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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan lembaga yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pendidikan formal. Sekolah sebagai tempat siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mempunyai komponen pokok yang meliputi 

kurikulum, program, sarana dan prasana serta guru atau tenaga pengajar untuk 

mencapai tujuan belajar sesuai yang diharapkan. Di masa sekarang banyak 

orang mengukur keberhasilan suatu pendidikan hanya dilihat dari segi hasil. 

Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam melaksanakannya 

dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilannya selain 

dilihat dari segi kuantitas juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-

sekolah. Pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana 

yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik fisik, mental 

maupun emosi. Hal semacam ini sering diabaikan oleh guru karena guru lebih 

mementingkan pada pencapaian tujuan dan target kurikulum.  

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

agar siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu 

menggunakan metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan 

pencipta alam. Pembelajaran IPA memiliki fungsi yang fundamental dalam 
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menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan 

inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan 

cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif. 

Berdasarkan pengamatan awal siswa kelas V di SD Negeri Jeruk I 

Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan jumlah siswa 28 anak. Dalam 

proses pembelajaran IPA, guru cenderung menggunakan metode ceramah 

sehingga guru yang aktif dan siswa yang pasif. Dengan demikian permasalahan 

yang dihadapi siswa yaitu hasil belajar IPA belum memuaskan. Guru masih 

banyak menggunakan matode ceramah, sehingga siswa menjadi cepat bosan 

dan menyebabkan hasil belajar IPA rendah. Hal itu ditambah dengan pendapat 

siswa bahwa pelajaran IPA dianggap sulit disamping pelajaran matematika, 

sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Pada 

mata pelajaran IPA, KKM yang telah ditetapkan oleh SD adalah 70. Siswa 

yang mencapai KKM tersebut hanya 35 % dari jumlah siswa. 

Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar dan mengajar, 

sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, dan siswa dengan 

siswa. Interaksi tersebut tentu akan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang 

dirumuskan. Proses belajar dan mengajar yang aktif ditandai adanya 

keterlibatan siswa secara komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosi. 

Pelajaran IPA misalnya diperlukan kemampuan guru dalam mengelola proses 

belajar dan mengajar sehingga keterlibatan siswa dapat optimal, yang pada 

akhirnya berdampak pada perolehan hasil belajar. Hal tersebut, sangat penting 
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karena dalam kehidupan sehari-hari, siswa tidak pernah lepas dengan dunia 

IPA, yang dekat dengan aktivitas kehidupan mereka. 

Dari kenyatan di lapangan dan teori yang ada perlu adanya perubahan 

dalam melakukan proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran harus 

melibatkan siswa yang aktif dalam belajar. Jadi tidak hanya didominasi oleh 

guru yang aktif, sehingga membuat siswa menjadi pasif. Untuk itu perlu 

dilakukan pembelajaran menggunakan metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi aktif dan proses belajar 

mengajar tidak membosankan.  

Ada berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan misalnya 

metode Team Games Tournament (TGT). Dengan metode pembelajaran yang 

dibuat tournament diharapkan siswa akan menjadi lebih rajin dalam proses 

pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Selain 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa, metode ini dapat juga meningkatkan 

keaktifan dan kerjasama siswa. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka dalam 

penelitian ini, peneliti memilih judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Melalui Metode Team Games Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Jeruk I Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2011/2012” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

identifikasi permasalahannya sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam.  

2. Belum diterapkannya suatu metode pembelajaran inovatif dalam proses 

belajar mengajar. 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman antar variabel, 

maka dalam penelitian ini akan dibatasi masalah-masalahnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran IPA. 

2. Materi yang diberikan dalam penelitian ini adalah benda dan sifatnya.  

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Team Games 

Tournament (TGT) 

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Jeruk 1 Kecamatan 

Miri Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: ”Apakah implementasi metode Team Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V 

SD Negeri Jeruk 1 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun pelajaran 

2011/2012?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode Team Games Tournament 

(TGT) pada siswa kelas V SD Negeri Jeruk I  Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi siswa, untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode Team 

Games Tournament (TGT). 

2. Bagi guru, pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dapat menambah 

wawasan tentang berbagai metode pembelajaran serta dapat meningkatkan 

kompetensi guru. 

3. Bagi lembaga, dapat memberikan kontribusi untuk menggunakan metode 

pembelajaran di sekolah serta mampu mengoptimalkan aktivitas siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


