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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi 

manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 20/2003 tentang 

sistem pendidikan nasional (pasal 1, ketentuan umum) 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuasaan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

 

Berdasarkan definisi tersebut pendidikan merupakan usaha-usaha 

yang dilakukan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada 

pada peserta didik agar bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik bagi 

dirinya, warga masyarakat dan negara. Selain itu dalam pendidikan juga 

membentuk kepribadian peserta didik menjadi baik. Dalam pengembangan 

potensi dan pembentukan kepribadian siswa dilakukan melalui proses 

pembelajaran.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Jadi dalam proses pembelajaran harus ada interaksi 

atau hubungan timbal balik dua arah yaitu interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. 

Selain itu dalam proses pembelajaran untuk sekarang ini juga bersifat 

student centre yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran yang harus aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, pada kenyataannya 

dalam proses pembelajaran interaksi yang terjadi antara pendidik dengan 

peserta didik belum maksimal dan masih bersifat teacher centre yaitu 
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pembelajaran berpusat pada guru, dimana guru menjelaskan namun siswa 

hanya diam dan tidak ikut berpartisipasi aktif.  

Dalam proses pembelajaran juga akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik. Hasil belajar merupakan patokan seorang guru untuk 

mengukur keberhasilannya dalam mengajar. Hasil belajar dapat 

digolongkan dalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Namun pada kenyataannya hasil belajar siswa masih rendah. 

Berdasakan wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas V di SD 

Negeri 1 Ngrandah, nilai siswa kelas V yang berada di bawah KKM 

sekitar 51,61%. Oleh karena itu untuk meningkatkan keaktifan dan juga 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran guru harus menggunakan 

strategi pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. 

Realita yang ditemui di lapangan bahwa guru dalam mengajar belum 

menerapkan strategi pembeajaran aktif dan masih terbatas pada metode 

ceramah saja. Sehingga siswa merasa bosan dan kurang berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran yang akan berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa. 

Penggunaan metode ceramah saja dirasa kurang tepat untuk 

penyampaian materi dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini 

menggunakan pendekatan scientific, dimana terdiri dari lima tahap yaitu, 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membuat jejaring. Guru 

harus kreatif dalam mengajar. Maka perlu alternatif penggunaan strategi 

yang variatif. Alternatif strategi yang dapat digunakan adalah strategi team 

games tournament dan make a match. 

Strategi team games tournament adalah strategi pembelajaran dengan 

melakukan games atau permainan yang tediri dari 4-5 kelompok, tiap 

orang dalam kelompok harus menjawab satu soal dalam waktu dua menit. 

Strategi ini akan memberikan tantangan bagi siswa, menuntut keaktifan 

siswa dan suasana kelas menjadi bersemangat. 

Selain itu juga bisa menggunakan strategi make a match. Strategi ini 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas karena kelas terdiri dari 
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dua kelompok yaitu: kelompok pertanyaan dan kelompok jawaban yang 

harus mencari pasangan sambil belajar mengenai satu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Studi Komparasi Antara Strategi Team Games Tournament 

dengan Make a Match Terhadap Hasil Belajar pada Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan Siswa Kelas V di SD Negeri Ngrandah Tahun 

2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikemukakan 

sebagai berikut:  

1. Rendahnya partisipasi aktif siswa dalam kelas. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa, dilihat dari nilai siswa yang berada di 

bawah KKM sebanyak 51,61%. 

3. Guru belum menerapkan strategi pembeajaran aktif dan masih terbatas 

pada metode ceramah saja. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis 

perlu membatasi masalah agar penelitian terarah pada sasaran. Pembatasan 

masalah  dalam penelitian ini adalah: 

1. SD yang digunakan dalam penelitian ini adalah SD Negeri 1 Ngrandah  

dan SD Negeri 3 Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 

Purwodadi.  

2. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi team 

games tournament dan make a match. 

3. Hasil belajar pada kelas V tema organ tubuh manusia dan hewan, sub 

tema tubuh manusia, pembelajaran tiga. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh antara strategi pembelajaran team 

games tournament dengan make a match terhadap hasil belajar pada 

Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V di SD Negeri  

Ngrandah tahun 2014/2015 ? 

2. Manakah yang lebih besar pengaruhnya antara strategi team games 

tournament dengan make a match terhadap hasil belajar pada Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD Negeri Ngrandah 

tahun 2014/2015 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh antara strategi 

pembelajaran team games tournament dengan make a match terhadap 

hasil belajar pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas 

V di SD Negeri  Ngrandah tahun 2014/2015 . 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih besar antara strategi team 

games tournament dengan make a match terhadap hasil belajar pada 

Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD Negeri 

Ngrandah tahun 2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian lebih lanjut, khususnya pada penggunaan strategi 

pembelajaran di sekolah dasar. 
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b. Untuk memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan 

bahwa strategi team games torunament dan make a match dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar juga meningkat. 

b. Bagi guru 

Sebagai pedoman dalam memilih strategi pembelajaran yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah  

Memberikan masukan pada sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu sekolah. 

 


