
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia yang diperoleh 

dari pengalaman melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang mencakup pengamatan, dugaan, 

eksperimen, dan simpulan. Objek dan persoalan IPA adalah semua gejala alam dan peristiwa 

yang dapat diukur. Mata pelajaran IPA diprogramkan untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa serta untuk mencintai dan 

juga menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
1
 

Pembelajaran IPA bagi siswa adalah mengajak siswa belajar mengungkapkan 

gejala-gejala alam dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukana oleh peneliti IPA 

dan bukan mentransfer pengetahuan secara informative. Belajar IPA harus melibatkan unsur-

unsur proses atau aktivitas siswa baik secara mental maupun fisik agar siswa dapat 

memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang nyata. Pembelajaraan secara aktif dilakukan 

dengan mengolah pegalaman dengan cara mendengar, membaca, menulis, dan mendiskuikan 

merefeksi ransangan dan memecahkan masalah. Dengan demikian upaya pengembangan 

keterampilan proses dapat dilakukan dengan  pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan 

yang berorientasi pada pemecahan masalah.
2
   

Pemecahan masalah dalam suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan memilih 

model yang paling tepat untuk digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Model adalah 
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cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini baik 

guru (model mengajar) maupun siswa (model belajar).  

Secara khusus, terkait dengan penelitian ini model pembelajaran yang akan 

digunakan adalah pembelajaran model Teams Games Tournament (TGT). Dalam model ini, 

para siswa di bagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat sampai lima orang yang berbeda-

beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya (heterogen). Guru 

menyiapkan materi, lalu siswa berkerja dalam tema mereka untuk memastikan semua anggota 

tim telah menguasai pelajaran.  

Pembelajaran kooperatif model TGT merupakan model pembelajaran yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktifitas seluruh siswa, tanpa ada perbedaan status, melibatkan siswa 

sebagai tutor sebaya yang mengandung unsur permainan dan Reinforcement.  

Langkah-langkah dalam pembelajaran model Teams Games Tournament (TGT) 

diantaranya yang pertama guru membagi siswa menjadi berkelompok, kemudian guru memulai 

kegiatan pembelajaran yang diteruskan dengan memberikan pemahaman konsep, selanjutnya 

siswa memainkan pertandingan dan pada bagian akhir guru memberikan penghargaan pada 

siswa yang aktif.  

Dalam proses belajar mengajar, pembelajaran mengandung arti suatu kegiatan yang 

dilaksanakan guru dan siswa secara bersama-sama. Inti dari pembelajaran tersebut adalah 

terjadi proses memberi dan menerima, diakhiri evaluasi yang sengaja dilakukan guru untuk 

mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang tak terstruktur yang saya lakukan di SDN 3 

Sawa kepada guru kelas IV ibu NURLINA S.Pd, ditemukan bahwa dalam kegiatan proses 

belajar mengajar siswa kelas IV banyak mengalami kejenuhan atau kurang semangat ketika 



belajar mata pelajaran IPA. Hal itu terlihat dari kegiatan siswa yang bervariasi di dalam kelas 

ketika berlangsung proses pembelajaran, ada yang bercerita, ada yang mengantuk, ada yang 

bercanda dengan teman, hanya sedikit yang memperhatikan guru ketika menerangkan 

pelajaran. Hasil ulangan harian IPA juga menunjukan bahwa jauh di bawah Standar Ketuntasan 

Minimal (SKM),
3
 hal tersebut diperjelas sebagaimana terlihat dari hasil observasi awal pada 

pra penelitian bahwa dari 12 orang jumlah siswa kelas IV SDN 3 Sawa hanya beberapa siswa 

diantaranya yang mampu mencapai nilai 65 (Enam Puluh Lima) sesuai dengan nilai SKM, 

yakni hanya 5 orang diantaranya mampu mencapai nilai di atas SKM dengan rincian bahwa 

masing-masing 2 orang memperoleh nilai tertinggi dengan nilai 90 dan 2 orang dengan nilai 80 

serta 1 orang lainnya memperoleh nilai 70, sedangkan 9 orang lainya belum mampu atau hanya 

memperoleh nilai yang masih berada di bawah nilai yang telah ditentukan di dalam SKM, 

adapun rinciaan siswa yang tidak atau belum mencapai nilai SKM yaitu 4 orang siswa hanya 

mencapai nilai 60 dan 3 orang secara berturut-turut hanya dengan nilai 50, 40, dan 30. Jadi 

dengan demikian jika dicermati maka nilai rata-rata yang dicapai siswa hanya berkisar 55 

masih beraada di bawah nilai SKM 65. Sehingga bertolak dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 3 Sawa Kecamatan Sawa dapat 

dikatakan bahwa nilai siswa secara klasikal belum mencapai ketuntasan karena belum seluruh 

siswa mencapai nilai menurut SKM. (daftar nilai terlampir). 

Jika ditinjau dari fenomena di atas, diidentivikasikan bahwa materi pembelajaran 

dengan medel pembelajaran yang digunakan belum relevan atau model pembelajaran yang 

digunakaan oleh guru tidak cocok dengan karakteristik belajar siswa di kelas tersebut. 

Sehingga, hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. 

                                                 
3
 Guru kelas IV SDN 3 Sawa, Kecamatan Sawa, wawancara oleh peneliti di ruang kelas IV SDN 3 Sawa 

Kecamatan Sawa 



Berangkat dari fenomena di atas, maka saya tertarik untuk mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), suatu penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran dikelas, yaitu dengan cara melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan dilaksanakan 

di kelas IV SDN 3 Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif model Team Games Tournament (TGT). Adapun judul 

penelitian ini adalah “Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Pembelajaran Cooprative 

learning Model Team Games Tournament (TGT) di Kelas IV SDN 3 Sawa Kecamatan Sawa 

Kabupaten Konawe Utara.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar siswa yang tidak mencapai SKM yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Kurangnya pengetahuan guru terhadap model pembelajaran aktif. 

3. Guru hanya menggunakan model ceramah. 

4. Guru yang mengampuh mata pelajaran IPA adalah bukan spesialisasi jurusan IPA 

5. Perubahan kutikulum dari KTSP menjadi kurikuluim K – 13 menyulitkan guru dalam 

menyiapkan bahan ajar. 

6. Belum adanya dokumen kurikulum  K – 13 yang disiapkan oleh sekolah. 

7. Kurangnya sarana prasarana, buku-buku paket pendukung pembelajaran IPA.  

 



C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model Team Games Tournament pada kelas IV SDN 3 Sawa 

Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara ? 

2. Apakah penerapan pembelajaran model TGT dapat meningkatkan Hasil belajar Siswa 

SDN 3 Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran model TGT pada siswa kelas IV SDN 3 

Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe utara. 

b. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran model TGT dapat meningkatkan Hasil 

belajar Siswa SDN 3 Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini selanjutnya diharapkan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

1) Sebagai dasar untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang 

terjadi di sekolah. 

2) Sebagai dasar untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran di 

sekolah. 



3) Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam 

meningkatkan mutu pencapaian tujuan pendiddikan melalui upaya 

peningkatan kualitas proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi guru  

1) Untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas mengajar 

yang melibatkan siswa secara menyeluruh dalam pembelajaran. 

2) Dapat jadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembelajaran yang 

berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. 

3) Sebagai masukan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

c. Bagi siswa,  

1) Kegiatan pembelajaran dengan model TGT dapat meningkatkan motivasi 

belajar. 

2) Kegiatan pembelajaran dengan model TGT dapat meningkatkan kegairahan 

belajar, karena bisa menarik perhatian siswa dengan anggota timnya. 

3) Kegiatan pembelajaran dengan model TGT dapat menimbulkan suasana 

belajar partisipatif dan menjadi lebih hidup, sehingga hasil belajarnya pun 

meningkat. 

 

d. Bagi sekolah,  

1) Penelitian ini dapat membantu sekolah dalam memperbaiki proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran  IPA. 



2) Sebagai masukan bagi sekolah agar memfasilitasi segala keperluan untuk 

kelancaran proses pembelajaran khususnya mata pelajaran  IPA. 

3) Sebagai sumber informasi dan referensi tambahan bagi penelitian berikut 

yang melakukan penelitian dengan judul yang relevan di sekolah tersebut. 

e. Bagi peneliti 

1) Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengentuhan dan keterampilan 

untuk melakukan penelitian. 

2) Dapat menambah wawasan peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pamahaman maka penulis mengemukakan definisi 

operasional sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

  
Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dalam 

kegiatan pembelajaran, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam 

belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.
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2. Pembelajaran Kooperatif Model TGT (Teams Games Tournament)  

Pembelajaran kooperatif model TGT (Teams Games Tournament) atau 

Pertandingan Permainan Tim. Menurut Trianto bahwa model TGT murid memainkan 
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permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim 

mereka.
5
 Adapun menurut Suherman mengemukakan bahwa model kooperatif model TGT 

mengusahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi antar 

kelompok, suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan 

(games) yaitu dengan guru bersifat terbuka, ramah, lembut, dan santun. Setelah  selesai kerja 

kelompok sajikan hasil kelompok sehinggga tejadi diskusi kelas.
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3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan itegrasi dari berbagai disiplin ilmu alam 

seperti biologi, fisika, kimia, dalam hal memahami akan lingkungan alam sekitar dan masih 

banyak disiplin ilmu yang lainnya. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa 

mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam sekitar yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, 

penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan atau ide yang telah di temukan sebelumnya.  

Dalam penelitian ini saya fokuskan pada tema bunyi, antara lain: Sifat-sifat bunyi, 

Syarat terjadinya bunyi, Sumber bunyi, Cara menghasilkan bunyi, serta Telinga sebagai indera 

pendengar dan cara merawatnya. 
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