahnya Keragaman di Negeriku Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament Berbantuan 

Media Permainan Mamun Kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus”.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka ruang 

lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:Lokasi dalam penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Kudus JL KH Asnawi No.34, 

Pejaten, Damaran, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59316.Subjek 

penelitian tindakan kelas ini ditujukan kepada guru dan siswa kelas IVA SD 

Muhammadiyah 1 Kudus, yang berjumlah 26 siswa yang terdiri dari 14 siswa 

laki-laki dan 12 siswa perempuan.Penelitian dilaksanakan pada semester genap 

tahun pelajaran 2018/2019. Fokus permasalahan dalam penelitian ini untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa agar dapat memenuhi KKM dalam pembelajaran 

di kelas. 

 Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu “Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Tema Indahnya Keragaman di Negeriku Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament Berbantuan Media Permainan Mamun 

Kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus”.Aspek keterampilan guru dalam 

penelitian ini adalah keterampilan yang harus dimiliki guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada 8 (delapan) keterampilan 

mengajar guru diantaranya yaitu: (1)Keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran; 2)Keterampilan menjelaskan; (3)Keterampilan memberikan penjelasan; 

(4)Keterampilan bertanya; (5)Keterampilan menggunakan variasi; 

(6)Keterampilan mengelola kelas; (7)Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil; (8)Keterampilan mengajar perseorangan.Penelitian ini diterapkan 

pada tema 7 yaitu tema Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 2 dan 

subtema 3 terfokus pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn. 

 Penelitian ini memuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yaitu sebagai berikut 

1) Kompetensi Inti (KI) 

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

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

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

tetangganya serta cinta tanah air. 
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3. Memahami pengetahuan factual 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. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

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

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar (KD) 

PPKn  

1.4 Menyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan 

Yang maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keragaman suku 

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

kesatuan. 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya 

di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

Bahasa Indonesia 

3.7 Mengalipengetahuan baru yang terdapat pada teks. 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri 

1.6 Definisi Operasional 

 Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dari 

pembaca maka dalam penelitian ini perlu adanya definisi operasional. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku pada diri siswa atau 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar yang dalam aspeknya 

mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan aspek psikomotorik 

(keterampilan). Perubahan-perubahan tersebut bisa diartikan terjadinya 

peningkatan dan pengembangan dalam diri siswa yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya, misalnya dari siswa tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak bisa 

menjadi bisa. Bagi guru untuk melihat aspek kognitif dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dari evaluasi yang 

mana akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang telah dilaluinya. Teknik penilaian yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif (pengetahuan) yaitu tes, 

instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif (pengetahuan) yaitu soal uraian. Sedangkan pada aspek afektif dan aspek 

psikomotorik dapat dilihat dari sikap dan keterampilan siswa saat mereka 

berkelompok atau bekerja sama yaitu dengan kemampuannya dalam 

menyampaikan pendapat ketika mereka berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari 

guru secara tepat. Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa pada aspek afektif dan aspek psikomotorik yaitu lembar observasi dan unjuk 

kerja, dan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada 

aspek afektif dan aspek psikomotorik yaitu menggunakan rubrik pengamatan. 

2. Tema 7 “Indahnya Keragaman di Negeriku” 

 Tema Indahnya Keragaman di Negeriku adalah tema 7 di kurikulum 2013 

di kelas IV,tema Indahnya Keragaman di Negeriku merupakan sebuah tema yang 

berisi materi mengenai keragaman suku dan kebudayaanbangsa, dimana suku 

bangsa sendiri merupakan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan 

identitas akan kesatuan kebudayaan yang dimiliki. Orang-orang yang tergolong 

dalam suatu bangsa tertentu pasti ia memiliki kesadaran dan identitas akan dirinya 

terhadap kebudayaan suku bangsanya. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan 

dari Negara kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari 

keanekaragaman serta kekayaan budaya, ras, suku bansa, kepercayaan agama, 
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bahasa daerah, dan masih banyak lagi kebudayaannya. Walaupun kita terdiri atas 

berbagai suku bangsa yang beraneka ragam, namun kita tetap satu bangsa yaitu 

bangsa Indonesia yang memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa 

Indonesia dan tanah air Indonesia. 

3. Keragaman Suku Bangsa, Sosial dan Budaya di Indonesia 

 Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang penuh dengan 

kekayaan serta keragamanakan kebudayaan, dimana setiap daerah memiliki ciri 

khas tersendiri mulai dari rumah adat, pakaian adat, alat musik, lagu daerah dan 

suku-suku yang berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan inilah yang membuat 

kebudayaan Indonesia beragam. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, 

tetapi Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya yaitu “Bhineka Tunggal 

Ika” yang mimiliki arti “Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua” dalam hal 

ini kita sebagai warga Negara bersatu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 

4. Nonfiksi  

 Karangan nonfiksi merupakan karangan yang dibuat dengan berdasarkan 

fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita sehari-

hari. Sesuai dengan namanya yaitu nonfiksi karangan ini menekankan akan 

pentingnya aspek fakta sebagai bahan penulisan. Istilah fakta sendiri dapat 

dipahami sebagai sesuatu yang memiliki kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara empirik, faktual, historis, atau logika keilmuan. 

Tulisan di dalam karagan nonfiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah misalnya 

seperti laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, desertasi, makalah, dan sebagainya. 

Karangan nonfiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam 

bentuk cerita nyata, atau disebut juga cerita di dalam kehidupan sehari-hari yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan hal ini, Nonfiksi merupakan karya 

seniyang bersifat faktual, dan hal-hal di dalamnya adalah nyata benar-benar ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

 Model pembelajaran Team Games Tounament (TGT) adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa dalam tutor sebaya dan mengandung unsur 
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permainan. Dalam model ini digunakan tournament akademik, yang dilaksanakan 

setelah siswa belajar secara berkelompok dimana siswa berkompetisi mewakili 

dari timnya untuk melawan anggota lain mencapai hasil atau prestasi yang sama 

pada waktu yang lalu. Model pembelajaran Teams Games Tournamentterdapat 

lima komponen utama, yaitu presentasi kelas, belajar tim, game, turnamen, dan 

penghargaan kelompok. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model 

pembelajaran Teams Games Tournamentuntuk meningkatkan hasil belajar siswa 

tema Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IVA SD Muhammadiyah 1 Kudus. 

6. Media Permainan Mamun (Maju Mundur) 

Media permainan Mamun(Maju Mundur) adalah permainan yang 

melibatkan seluruh anggota kelompok dengan membagi 6kelompok dalam 1 

kelas, namun yang bermian 3 kelompok terlebih dahulu yaitu kelompok A, B dan 

kelompok C setelah selesai bermain dilanjutkan kelompok D,E dan kelompok 

Funtuk saling bekerjasama menjawab soal-soal dengan cara menjalankann 

permainan maju mundur, sebelum permainanya dimulai siswa dijelaskan 

mengenai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia berupa rumah adat, 

pakaian adat, arti penting keragaman dan sikap toleransi, di setiap kelompok ada 

4-5 siswa, perwakilan kelompok melakukan hompimpa, setelah hompimpa 

kelompok yang menang memulai permainan dengan cara melempar dadu, 

kelompok yang hompimpa menang akan menjalankan permainan maju mundur 

yang pertama, siswa bersama kelompok menggerjakan soal yang sudah didapat, di 

dalam permainan jika kelompok berhenti di warma yang kosong maka mereka 

akan mengocok dadu lagi dan jika kelompok berhenti di maju tiga langkah maka 

pionnya maju tiga langkah sedangkan berhenti di mundur tiga langkah maka 

pionnya mundur tiga langkah, kelompok yang sampai finish akan mendapatkan 

reword. 

7. Aktivitas Belajar Siswa  

 Aktivitas belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan siswa 

untuk mengubah tingkah laku yang dilakukan dari hasil pengalamannya sendiri 

yang berhubungan dengan interksi sosial lingkunganya. Aktivitas sendiri memiliki 

semboyan yang disebut learning by doing. Adapun indikator-indikator dari 
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aktivitas belajar siswa yaitu: visual activities, oral activities, listening activities, 

writing activities, mentak activities, motor activities dan emotional activities. 

8. Keterampilam Guru  

 Di dalam pembelajaran, keterampilan yang harus di miliki oleh seorang 

guru untuk menunjang keberhasilan pembelajaran baik dalam mengelola 

pembelajaran dari awal sampai dengan akhir pembelajaran yaitu seorang guru 

yang baik harus memiliki 8 keterampilan dasar dalam mengajar di kelas, 

keterampilan dasar tersebut yaitu: (1) Keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, (2) Keterampilan menjelaskan, (3) Keterampilan memberikan 

penjelasan, (4) Keterampilan bertanya, (5) Keterampilan menggunakan variasi, (6) 

Keterampilan mengelola kelas, (7) Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil, (8) Keterampilan mengajar perseorangan.  

 


