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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah suatu proses kehidupan yang dapat meningkatkan dan 

mengembangkan diri tiap individu. Upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan 

merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

individu, agar sumber daya manusia dapat berkualitas, baik aspek kemampuan, 

kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga negara. 

Meningkatkan perkembangan mutu pendidikan tersebut, maka dilaksanakan 

suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 

pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Hal ini telah jelas 

dirumuskan pada undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Standar Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 3 Berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

                                                           
1 Republik Indonesia,”Unndang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Bab II 3,”dalam undang-

undang sistem pendidikan nasional (jakarta: Direktorat jendral pendidikan islam departemen agama 
R.I, 2006,h.8. 
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Mewujudkan fungsi pendidikan tersebut maka perlu dilakukan beberapa 

rencana dan proses, salah satunya adalah  dengan proses pembelajaran. Pada 

hakikatnya proses pembelajaran merupakan kegiatan yang terpadu dan menyeluruh 

antara siswa dengan guru dalam suasana yang bersifat pengajaran. Sehingga siswa 

mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Pengkajian proses pembelajaran menuju kearah yang lebih efektif dan efisien 

tidak terlepas dari peranan guru sebagai ujung tombak pembelajaran di Sekolah. 

Dalam hal proses pembelajaran seyogyanya para guru mengacu kepada peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar proses yang 

berbunyi: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpatisipasi, aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.2  

Proses pembelajaran yang dilakukan di Sekolah adalah kegiatan yang paling 

pokok dalam pembelajaran. Sehingga pendidikan banyak bergantung pada proses 

pembelajaran yang dialami siswa didalam kelas. Proses pembelajaran akan efektif 

jika berlangsung dalam situasi dan kondisi yang kondusif, hangat, menarik, dan 

menyenangkan bagi peserta didik.  

                                                           
2Republik Indonesia, “ undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2005 Bab IV Pasal dalam 

Undang-undang sistem pendidikan nasional ( Jakarta: Direktorat Jedral Pendidikan Islam  Departemen 
Agama R.I, 2006),h.164. 
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Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran yakni mendidik dan 

mengajari siswa agar menjadi lebih baik, terutama dalam peningkatan hasil belajar 

siswa. Seorang guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi, 

inovasi dan menyanangkan, terutama dalam pemilihan model pembelajaran. Strategi 

dalam mengajar adalah sesuatu yang dilakukan guru didalam mengajar seperti 

penggunaan metode yang tepat, media dalam mengajar, serta bentuk evaluasi yang 

diberikan oleh guru dalam mengajar, hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa.3 

Teori di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus merancang strategi yang 

tepat dalam mengajar karena strategi tersebut terkait dengan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru dan nantinya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Dalam pembelajaran sains, terutama pembelajaran fisika, proses membangun 

pengetahuan sendiri bagi peserta didik amat penting. Peserta didik hanya akan 

mengerti dengan sungguh-sungguh dan mempunyai kompetisi dalam bidang fisika 

yang digeluti bila peserta didik sendiri aktif belajar, mengolah, mencerna, dan 

merumuskannya dipikirannya sendiri.4 Mata pelajaran fisika merupakan mata 

pelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik. 

Guru sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan, perlu 

memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan proses 

pembelajaran yang efektif merupakan titik awal keberhasilan pembelajaran yang 

                                                           
3Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Karya Cipta, 2004),h.56 
4Suparno,Paul. Metodologi Penelitian fisika, Konstruktifvistik dan menyenangkan. 

Yogyakarta: universitas Sanata Dharma. 2013. 
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muaranya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran, seorang guru 

mempunyai peran sebagai fasilitator. Guru dituntut mampu mengembangkan suasana 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat, rasa percaya diri serta sikap dan 

perilaku yang kreatif dan inofatif pada diri siswa. Dalam proses pembelajaran, 

hendaknya siswa lebih banyak dilibatkan untuk aktif agar diperoleh hasil belajar yang 

baik. 

Siswa juga masih menganggap fisika sebagai pelajaran yang memusingkan 

dan sulit dipahami sehingga membuat siswa kurang berminat belajar fisika. Guru pun 

menyadari bahwa pembelajaran fisika yang diajarkan secara teoritis dan latihan soal 

yang monoton saja akan membuat siswa merasa januh dan tidak bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. Permasalahan tersebut perlu ditanggulangi dengan model dan 

metode pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dengan 

penyajian materi yang menarik dan siswa dapat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian siswa tidak merasa bosan selama proses 

pemebelajaran dan membuat suasana kelas lebih menyanangkan sehinga proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal tersebut  dapat meningkatkan hasil belajar 

fisika siswa. 

Oleh karena itu upaya yang di lakukan yang dapat memperbaiki hasil belajar 

siswa, peneliti akan mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Game Tournament (TGT)  untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas x IPA 

Seruni SMA Negeri 09 Bombana 
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Berdasarkan data hasil belajar fisika siswa kelas X IPA Seruni SMA Negeri 

09 Bombana, menunjukkan bahwa banyaknya siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasasn minimal (KKM) dari 25 jumlah siswa, sebanyak 8 siswa yang mencapai 

nilai KKM yaitu ≥70 dan 17 siswa yang tidak mencapai nilai KKM yaitu ≤70 dengan 

persentase ketuntasan 38% dengan nilai rata-rata 65. Sehingga nilai rata-rata yang 

diperoleh tersebut belum mencapai nilai KKM yang ditetapkan pihak sekolah yakni 

70. Berdasarkan data tes hasil belajar, observasi dan wawancara tersebut peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil jenis penelitian tindakan kelas 

dalam rangka peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fisika.5 

Berdasarkan observasi tersebut, siswa kurang memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan materi pelajaran menyebabkan rendahnya aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Rendahnya keaktifan siswa tersebut dapat dilihat dari jarang siswa 

bertanya kepada guru ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa juga tidak 

berani mengemukakan pendapatnya saat kegiatan diskusi, dan siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan 

upaya untuk merangsang keaktifan siswa secara keseluruhan. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk merangsang siswa tersebut, yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja dalam 

kelompok, seperti kegiatan diskusi, tanya jawab, dan games, serta memupuk kerja 

sama baik antar siswa maupun dengan guru. Sehingga mampu membuat siswa untuk 

                                                           
5 Imran, Guru Mata Pelajaran Fisika Kelas X Ipa SMA Negeri 09 Bombana, Kec. Poleang 

Tengah Kab. Bombana ,10 Januari 2019. 
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ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan oleh 

guru dan diharapkan terjadi kerja sama positif yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa secara optimal. 

B. Identifikas Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran fisika kelas X IPA 

Seruni SMA Negeri 09 Bombana model PBL. 

2. Siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran fisika 

3. Rendahnya pemahaman siswa tentang materi-materi fisika 

4. Kurangnya kerja sama antar guru dengan siswa serta siswa dengan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

5. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika, yang belum mencapai 

standar KKM yang ditentukan oleh sekolah, yakni 70. 

C. Rumusan masalah 

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT) di kelas X IPA Seruni SMAN 09 Bombana 

2. Bagaimana hasil belajar kognitif siswa kelas X IPA Seruni SMA Negeri 09 

Bombana dengan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT) 
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3. Apakah dengan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA Seruni 

SMA Negeri 09 Bombana 

D. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Game Tournament (TGT) di kelas X IPA Seruni SMAN 09 Bombana 

2. Untuk mengetahui Bagaimana hasil belajar kognitif siswa kelas X IPA Seruni 

SMA Negeri 09 Bombana dengan melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Game Tournament (TGT) 

3. Untuk mengetahui Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPA Seruni 

SMA Negeri 09 Bombana 

E. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat praktis maupun teoritis 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa : pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar fisika dan manfaat melatih siswa untuk kerja 

sama, mengungkapkan pendapat, menghargai kekurangan dan kelebihan  

sehingga sikap toleransi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran fisika. 
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b. Bagi guru: penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament 

(TGT) dapat dijadikan sebagai inovasi serta penyempurnaan proses 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar. 

c. Bagi sekolah : hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi sekolah dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan fisika di SMAN 

09 Bombana 

d. Bagi penelitian selanjutnya: penelitian ini memberikan masukan sekaligus 

pengetahuan untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). 

2. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran fisika dalam rangka meningkatkan hasil belajar. 

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti yang akan datang.  

F. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan 

dibahas, sekaligus menghindari terjadinya persepsi lain mengenai variabel penelitian 

ini, sehingga perlu adanya penjelasan mengenai definisi operasional berkaitan dengan 

judul penelitian ini. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) adalah 

tipe pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dalam kelompok belajar yang 

heterogen terdiri dari 4-5 orang yang saling membantu untuk memahami materi 



 

9 

pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas belajar, dan kepada kelompok yang meraih 

nilai tinggi diberi penghargaan berupa hadiah.  

Hasil belajar fisika adalah nilai belajar yang diperoleh siswa kelas X IPA 

Seruni SMAN 09 Bombana setelah mengikuti proses pembelajaran dikelas dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). 

Dimana hasil diperoleh dari hasil tes tertulis (Kognitif) yang diberikan di akhir 

pembelajaran pada setiap siklus pemberian tindakan dengan materi pokok yang akan 

diajarkan pada mata pelajaran fisika. Adapun materi pokok adalah usaha dan energi  

pada semester II Tahun Ajaran 2018/2019. 
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