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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam mengahadapi perkembangan di berbagai bidang ilmu 

pengetahuan, pendidikan mutlak diperlukan bagi setiap insan. Pendidikan 

memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk menyiapkan peserta didik 

agar mampu berperan di masa yang akan datang. 

Pengertian pendidikan menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, 

pendidikan adalah usaha sadar 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sebuah pendidikan harus 

disiapkan secara matang dan terencana agar dapat menggali dan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga tujuan 

pendidikan dapat tercapai. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) telah ditegaskan mengenai tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk perkembangan peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dari pernyataan tersebut diatas, tujuan pendidikan merupakan kegitan 

yang dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yng berkualitas. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 
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peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya 

dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai 

contohnya dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang menggunakan 

metode konvensional seperti ceramah. Siswa hanya mendengarkan materi 

yang disampaikan guru. Akibatnya siswa akan merasa jenuh dan kurang 

merespon terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. 

Berdasarkan observasi  yang penulis lakukan pada kelas IV A dan kelas 

IV B SD Muhammadiyah 3 Surakarta, pada saat proses pembelajaran banyak 

siswa yang kurang mersespon terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan. Banyak siswa yang gaduh, bermain sendiri, dan bercanda 

bersama temannya. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi terhambat dan 

tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini berdampak 

terhadap rendahnya hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan strategi pembelajaran 

yang inovatif dan menarik serta bervariasi dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan. Penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik serta 

bervariasi akan  mengatasi lemahnya respon peserta didik terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan. Ada berbagai macam strategi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan respon dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, diantaranya adalah strategi Teams Game Tournament dan 

Example non Examples. Diharapkan dengan penggunaan strategi tersebut 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 3 

Surakarta. 

Strategi pemebelajaran Teams Game Tournament adalah strategi 

pembelajaran yang termasuk dalam tipe pembelajaran kooperatif, karena 

strategi ini menitik beratkan pada kerja kelompok sebagai proses 

pembelajaran yang inovatif. TGT menggunakan turnamen akademik dan 

menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, dimana para 

siswa berlomba sebagai wakil tim lain yang kinerja akademik senbelumnya 

setara seperti mereka. (Slavin dalam Tukiran Taniredja, Dkk, 2011: 66-67) 
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Strategi Example non Examples adalah strategi pembelajaran yang 

didasarkan atas contoh. Contoh dapat diambil dari kasus atau gambar yang 

relevan dengan kompetensi-kompetensi dasar. (Aqib Zainal, 2013: 17) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “STUDI KOMPARASI STRATEGI 

TEAMS GAME TOURNAMENT DAN EXAMPLE NON EXAMPLES 

TERHADAP HASIL BELAJAR TEMA 3 SISWA KELAS IV SD 

MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi dari masalah 

ini adalah: 

1. Pembelajaran masih bersifat teacher centered. 

2. Proses pembelajaran masih bersifat konvensional. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. 

4. Siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

5. Lemahnya respon siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari luasnya masalah yang dibahas, maka penelitian ini 

difokuskan pada: 

1. Penerapan strategi Teams Game Tournament. 

2. Penerapan Strategi Example non Examples. 

3. Pada penelitian ini tema yang akan diteliti yaitu tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup, sub tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan 

Rumahku, pembelajaran 4. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah 

diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan strategi Teams Game 

Tournament dengan strategi Example non Examples terhadap hasil belajar 

siswa? 

2. Apakah strategi Teams Game Tournament lebih baik pengaruhnya 

dibandingkan dengan strategi Example non Examples terhadap hasil 

belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan strategi Teams Game 

Tournament dengan strategi Example non Examples terhadap hasil belajar 

siswa.  

2. Untuk mengetahui apakah strategi Teams Game Tournament lebih baik 

pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Example non Examples 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebgai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan pada kualitas pembelajaran. Utamanya 

pada pengaruh hasil belajar siswa melalui strategi Teams Game 

Tournament dan Example non Examples. 

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi pada guru 

dalam menggunakan strategi pembelajaran berupa pegeseran dari 
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pembelajaran yang tidak hanya mementingkan hasil pembelajarannya 

saja tetapi juga mementingkan prosesnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dengan menggunakan strategi Teams Game Tournament dan 

Example non Examples diharapkan siswa menjadi lebih termotivasi 

dan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai bahan 

masukan bahwa strategi Teams Game Tournament dan Example non 

Examples berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan pada sekolah dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam proses belajar 

mengajar tema 3 “Peduli Terhadap Makhluk Hidup”. 

 


