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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam 

proses pendidikan pada umumnya yang bertujuan membawa anak didik atau 

siswa menuju pada keadaan yang lebih baik. Keberhasilan suatu proses 

pembelajaran dari ketercapaian siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud dapat diamati dari dua sisi yaitu 

dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru 

(Sudjana, 2004).  

Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat dua kegiatan yang sinergis, 

yakni guru mengajar dan siswa belajar. Sementara siswa belajar bagaimana 

seharusnya belajar melalui berbagai pengalaman belajar hingga terjadi 

perubahan yang lebih baik dalam dirinya. Dengan demikian guru harus bisa 

merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan 

kegiatan belajar secara aktif, baik fisik maupun mental. Siswa akan belajar 

secara aktif jika rancangan pembelajaran yang disusun guru mengharuskan 

siswa, baik secara sukarela maupun terpaksa, menuntut siswa melakukan 

kegiatan belajar. 

Rancangan pembelajaran yang mencerminkan kegiatan belajar secara 

aktif perlu didukung oleh kemampuan guru memfasilitasi kegiatan belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, ada 
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korelasi signifikan antara kegiatan mengajar guru dan kegiatan belajar siswa. 

Mengaktifkan kegiatan belajar siswa berarti menuntut kreativitas dan 

kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada proses pembelajaran di kelas 

VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013 

khususnya pelajaran Biologi cenderung didominasi oleh guru, hal tersebut 

dikarenakan guru menggunakan metode pembelajaran konvensioanal yang 

mengandalkan metode ceramah di depan kelas. Metode konvensional yang 

digunakan pada saat mengajar hanya menitikberatkan pada kreatifitas guru 

sedangkan siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan materi 

berjumlah 5 siswa (19 %) dari 26 siswa, siswa ramai berjumlah 7 siswa (30 

%) dari 26 siswa, siswa cenderung pasif berjumlah 15 siswa (58 %) dari 26 

siswa, dan sebagian siswa tidak membawa buku pelajaran berjumlah 3 siswa 

(11 %) dari 26 siswa. Banyak siswa yang berangggapan bahwa pelajaran 

biologi sebagai pelajaran hafalan karena sering kali guru menciptakan 

suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Guru banyak 

bercerita tanpa memperhatikan siswa, apakah sudah paham apa belum, dan 

hal yang penting bagi guru adalah materi tersebut sudah disampaikan kepada 

siswa. Keadaan seperti ini membuat siswa beranggapan bahwa biologi 

merupakan pelajaran yang membosankan sehingga hasil belajar siswa yang 

dicapai rendah. 
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Maka dari itu perlu adanya penggunaan strategi pembelajaran yang 

dapat membuat siswa lebih aktif dan berinteraksi saat proses pembelajaran, 

menumbuhkan motivasi belajar siswa dan minat baca siswa, siswa perlu 

dirangsang untuk aktif bertanya agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan aktif. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan kerjasama antar 

siswa adalah belajar dengan kerja sama (Cooperative Learning).  

Menurut Killen (2005), Cooperatif Learning merupakan suatu teknik 

instruksional dan filosofi pembelajaran yang berusaha meningkatkan 

kemampuan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok kecil, guna 

memaksimalkan kemampuan belajarnya, dan belajar dari temannya serta 

memimpin dirinya. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama 

dalam kelompok-kelompok kecil yang membantu satu sama lain. Hal ini 

bermanfaat untuk melatih siswa menerima pendapat orang lain, membantu 

memudahkan dalam menerima materi pembelajaran, meningkatkan 

kemampuan berfikir dalam memecahkan suatu masalah. Karena dengan 

adanya komunikasi antar anggota-anggota kelompok dalam menyampaikan 

pengetahuan dan pengalamannya sehingga dapat menambahkan pengetahuan 

dan meningkatkan hasil belajar siswa serta hubungan sosial antar anggota 

kelompok (Suasti; 2003:26).  

Salah satunya Cooperatif Learning adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament (TGT). Model 

pembelajaran TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif 

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 reinforcement. Aktivitas belajar dengan 

permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar.  

TGT pada mulanya dikembangkan oleh Davied Devries dan Keith 

Edward, ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. 

Dalam model ini kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, kemudian siswa 

akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Pembelajaran dalam 

TGT hampir sama seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti 

kuis dan sistem skor perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen 

permainan akademik. Dalam turnamen itu siswa bertanding mewakili timnya 

dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik mereka 

sebelumnya (Robert E.  Slavin, 2008). 

Penggunaan media juga mempengaruhi aktifitas dan perkembangan 

siswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan guru. Salah 

satu media yang cocok untuk digunakan dalam materi Ekosistem adalah 

Teka-Teki Silang. Teka-teki silang atau disingkat TTS adalah suatu 

permainan di mana kita harus mengisi ruang-ruang kosong (berbentuk kotak 

putih) dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan 
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petunjuk yang diberikan. Petunjuknya biasa dibagi ke dalam kategori 

‘mendatar’ dan ‘menurun’ tergantung arah kata-kata yang harus diisi. 

Peneliti berharap dengan penerapan metode pembelajaran TGT           

dengan media TTS pada materi Ekosistem dapat memperbaiki proses 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa khususnya pelajaran IPA Biologi 

dapat meningkat dilihat dari aspek afektif dan aspek kognitifnya. Maka 

peneliti menetapkan judul ”Penerapan Metode Pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) Dengan Media Teka–Teki Silang (TTS) 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Biologi Materi Ekosistem Pada 

Siswa Kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 

2012/2013 ”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

      Masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran yang berlangsung di 

kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali adalah: 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu metode konvensional 

yang mengandalkan metode ceramah di depan kelas. 

2. Pembelajaran masih berlangsung satu arah dalam hal ini masih didominasi 

oleh guru.  

3. Pembelajaran yang terjadi bersifat hafalan. Guru hanya memberikan 

informasi yang berasal dari buku kepada siswa, dan siswa menerima 

begitu saja informasi yang diberikan oleh guru. 
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4. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh guru kurang mendorong 

siswa untuk belajar kondusif. 

 

C. Pembatasan masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, perlu dibatasi permasalahannya sebagai 

berikut: 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP AL ISLAM 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif metode TGT dengan media TTS.  

3. Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA 

biologi materi Ekosistem pada siswa kelas VII B SMP AL ISLAM 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012/2013 dalam aspek afektif dan aspek 

kognitif. 

4. Materi Pokok 

Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekosistem 

mencakup komponen ekosistem, satuan-satuan ekosistem, hubungan 

hubungan antar komponen ekosistem, keanekaragaman makhluk hidup dan 

upaya pelestariannya, pengaruh kepadatan populasi terhadap lingkungan, 

pengelolaan lingkungan. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut: 

Apakah penerapan metode pembelajaran kooperatif TGT dengan media TTS 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA biologi materi 

Ekosistem untuk kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali tahun 

ajaran 2012/2013 ?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa pada pelajaran IPA biologi materi Ekosistem dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif TGT dengan media Teka-Teki Silang TTS pada 

siswa kelas VII B SMP AL ISLAM Ngemplak Boyolali tahun ajaran 

2012/2013, ditinjau dari aspek: 

1. Afektif mencakup sikap atau perilaku siswa, penerimaan, merespon, dan 

menghargai terhadap suatu gejala. 

2. Kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan 

evaluasi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan ini diharapkan memberikan manfaat: 

1. Bagi Siswa, sebagai masukan dalam rangka:  

a. Meningkatkan minat dan motivasi belajar. 
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b. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

Biologi karena materi dikaitkan dengan konteks keseharian siswa dan 

lingkungan dunia nyata. 

2. Bagi Guru, sebagai acuan untuk: 

a. Mendapatkan pengalaman langsung dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif TGT dengan media TTS. 

b. Dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan menghargai 

nilai-nilai ilmiah. 

c. Membantu pencapaian tujuan kurikulum yang seimbang dalam aspek 

akademik, kepribadian dan sosial.  

3. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran sebagai peningkatan kualitas pembelajaran Biologi 

dan memotivasi guru untuk menerapkan metode pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama di 

bangku kuliah dengan kenyataan sehari-hari. 

 


