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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pendidikan selalu berlangsung dalam suatu 

lingkungan. Lingkungan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berada di luar anak. Lingkungan itu dapat berupa 

tumbuhan, orang, keadaan, politik, sosial, ekonomi, binatang, 

kebudayaan, dan upaya lain yang dilakukan oleh manusia. 

Kegiatan pendidikan erat kaitannya dengan belajar. Belajar 

merupakan suatu proses perolehan informasi atau pengetahuan. 

Berhasil atau tidaknya suatu proses perolehan informasi tersebut 

tergantung cara perolehan informasi yang dilakukan. Pemilihan model 

dan metode pembelajaran yang tepat pada setiap mata pelajaran 

merupakan salah satu cara agar peserta didik memperoleh informasi 

dengan baik.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang saat ini dipelajari di 

sekolah-sekolah berhubungan dengan cara mencari tahu alam secara 

sistematis. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran 

IPA tidak sekedar dilihat dari segi perolehan nilai dalam mengerjakan 

soal dan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga setiap peserta didik 

perlu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimiliki 
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peserta didik dalam mengerjakan soal dan tugas yang diberikan oleh 

guru perlu dibentuk untuk memperoleh keberhasilan belajar. 

Peserta didik yang memiliki tanggung jawab, akan selalu 

berusaha untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh 

sehingga akan mencapai hasil yang maksimal dalam belajar. 

Tanggung jawab harus ditanamkan oleh orang tua dan guru agar 

peserta didik memiliki sikap tanggung jawab tidak hanya di 

lingkungan keluarga akan tetapi juga di lingkungan sekolah. Peserta 

didik yang memiliki tanggung jawab dalam proses belajarnya akan 

berakibat pada meningkatnya hasil belajar menjadi lebih baik. 

Permasalahan kegiatan pembelajaran yang dialami oleh siswa 

SD N 1 Karangbawang berdasarkan hasil angket dan wawancara yang 

diperoleh pada tanggal 17 sampai 26 April 2016 adalah rendahnya 

tanggung jawab dan prestasi belajar peserta didik. Tanggung jawab 

peserta didik yang rendah dilihat dari 32 % dari 28 siswa tidak 

mengerjakan tugas tepat waktu, dan 44 % dari 28 siswa tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan secara mandiri, data ini diperoleh 

dari Ibu Rohmah S.Pd selaku wali kelas V SD Negeri 1 

Karangbawang. Nilai rata-rata Ulangan Tengah Semester 1 pada mata 

pelajaran IPA tahun ajaran 2016/2017 adalah 68, kebanyakan siswa 

belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 74. Hal ini perkuat 

dengan penyebaran angket pada siswa-siswi kelas V SD Negeri 1 

Karangbawang menunjukkan dari 28 siswa 47,9 % siswa 
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menganggap materi IPA sulit untuk dipelajari, 72 % siswa tidak minat 

untuk belajar sendiri setelah guru menjelaskan materi, dan 56 % siswa 

belum mampu memahami materi IPA. Pemahaman konsep IPA yang 

rendah menyebabkan prestasi belajar IPA siswa rendah.  

Menurut Ibu Siti Rohmah, S.Pd metode pembelajaran yang 

sering digunakan dalam proses pembelajaran IPA adalah ceramah. 

Mata pelajaran IPA mempelajari makhluk hidup dan makhluk tidak 

hidup di alam sehingga siswa perlu memahami materi secara aplikatif. 

Hal ini menyebabkan penggunaan metode pembelajaran ceramah 

harus dikurangi dalam proses pembelajaran IPA. Penggunaan metode 

ceramah harus dikurangi, karena jika digunakan terlalau sering maka 

akan mengakibatkan siswa bosan, malas, dan tidak memperhatikan 

guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohmah, S.Pd 

dapat diketahui rendahnya pemahaman konsep IPA siswa 

dikarenakan siswa merasa kesulitan dalam memahami materi dan 

siswa kurang bertanggung jawab dalam mengikuti proses 

pembelajaran ataupun dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. Minimnya rasa tanggung jawab yang dimiliki siswa dalam 

proses pembelajaran mengakibatkan siswa tidak memperhatikan guru, 

dan lebih memilih untuk mengobrol bersama teman. Hal ini 

mengakibatkan pemahaman konsep IPA siswa rendah. Terobosan 

dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk mengatasi 
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rendahnya pemahaman konsep IPA siswa. Salah satu terobosan dalam 

proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan model dan 

metode pembelajaran yang tepat.   

Penggunaan model dan metode yang tepat dapat 

meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar IPA siswa. Model 

pembelajaran yang tepat adalah Teams Games Tournament (TGT). 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah model 

pembelajaran yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. 

Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam model 

pembelajaran TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

sehingga siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh 

guru, juga dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa. 

Model pembelajaran TGT akan semakin bermakna dengan 

penggunaan metode pembelajaran demonstrasi. Mulyasa (2005: 107) 

mengatakan bahwa metode pembelajaran demonstrasi adalah upaya 

guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa atau cara kerja suatu alat 

kepada peserta didik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara kerja 

suatu alat kepada peserta didik yang dapat dilakukan dengan berbagai 

cara dari sekedar memberikan pengetahuan yang sudah diterima 

begitu saja oleh peserta didik sampai pada cara agar peserta didik 

dapat memecahkan suatu masalah. Metode demonstrasi mampu 
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memperjelas konsep yang diberikan oleh guru, sehingga siswa 

mempunyai gambaran materi yang menjadi bahan dalam permainan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar IPA siswa 

diperlukan model dan metode pembelajaran yang tepat. 

Penggabungan antara model pembelajaran TGT dengan metode 

pembelajaran demonstrasi dinilai dapat meningkatkan kepahaman dan 

keaktifan siswa terhadap mata pelajaran IPA, sehingga dengan 

demikian diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan 

prestasi belajar IPA siswa. Adapun judul penelitian yang akan 

dilakukan “Upaya Meningkatkan Tanggung jawab dan Prestasi 

Belajar IPA Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Team 

Games Tournament berbantu Metode Pembelajaran Demonstrasi pada 

Siswa Kelas V SD N 1 Karangbawang”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi fokus perbaikan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan tanggung jawab siswa menggunakan 

model pembelajaran TGT berbantu metode pembelajaran 

demonstrasi? 

2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa menggunakan 

modelpembelajaran TGT berbantu metode pembelajaran 

demonstrasi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan tanggung jawab siswa kelas V SD N 1 

Karangbawang dengan menggunakan model pembelajaran team 

games tournament berbantu metode pembelajaran demonstrasi. 

2. Meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas V SD N 1 

Karangbawang dengan menggunakan model pembelajaran team 

games tournament berbantu metode pembelajaran demonstrasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi guru  

a. Penelitian ini dapat menginovasi pembelajaran yang dikelola 

dan dapat mengembangkan profesionalisme. 

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan guru tentang 

bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di kelas. 

2. Bagi siswa 

a. Penelitian ini dapat meningkatkan  prestasi belajar dan tanggung 

jawab siswa. 

b. Penelitian ini dapat meningkatkan kepahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajarinya. 
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