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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya sebuah perjuangan untuk mencapai taraf 

pemahaman terhadap suatu hal sebagai sarana menghadapi kehidupan yang 

berkembang tanpa henti. Pendidikan akan terus berjalan dalam kehidupan 

manusia dari lahir sampai tutup usia yang sering dinamakan dengan 

pendidikan seumur hidup atau lebih tekenal dengan sebutan long life 

education. Secara umum pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 

Indonesia. Dengan adanya pendidikan diharapkan nilai-nilai luhur dan moral 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk prilaku di kehidupan sehari-hari 

peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, 

warga negara, dan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prilaku-prilaku 

yang dimaksudkan diatas, adalah seperti yang tercantum dalam Undang-

undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 

1 yang menyatakan bahwa: 

Setiap satuan pendidikan formal maupun non formal menyediakan 

sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, 

intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. 

(Depdiknas 2003:15) 
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Pendidikan formal atau pendidikan sekolah dasar, sekolah 

menengah, sekolah kejuruan, dan sekolah tinggi dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha saadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keteramplan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. (Depdiknas 2003:1) 

Sedangkan pemerintah sendiri ikut mendukung dan mendorong 

pendidikan tersebut dengan dimuatnya suatu peraturan tentang pendidikan di 

dalam suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 

ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan” dan ayat (3) ditegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.  

Untuk mewujudkan tekad di atas, dibutuhkan guru-guru yang 

mampu memanfaatkan sumber belajar, media pembelajaran, dan kegiatan 

pembelajaran, guru juga mampu mengelola kelas,  mengelola interaksi belajar 

mengajar dan guru mampu menilai prestasi dan proses belajar siswa untuk 

kepentingan pengajaran. 
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Hal ini sesuai dengan pendapatnya Marsudi, dkk. (2012:90-92) “selain 

kemampuan di atas secara umum guru juga dituntut memiliki 

kwalifikasi akademik, kompetensi guru yang mencakup pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional, kemudian sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.  

Pendidikan dikatakan berhasil salah satunya jika dalam proses 

pembelajaran siswa dapat memahami secara menyeluruh materi yang 

disampaikan. Penggunaan strategi, metode, model, media dan alat bantu 

pembelajaran sangat berpengaruh besar dalam membantu terlaksananya 

proses penyampaian materi kepada peserta didik. 

Kenyataan yang ada, peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah selama ini belajar terasa tertekan sehingga anak lebih suka jika ada 

waktu istirahat, jam kosong, dan dipulangkan lebih awal. Pendidikan yang 

tidak membuat anak senang bahkan merasa jenuh adalah pendidikan yang 

terkesan belum berhasil. Hal tersebut didukung dengan nilai rata-rata anak 

indonesia umur 15 tahun dari hasil Programme for International Student 

Assessment 2012 yang dikutip dari Kompas: 

Kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, 

sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia 

masih rendah. Hasil Programme for International Student Assessment 

2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang 

berpartisipasi dalam tes. (www.kopertis12.or.id : 2013) 

Dari sudut pandang diatas jelaslah bahwa pendidikan di indonesia 

belum berhasil menciptakan generasi bangsa yang berprestasi dalam ruang 

lingkup dunia. Indonesia masih menerapkan pembelajaran konfesional yang 
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mengakibatkan menurunnya motivasi belajar yang berdampak pada rendahya 

prestasi belajar peserta didik. 

Matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang sangat 

penting selain kemampuan  dasar seperti sains, dan bahasa. Matematika 

adalah mata pelajaran yang sering menjadi momok yang menakutkan bagi 

peserta didik akibat rendahya motivasi dalam belajar. Menurut Marti dalam 

bukunya Sundayana Rostina (2013:2), “meskipun matematika dianggap 

memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun setiap orang harus 

mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah 

sehari-hari”. Mata pelajaran yang erat kaitannya dengan angka tersebut sangat 

mendukung seseorang dalam mejalani kehidupan yang terus berkembang di 

masa ini. Namun pelajaran matematika selama ini  masih belum akrab 

keberaadaannya dengan peserta didik. Sekarang ini Matematika adalah mata 

pelajaran yang  dianggap sebagai pelajaran yang kurang menarik, sulit 

dimengerti, dan menakutkan. Hal tersebut didukung dengan hasil angket mata 

pelajaran tahun 2013 yang paling sulit dari kelas yang dipilih secara random 

sampling dilaksanakan di salah satu lembaga pendidikan yaitu SD Al-Islam 2 

Jamsaren Surakarta tahun 2013, dimana prosentase yang paling tinggi adalah 

Matematika. Anggapan tersebut dikarenakan minimnya guru dalam 

memanfaatkan strategi dan media pembelajaran  yang menarik perhatian 

siswa.  

Aspek lain yang juga memperngaruhi rendahnya hasil belajar atau 

kemampuan dasar peserta didik khususnya dalam bidang Matematika adalah 
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proses pembelajaran yang juga tidak dibarengi dengan metode, strategi, 

model atau desain yang kurang tepat, terlebih lagi tidak ada pemanfaatan 

media atau alat pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik. Hal tersebut 

tentu akan mengakibatkan menurunnya motivasi dan bahkan berdampak pada 

hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran semacam itu akan berdampak 

pada rendahnya prestasi belajar peserta didik secara berkelanjutan. Masalah 

diatas sesuai dengan apa yang dialami oleh sebagian besar lembaga 

pendidikan dimana hasil belajar siswa sangat rendah terutama dalam bidang 

Matematika, Sains, dan Bahasa. 

Salah satu cara yang dapat memecahkan permasalahan diatas  

adalah dengan menciptakan suasana belajar dengan hal-hal yang disenangi 

oleh peserta didik. Selain itu pemanfaatan strategi, media dan alat bantu 

dalam kegiatan belajar mengajar memberikan dampak positif bagi guru dan 

juga siswa dan dengan adanya aspek diatas pembelajaran akan lebih 

maksimal dan efektif. Strategi pembelajaran Teams Games Tournament 

merupakan strategi yang cukup menarik perhatian bagi peserta didik dalam 

proses kegiatan belajar mengajar terutama mata pelajaran Matematika. 

Strategi pembelajaran Teams Games Tournament adalah sebuah rencana 

kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan kelompok untuk berlomba 

mandapatkan poin terbanyak dengan memperhatikan reward and punishment. 

Selain itu strategi ini mampu menumbuhkan jiwa sosial anak dan kecakapan 

dalam memecahkan permasalahan. Penggunaan strategi ini akan lebih 

maksimal dan dapat memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa jika 
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dikombinasi dengan pendekatan Quantum Teaching dimana dalam proses 

pembelajaran ini, seorang pendidik harus pandai memberikan suasana dan 

mendesain materi pembelajaran dengan aspek-aspek yang disenangi oleh 

anak.  

Belajar dengan hal-hal yang disenangi oleh anak tentu akan 

membuatnya lebih termotivasi dalam kegiatan belajar dan tentu akan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal-hal yang disenangi oleh anak 

pada usia sekolah dasar sangat bermacam-macam jenisnya namun ada 

beberapa yang mendominasi dalam memberikan rasa senang kepada anak-

anak. Televisi dan permainan boneka robot adalah yang paling banyak 

diminati oleh anak-anak. Menurut Boyse Kyla dalam website 

(ww.med.umich.edu) bahwa “Kids ages 6-11 spend about 28 hours a week in 

front of the TV. The vast majority of this viewing (97%) is of live TV”. Setiap 

hari anak di dunia secara umum menonton televisi selama 4 jam. Televisi 

memberikan kontribusi yang cukup banyak dalam memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik. Sedangkan untuk acara televisi yang diminati anak usia 

sekolah dasar sebagian besar adalah acara kartun. Hal tersebut sesuai dengan 

artikel yang ditulis oleh Ginga Hagane: 2011 dalam website 

(wiki.answers.com) menyebutkan bahwa “89% of children  watch cartoons 

while 11% of children do not watch cartoons”. Kartun adalah suatu hal yang 

diminati oleh anak di zaman sekarang ini. Perlu diketahui bahwa pemanfaatan 

kartun yang ada di televisi sudah sangat meluas mulai dari peralatan sekolah, 
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mainan anak-anak, bungkus makanan ringan, dan pakaian. Namun 

pemanfaatan tersebut selama ini belum dilakukan dalam bidang pendidikan.  

Selain kartun ada juga hal-hal yang menarik yang disenangi oleh 

anak-anak di masa sekarang. Mainan yang sering anak-anak beli di pasaran 

seperti mobil-mobilan, robot-robotan, dan lain sebagainya merupakan salah 

satu peralatan bermain yang disenangi oleh anak-anak. Dalam artikel yang 

berjudul mainan yang paling dicari anak-anak pada 2011 yang dikutip dari 

website (www.suarapembaruan.com) menyebutkan bahwa “mainan Elmo 

yang bisa berdansa dan menari, menduduki posisi teratas di daftar mainan 

paling dicari pada 2011”. Hal ini menunjukkan bahwa mainan yang 

berteknologi tinggi adalah mainan yang banyak diminati oleh anak-anak di 

era globalisasi. Perkembangan teknologi sudah sangat pesat, dapat dilihat dari 

berbagai segi kebutuhan peralatan hidup manusia yang berbasis elektronik 

seperti handpone, komputer, mesin cuci, mainan anak, dan lain sebagainya. 

Dalam dunia pendidikan inovasi media pembelajaran berbasis elektronik 

sangatlah lambat dan tidak begitu terlihat hasilnya.  

Dengan adanya permasalahan diatas peneliti membuat inovasi 

strategi pembelajaran yaitu strategi Teams Games Tournament berbasis 

Cartoon Art dan strategi Teams Games Tournament berbasis elektro. Strategi 

tersebut kemudian diuji mana yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar Matematika dengan membandingkan hasil belajarnya. Untuk strategi 

Teams Games Tournament berbasis Cartoon Art yang dimaksud disini adalah 

strategi yang langkahya secara umum sama dengan strategi TGT. 
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Perbedaannya terletak pada desain atau suasana kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan kartun-kartun yang disenangi oleh peserta didik. Dalam hal ini peserta 

didik akan belajar dengan buku teks, media, sarana dan prasarana, serta 

suasana pembelajaran yang berbasis Cartoon Art. Sedangkan untuk strategi 

Teams Games Tournament berbasis elektro, menekankan pada media dan alat 

bantu pembelajaran yang lebih moderen dimana media dan alat bantu 

pembelajaran tersebut diciptakan dengan seperangkat komponen-komponen 

elektro yang ramah untuk peserta didik pada usia sekolah dasar. Media atau 

alat bantu pembelajaran tersebut dibuat sesuai dengan strategi Teams Games 

Tournament yang kegiatannya merupakan kegiatan perlombaan kelompok 

dan memperhatikan reward dan punishment. Penelitian ini diharapkan 

memberikan dampak positif pada hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD 

Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta. 

B.  Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan di atas dapat teridentifikasikan permasalahan-

permasalahan yang ada, antara lain : 

1. Kurangnya pemanfaatan metode, strategi, model pembelajaran yang 

bervariasi agar mampu menarik perhatian peserta didik. 

2. Kurangnya pemanfaatan media dan alat bantu  pembelajaran yang dapat 

memotivasi dan menarik perhatian peserta didik. 
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3. Kurangnya semangat siswa dalam melaksanakan kegiatan pelajar 

mengajar sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah 

terutama dalam bidang Matematika. 

C. Pembatasan masalah 

Dari diidentifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh 

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya 

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti memandang perlu 

memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah 

yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada analisis perbandingan 

hasil belajar matematika dengan strategi pembelajaran Teams Games 

Tournament berbasis Cartoon Art dan elektro pada siswa kelas IV SD Al-

Islam 2 Jamsaren Surakarta.  

Hasil belajar Matematika adalah kemampuan atau prestasi yang 

dimiliki siswa kelas IV SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta setelah ia 

menerima pengalaman belajar yang ditunjukan dengan adanya derajat 

perubahan tingkah laku peserta didik dan biasanya dapat di lihat dari hasil tes 

yang diberikan oleh guru khususnya dalam pengetahuan di bidang 

Matematika. 

Strategi pembelajaran Teams Games Tournament berbasis Cartoon 

Art dan elektro merupakan strategi pembelajaran dengan sistem perlombaan 

antar kelompok dengan suasana kartun yang disenangi oleh peserta didik dan 

media pembelajaran berbasis elektro yang menarik perhatian peserta didik. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan diatas bahwa hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran matematika secara umum masih rendah karena 

dipengaruhi oleh strategi, dan model pembelajaran yang bersifat monoton dan 

kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang menumbuhkan minat 

belajar peserta didik. Perlu adanya alternatif strategi-strategi pembelajaran 

yang dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil belajar 

matematika. Peneliti berusaha menemukan strategi yang tepat untuk 

pembelajaran Matematika yang akan di ujicobakan di kelas IV SD Al-Islam 2 

Jamsaren Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Adapun masalah yang akan 

diangkat sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar Matematika antara penerapan 

strategi Teams Games Tournament berbasis Cartoon Art dengan Elektro 

pada siswa kelas IV SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta tahun ajaran 

2013/2014. 

2. Apakah hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi Teams Games Tournament berbasis Cartoon Art 

lebih baik dari hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi Teams Games Tournament berbasis elektro pada 

siswa kelas IV SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta tahun ajaran 

2013/2014. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan di kelas IV SD Al-Islam 2 

Jamsaren Surakarta tahun ajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan strategi Teams Games Tournament berbasis Cartoon Art 

dan strategi team games tournamnt berbasis elektro dikelas IV SD Al-

Islam 2 Jamsaren Surakarta. 

2. Untuk mengetahui strategi mana yang lebih baik antara strategi Teams 

Games Tournament berbasis Cartoon Art dengan strategi Team Games 

Tournament berbasis elektro terhadap hasil belajar matematika dikelas 

IV SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta. 

F. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu bagi guru, bagi 

peserta didik, dan bagi peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Memberikan gambaran guru dalam menentukan strategi 

pembelajaran yang menuntut peran aktif peserta didik seperti 

penggunaan strategi teams games tournament berbasis cartoon art 

dan elektro. 

b. Memberikan gambaran guru dalam menentukan media pembelajaran 

yang dapat memotivasi, menimbulkan rasa nyaman, dan senang 

dalam diri peserta didik pada saat proses pembelajaran seperti 

penggunakan mesin TGT elektro dan modul cartoon art. 
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c. Guru lebih mudah dalam penanaman konsep tentang mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan strategi TGT cartoon art dan 

elektro. 

d. Menciptakan pembelajaran yang PAIKEM yang berpusat pada 

siswa.  

2.  Bagi peserta didik 

a. Dalam strategi ini siswa belajar sambil bermain dengan perlombaan 

kelompok dengan strategi teams games tournament berbasis cartoon 

art dan elektro. 

b. Dengan adanya pemanfaatan strategi teams games tournament 

berbasis cartoon art dan elektro siswa dapat belajar dengan senang 

dan dapat memahami konsep matematika dengan baik dan benar. 

c. Dengan penerapan strategi teams games tournament berbasis 

cartoon art dan elektro dapat menambah hasil belajar Matematika 

siswa khususnya kelas IV. 

3. Bagi Peneliti 

a. Dengan adanya pemanfaatan strategi teams games tournament 

berbasis cartoon art dan elektro dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dengan inovasi strategi dan media pembelajaran. 

b. Mengetahui hasil dari pengembangan strategi pembelajaran teams 

games tournament berbasis cartoon art dan elektro . 

c. Mengetahui hasil dari pengembangan media pembelajaran yang 

terdapat pada  proses pembelajaran dengan strategi teams games 

tournament berbasis cartoon art dan elektro . 


