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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PESERTA 

DIDIK DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES 

TOURNAMENTS (TGT) BERBANTUAN PERMAINAN   

LUDO DI KELAS IV SD NEGERI GEDUNG AGUNG  

LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

 

MAYCHA ANGGITA 

 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi 

tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik. di SD Negeri Gedung Agung 

Lampung Selatan, media pembelajaran yang digunakan guru IPA masih 

konvesional, kurangnya minat belajar siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. Penggunaan media pembelajaran yang masih 

terbatas dan kurang menarik dapat menjadikan proses pembelajaran 

menjadi monoton dan kurang menarik, serta peserta didik menjadi pasif. 

Sehingga hasil belajar IPA peserta didik kelas IV SD Negeri Gedung 

Agung Lampung Selatan tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu 

diadakannya penelitian pada pembelajaran IPA dengan menerapkan 

media pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas dengan siklus berdaur ulang yang terdiri dari 

empat tahap yaitu a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) observasi, d) 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata hasil belajar 

peserta didik mengalami peningkatan. Persentase ketuntasan juga 

meningkat. Pada pra penelitian persentase ketuntasan sebesar 31%, siklus 

I sebesar 42%, dan siklus II sebesar 85%. Demikian Model Pembelajaran 

Teams Games Tournaments (TGT) berbantuan Permainan Ludo dapat 

meningkatkan Hasil Belajar peserta didik pada mata peajaran IPA di 

kelas IV SD Negeri Gedung Agung Lampung Selatan. 

 

Kata Kunci:  Hasil Belajar, IPA, Model Pembelajaran TGT,  

Berbantuan Permainan Ludo 
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MOTTO 

 

 

 

 

Artinya :  

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q. S Ar-Ra’d : 11)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting karena dengan adanya penegasan judul dapat dipelajari 

pembahasan yang menjadi objek pembahasan, penegasan judul berisi 

istilah-istilah penting atau yang memiliki makna ganda agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. Skripsi ini berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Dengan Model 

Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) Berbantuan 

Permainan Ludo Di Kelas IV SD Negeri Gedung Agung Lampung 

Selatan”, untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

sebagai berikut: 

1. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persolan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
1
 

2. Meningkatkan adalah mempertinggi, dijadikan lebih baik. 

3. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah suatu yang diperoleh, dikuasai atau dimiliki 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar. 

4. Mata pelajaran IPA 

Mata pelajaran adalah pengelompokkan sejumlah mata pelajaran 

yang memiliki ciri-ciri yang sama atau pelajaran yang satu sama 

lain. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) adalah ilmu yang berakitan 

dengan bumi baik permukaan maupun yang ada di dalam perut 

5. Peserta Didik 

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum 

Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

bumi, alam semesta, luar angkasa, baik yang kasat mata maupun 

yang tidakk terlihat dengan panca indera manusia. 
2
 

                                                             
1
Rike Andriani, Motivasi Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar 

Siswa, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 4, No.1, (2019), h. 81 
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6. Teams Games Tournaments (TGT) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4 sampai 6 

orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku 

atau ras yang berbeda. 

7. Permainan ludo adalah permainan papan yang sama seperti 

bermain ular tangga.
3
 

8. SD/MI Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan adalah suatu lembaga pendidikan tingkat dasar 

yang berada di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan, yang mana sekolah tersebut 

dijadikan objek penelitian oleh penulis. 

Berdasarkan urain di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dalam 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Dengan 

Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

Berbantuan Permainan Ludo Di Kelas IV SD Negeri Gedung 

Agung Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memiliki peranan penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia.
4 

Pendidikan merupakan suatu 

kegiatan yang menitikberatkan pada proses belajar mengajar atau 

transfer ilmu. Pendidikan berperan penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan 

menjadi salah satu media untuk meningkatkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing dan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

                                                                                                                                         
2
Samsul Hadi, Pengaruh Pembelajaran berbasis problem based learning 

yang berorientasi pada hasil belajar pada sub tema energi. Terampil, Jurnal 

Pendidikan dan pembelajaran dasar, 7 (1) 2020, h. 51  
3
Siska Retno Sari, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Menerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Berbasis Permainan Ludo, Jurnal 

Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 7, No. 2, (2019), h. 205. 

 
4
Rachmawati Nurena Putri, Pengaruh Gender Terhadap Gaya Belajar 

Siswa di SDN 35 Gedong Tataan kabupaten Pesawaran, TERAMPIL, Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 5, No. 2, (Desember 2019), h. 207. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (3), sistem pendidikan 

nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling 

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Pendidikan 

nasional berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 

berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga pada proses 

pembelajaran tidak hanya menstransfer ilmu saja, tetapi dalam proses 

pembelajaran kita menstimulus kreativitas peserta didik dengan 

membuatnya ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan begitu 

peserta didik akan lebih mudah menyerap materi yang diberikan oleh 

guru. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai pengaruh untuk 

menentukan arah kesuksesan negara, pendidikan menjadi pilar dalam 

upaya pengembangan sumber daya manusia yaitu kemampuan 

mengembangkan minat dan bakat, serta berupaya membangun 

karakter pribadi yang lebih baik dan mampu bersosialisasi dengan 

lingkungannya.
5
 

Melalui pendidikan, manusia dapat menjadi manusia yang 

cerdas dan bermoral sehingga dapat memberikan kontribusi yang 

positif bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Dalam al-Qur’an 

Surat Shaad [38] ayat 29 menggambarkan orang yang berilmu yaitu 

sebagai berikut : 

 

 





Artinya: “Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu 

penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan 

                                                             
5
Mufida Nofiana, Teguh Julianto, “Upaya Peningkatan literasi sains 

siswa melalui pembelajaran berbasis keunggulan local”.Tadris; Jurnal Keguruan 

biologi, Vol.9 No.1, (2018), h. 33. 
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ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-

orang yang mempunyai fikiran.”(QS. Shaad [38] : 29) 

Pendidikan memiliki peran sentral bagi upaya 

pengembangan sumber daya manusia (SDM). Adanya peran 

demikian isi dan proses pendidikan perlu pemutakhiran sesuai 

dengan kemajuan ilmu dan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Untuk itu, perlu tercipatnya suatu 

kondisi atau keadaan proses pembelajaran yang kondusif, aktif, dan 

menyennagkan bagi murid. Salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah hasil belajar murid di 

atas KKM dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Hasil belajar sendiri memiliki pengertian perubahan perilaku 

yang diperoleh pelajar setelah melakukan proses pembelajaran. 

Memperoleh aspek perubahan perilaku tergantung pada apa yang 

dipelajari peserta didik. Dalam belajar, perubahan perilaku yang 

harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan belajar.
6
 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan keterampilan siswa untuk memecahkan masalah 

sehingga siswa dapat memahami Ilmu Pengetahuan Alam dalam 

kehidupan sehari-hari. Peserta didik dituntut mempunyai minat 

terhadap pembelajaran IPA. demikian juga pengajar (guru) harus 

menguasai bahan yang akan diajarkan dan terampil dalam mengajar. 

Cara mengajar seorang guru sangat menentukan keberhasilan peserta 

didik. Jika murid menyukai cara guru dalam mengajar maka 

pelajaran yang diajarkan pun akan cepat diserap oleh murid. Oleh 

karena itu, seorang guru yang professional dalam melaksanakan 

tugas mengajarnya harus mampu menerapkan berbagai media 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Media pembelajaran merupakan suatu benda atau alat yang 

digunakan untuk menyampaikan atau menggantarkan pesan-pesan 

                                                             
6
Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta 

Pemanfaatan sumber belajar, Depok: Rajawali Pers, 2019. h. 102. 
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dalam  pembelajaran.
7
 Media dalam pembelajaran berfungsi 

memperjelas pesan yang disampaikan guru. Disisi lain media 

berfungsi sebagai alat bantu mengajar, penggunaan media dapat 

meningkatkan semangat belajar peserta didik, dengan adanya media 

pembelajaran membuat suasana pembelajaran jauh lebih menarik 

dan menyenangkan.
8
  

Media yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran 

disesuaikan dengan materi atau bahan ajar karena setiap media 

mempunyai peranan masing-masing pada setiap materi. Proses 

penyampaian materi yang dilakukan oleh pendidik belum seluruhnya 

menggunakan media pembelajaran. Padahal media pembelajaran 

memudahkan siswa belajar, memberikan pengalaman konkrit, 

menarik perhatian, mengaktifkan indera siswa, dan membangkitkan 

dunia teori dengan realitanya. Media dalam pembelajaran berfungsi 

memperjelas pesan yang disampaikan guru. Disisi lain media 

berfungsi sebagai alat bantu mengajar, penggunaan media dapat 

meningkatkan semangat belajar peserta didik, dengan adanya media 

pembelajaran membuat suasana pembelajaran jauh lebih menarik 

dan menyenangkan.
9
 Selain itu, media dapat menunjang efektivitas 

keberhasilan belajar peserta didik dan dapat menciptakan rasa 

ketertarikan pada peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar di 

kelas. 

Pada kenyataannya, tidak sedikit guru menemukan kendala 

dalam mengajar di kelas. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya minat 

belajar siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Ditambah 

lagi dengan penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas 

dan kurang menarik. Guru lebih cenderung menggunakan media 

konvensioanl. Hal ini menyebabkan penggunaan media 

pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik dapat menjadikan 

                                                             
7
Jumatul Hidayah, Iswendi, Deskripsi Hasil Belajar Peserta didik 

Menggunaka Permainan Ludo, Jurnal of Multidisciplinary Research and 

Development, Vol. 3, No. 1, November 2020, h. 89. 
8
Joko Kuswanto, Ferri Radiansyah, Media Pembelajaran Berbasis 

Android Pada Mata Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI, Jurnal Media 

Infotama, Vol. 14, No. 1, Januari 2019, h. 15. 
9
 Tumbul Yuwono, Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berdasarkan Prosedur Polya, 

Tadris. Jurnal Tadris Matematika, 1 (2) 2018 
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proses pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik, serta 

peserta didik menjadi pasif. Sedangkan tuntutan proses pembelajaran 

sekarang harus melibatkan murid secara aktif. Hal ini terungkap 

melaui observasi dengan melakukan wawancara langsung kepada 

guru kelas IV SD Negeri Gedung Agung mengenai hasil belajar 

peserta didik kelas IV dan metode yang biasa digunakan dalam 

proses pembelajaran di kelas tersebut.  Kemudian Bapak Gunawan, 

S.Pd, memberikan jawaban sebagai berikut: 

1. Pada pembelajaran tematik memang hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik banyak yang masih belum mencapai KKM yaitu 

(75), dengan hasil nilai harian bulanan tema peserta didik pada 

tabel 1.1. 

2. Metode yang biasanya saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti diperoleh data 

hasil belajar peserta didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimum 75, 

sebagai berikut: 

 

Tabel. 1 

Hasil Penilaian Harian Bulanan IPA  

Peserta didik kelas IV 

 

No. Nama Nilai KKM Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

1. 
Angellia 

Natasya 
60 75  

 

2. 
Aprilia 

Salsabila 
75 75  

 

3. Arrafa Aditya 60 75  
 

4. Arumni Novia  65 75  
 

5. Bintang Alza 50 75   

6. 
Devita 

Maharani 
55 75  

 

7. 
Gisla 

Febriantari 
80 75  
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Dari hasil data pra survey di atas, terdapat peserta didik yang 

mencapai ketuntasan sebanyak 8 peserta didik dengan persentase 

31,4%, sedangkan yang belum mencapai ketuntasan sebesar 18 

8. 
Gustina 

Shafitri 
60 75   

9. Kevin Saputra  65 75  
 

10. 
Kholid 

Abdullah 
60 75  

 

11. 
Moreno 

Hidayat 
80 75  

 

12. Nafa Ayu 60 75   

13. Nadin Ivana  65 75  
 

14. Naima Oktavia  75 75  
 

15. Najwa Cikal  75 75  
 

16. Rangga Ahmad 70 75  
 

17. 
Rendi 

Kurniawan 
60 75  

 

18. Riska Ayu  60 75  
 

19. Rizky Saputra  80 75  
 

20. Rizky Ridho 75 75  
 

21. Salsa Destiara 80 75  
 

22. Shakina Putri 65 75   

23. Shevira Elziana 70 75  
 

24. Utari Nur  50 75  
 

25 Vita Azra 65 75   

26. Yossy dwi 70 75  
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peserta didik dengan persentase 57%, sehingga membuat peserta didik 

mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 75 lebih banyak. 

Berdasarkan data hasil belajar peserta didik di atas menjadi 

bukti pemanfaatan media pembelajaran yang belum maksimal 

menjadikan proses pembelajaran di dalam kelas kurang menarik, hal 

inilah yang menjadikan peserta didik merasa bosan. Oleh karena itu, 

perlu adanya pengembangan media yang baru yang lebih inovatif, 

variatif dan kontekstual. 

Mengubah keadaan di atas, dibutuhkan peran guru dalam 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Guru dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar dengan menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif dan menyenangkan. Hal ini tentu akan memicu 

ketertarikan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk 

memenuhi hal tersebut, maka peneliti menggunakan model 

pembelajaran TGT berbantuan permainan ludo sebagai solusinya. 

Model pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan status, melibatkan para siswa sebagai tutor sebaya dan 

mengandung unsur permainan serta penguatan. Adapun langkah-

langkah dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 4 

sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan 

suku atau ras yang berbeda, dimulai dari guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta menyajikan materi, dan siswa bekerja serta saling 

membantu dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas 

atau memahami materi pelajaran dengan bimbingan guru, dan akhir 

pembelajaran diadakan turnamen untuk memastikan seluruh sisswa 

materi pelajaran. 

Pada pembelajaran ini, siswa dimungkinkan dapat lebih 

banyak berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam bentuk diskusi 

dan kompetisi. Dengan Teams Games Tournaments (TGT) siswa akan 

menikmati bagaimana suasana turnamen, dan karena mereka 

berkompetisi dengan kelompok yang memiliki kemampuan setara, 

membuat Teams Games Tournaments (TGT) terasa lebih fair 

dibandingkan kompetisi dalam pembelajaran tradisional pada 

umumnya. Dapat disimpulkan, model TGT merupakan model 

pembelajaran dengan belajar tim yang menerapkan unsur permainan 

turnamen untuk memperoleh poin bagi skor tim mereka. Berbeda 
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dengan kelompok kooperatif lainnya, pembagian tim dalam Teams 

Games Tournaments (TGT) berdasarkan tingkat kemampuan siswa.
10

 

Permainan ludo merupakan permainan tradisional yang biasa 

dimainkan oleh anak-anak. Permainan ini merupakan permainan yang 

menyenangkan, menghibur, dan mudah dilakukan oleh murid. 

Permainan ludo ini telah dimodifikasi pada komponen-komponen 

permainan ludo sesuai dengan kebutuhan pembelajaran IPA. 

Permasalahan tersebut menjadi alasan peneliti mengambil objek dari 

SD Negeri Gedung Agung sebagai objek penelitian. Peneliti merasa 

hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran tematik masih 

cukup rendah. Dengan itu, peneliti berusaha untuk menggunakan 

bantuan media pembelajaran yang tepat agar dapat memperbaiki 

masalah yang dialami di sekolah tersebut dan penulis berharap dengan 

digunakannya bantuan media pembelajaran berupa permainan ludo ini 

diharapkan dapat memperbaiki minat dan kemampuan peserta didik 

dalam materi pembelajaran tematik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merujuk cara untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) bantuan permainan 

ludo yang diharapkan cocok untuk diterapkan dalam proses belajar 

mengajar di sekolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mengangkat penelitian ini 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik 

dengan Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

Berbantuan Permainan Ludo Di Kelas IV SD Negeri Gedung Agung 

Lampung Selatan.” 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut :  

1. Media pembelajaran IPA masih terbatas dan kurang menarik  

2. Belum tersedianya model pembelajaran Teams Games 

Tournaments (TGT) berbantuan permainan Ludo 

3. Kurangnya nilai peserta didik dikarenakan belum terlibatnya 

peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga materi yang 

diberikan menjadi sulit dipahami peserta didik. 

                                                             
10

Ibid, 18  
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi 

masalah tentang model pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT) berbantuan permainan ludo untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA peserta didik dengan materi yang disajikan hanya pada mata 

pelajaran IPA.  

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah Model Pembelajaran Teams 

Games Tournaments (TGT) Berbantuan Permainan Ludo dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Di Kelas IV SD Negeri Gedung 

Agung Lampung Selatan?”  

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

berbantuan permainan ludo dalam meningkatkan hasil belajar IPA 

peserta didik di Kelas IV SD Negeri Gedung Agung Lampung 

Selatan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu pendidikan dalam 

pengembangan media pembelajaran yang tepat dan efektif pada 

proses kegiatan belajar mengajar di SD/MI. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini agar dapat memberi 

sumbangan dalam proses pembelajaran tematik di sekolah. 

a. Bagi peneliti, menambah wawasan terkait penggunaan 

media permainan ludo pada pembelajaran tematik kelas IV 

SD/MI. 
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b. Bagi pendidik, diharapkan pengembangan ini dapat menjadi 

salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Bagi peserta didik, diharapkan mempermudah peserta didik 

dalam memahami suatu pembelajaran dan mengajarkan cara 

belajar yang menyenangkan terutama dalam matan pelajaran 

IPA. 

d. Bagi sekolah, diharapkan dapat mempermudah kegiatan 

belajar mengajar dan membangkitkan semangat belajar 

peserta didik. 

 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Peneliti mendapati beberapa karya ilmiah yang memiliki 

relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun 

beberapan hasil penelitian yang relevan, antara lain: 

1. Penelitian Uswatun Hasanah (2020) yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Teams Games Tournaments dengan 

Permainan LUDO Terhadap hasil belajar siswa”. Dietrbitkan di 

“Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 3, No. 2”, pada 

tahun 2020. Hasil Penelitian menyatakan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep siswa kelompok Tingkat Disposisi 

Matematis  tinggi.
11

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait 

dengan peningkatan hasil belajar peserta didik berbantuan 

permainan ludo. Sedangkan perbedaannya  terletak pada 

penggunaaan model pembelajaran TGT pada penelitian 

terdahulu. Selain itu, terdapat perbedaan yang lain terkait dengan 

objek mata pelajaran yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu 

menggunakan objek mata pelajaran matematika, sedangkan 

dalam oenelitian yang dilakukan peneliti menggunakan objek 

mata pelajaran IPA. 

                                                             
11

 Nur Khodijah, Penerapan Model Pembelajaran Teams Games 

Tournaments dengan Permainan LUDO Terhadap Hasil Belajar Siswa. Vol. 3, 

No. 2, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, (2020), h. 109. 
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2. Penelitian Syifa Aulia Nissa (2021) yang berjudul 

“Pengembangan Game Ludo untuk Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar”. Diterbitkan di “Jurnal Basicedu, Vol. 5, No. 4”, pada 

tahun 2021.  Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadinya 

peningkatan dalam mengembangkan game ludo pada 

pembelajaran IPS.
12

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode 

pembelajaran dengan permainan ludo. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada subjek penelitian. 

3. Penelitian Mishbah Ulhusna (2020) yang berjudul “Permainan 

LUDO untuk Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi Siswa 

dalam Pembelajaran Matematika”. Diterbitkan di “Jurnal of 

Elementary Education, Vol. 4, No. 2”, pada tahun 2020. Hasil 

Penelitian menyatakan bahwa Belajar matematika menggunakan 

media ludo terbukti dapat melibatkan keseluruhan siswa aktif 

untuk belajar karena media yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan belajar siswa pada tingkat SD. Media ludo juga dapat 

meningkatkan kerjasama, rasa saling ketergantungan antara 

masing-masing siswa dalam mendapatkan pengetahuan baru dan 

memotivasi siwa agar dapat meningkatkan pengetahuan lebih 

lanjut.
13

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait dengan 

metode pembelajaran menggunakan permainan ludo. 

Perbedaannya adalah terletak pada objek mata pelajaran yang 

digunakan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek 

pembelajaran mata pelajaran matematika. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan objek mata 

pelajaran IPA.  

4. Penelitian Raka Bagas Kara (2020) yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Melalui Media 

LUDO Pintar”, diterbitkan di “Jurnal of Education, Vol. 4 No. 

                                                             
12

Syifa Aulia Nissa, Pengembangan Game Ludo untuk Pembelajaran 

IPS Di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, Vol. 5 No. 4 (2021) h. 256. 
13

Mishbah Ulhusna, Permainan LUDO untuk Meningkatkan 

Keterampilan Kolaborasi Siswa dalam Pembelajaran Matematika. Vol. 4, No. 2, 

Jurnal of Elementary Education, (2020), h. 135. 
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3”, pada tahun 2020.  Hasil Penelitian menyatakan bahwa 

Peningkatan tindakan kelas dapat dilihat berdasarkan ketuntasan 

hasil belajar siswa pada ranah keterampilan. Dalam keterampilan 

siswa menulis puisi melalui penerapan media Ludo Pintar. Hal 

ini dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar siswa pada ranah 

keterampilan dari siklus I ke siklus II. Pada ranah keterampilan 

siswa di siklus I dengan nilai rata-rata 71,73 dan persentase 

ketuntasan sebesar 73,91% dengan kriteria baik. Meingkat pada 

siklus II dengan nilai rata-rata 78,26 dan persentase ketuntasan 

sebesar 91,30% dengan kriteria sangat baik.
14

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait dengan 

metode pembelajaran menggunakan permainan ludo. 

Perbedaannya adalah terletak pada objek mata pelajaran yang 

digunakan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek 

pembelajaran puisi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan objek mata pelajaran IPA.  

5. Penelitian Adelia Rahmawati (2020) yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Teams Games Tournaments Menggunakan 

Media Permainan Interaktif LUDO untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa”. Diterbitkan di “Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Geografi”, Vol. 1, No. 1 pada tahun 2020. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa metode ini membuat siswa aktif 

dan berani untuk mengemukakan pendapat sebanyak 93,1 

persen, dan sisanya 6,9 persen mengatakan tidak. Respon siswa 

terhadap komponen pembelajaran sangat bervariasi. Hal ini 

terlihat pada respon siswa terhadap materi adalah 82,7 persen 

sedangkan sisanya mengatakan materi pembelajaran tidak 

menarik. Respon siswa terhadap soal evaluasi baikadalah 86,2 

sedangkan sisanya mengatakan soal evaluasi pembelajaran tidak 

baik. Respon siswa terhadap suasana kelas menyenangkan 

adalah 93,1 persen sedangkan sisanya siswa yang dipelajari 

tidak menarik adalah 6,9 persen. Selain itu, penampilan guru 

menarik siswa menjawab menarik sebanyak 79,3 persen dan 

sisanya mengatakan tidak menarik yaitu 20,7 persen. Siswa 

                                                             
14 Raka Bagas Kara, Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi 

Melalui Media LUDO Pintar. Vol. 4, No. 3, Jurnal of Education, (2020), h. 369. 
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sangat berminat untuk mengikuti pembelajaran ini pada 

pertemuan yang selanjutnya, hal ini terlihat pada tanggapan 

siswa, bahwa 93,1 persen siswa berminat untuk mengikuti 

pembelajaran ini pada pertemuan selanjutnya dan sisanya tidak 

yaitu 6,9 persen.
15

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait 

dengan peningkatan hasil belajar peserta didik berbantuan 

permainan ludo. Sedangkan perbedaannya  terletak pada 

penggunaaan model pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT) pada penelitian terdahulu. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan 

dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis . 

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi area dan focus penelitian, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, kajian penelitian yang 

relavan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang model pembelajaran Teams Games 

Tournaments (TGT) berbantuan permainan ludo pada hasil belajar 

IPA peserta didik. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, desain PTK, 

tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data serta 

indicator keberhasilan. 

                                                             
15 Adelia Rahmawati, Penerapan Model Pembelajaran Teams Games 

Tournaments Menggunakan Media Permainan Interaktif LUDO untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa . Vol. 1, No. 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Geografi FKIP Unisyah, (2020), h. 14 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data hasil penelitian 

sampai dengan analisis data dan pembahasan 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari data hasil 

penelitian sampai dengan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembajaran 

1. Pegertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berasal dari dua kata yakni media dan 

pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin “medius” yang 

secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar.
16 Istilah 

media merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang 

didefinisikan sebagai perantara sumber pesan dengan penerima 

pesan.
17

 Media bertugas membawa informasi berupa 

pembelajaran dari narasumber menuju audien. Penerapan 

pembelajaran di lingkungan pendidikan, pendidik harus 

menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

variatif, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan 

mengoptimalkan proses dan berorientasi pada prestasi belajar. 

Menurut Olson media merupakan medium sebagai 

teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi, dan 

mendistribusikan informasi melalui rangsangan indra disertai 

dengan penstrukturan informasi Ada istilah lain dari media yakni 

mediator, mediator adalah penyebab atau alat yang turut campur 

tangan bagi kedua belah pihak atau bisa disebut sebagai pihak 

ketiga. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah 

suatu alat yang dapat menyampaikan atau perantara pesan dalam 

proses pembelajaran. 

Gagne dan Briggs, secara implisit mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, 

slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Di dalam proses pembelajaran, Media juga bisa 

menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Media ini 
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bisa berupa dari alam, buatan maupun budaya. Sehingga media 

merupakan alat untuk mempermudah proses pembelajaran 

dengan demikian media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung instruksional di lingkungan 

peserta didik yang bisa dilihat, didengar, dan dibaca.
18

 Pemakaian 

media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh 

psikologis bagi peserta didik dan penerapan media pembelajaran 

akan memicu suasana belajar yang lebih menyenangkan. 

Media pembelajaran adalah sarana komunikasi yang 

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dalam bentuk 

cetak maupun non cetak, termasuk teknologi perangkat keras 

yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan dengan hasil 

yang maksimal. Dalam arti lain, media pembelajaran merupakan 

suatu perantara yang digunakan oleh guru dalam menyalurkan 

atau menginformasikan pesan kepada peserta didik sehingga 

dapat memudahkan peserta didik dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa 

media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran 

sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung 

secara optimal.
19

 Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah 

proses komunikasi dengan proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui saluran atau media tertentu kepada 

penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah 

berupa materi pelajaran, sumber pesannya adalah guru atau bisa 

juga media, salurannya adalah media pembelajaran, dan penerima 

pesannya adalah peserta didik.  

 

2. Tujuan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran memiliki tujuan. Tujuan pertama yang paling 
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uatama menggunakan media, yaitu agar materi pembelajaran 

mudah dimengerti oleh peserta didik. Adapun secara khusus 

media pembelajaran digunakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan pengalaman belajar peserta didik yang berbeda 

dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik 

untuk belajar. 

b. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu peserta didik 

dalam bidang teknologi. 

c. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

tidak mudah untuk dilupakan oleh peserta didik. 

d. Menjadikan proses pembelajaran lebih efektif, efisien dan 

bermakna. 

e. Membuka peluang belajar dimana sana dan kapan saja. 

f. Menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta didik.
20

 

 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran tidak mutalk harus diadakan. Namun akan lebih 

baik jika media pembelajaran karena media pembelajaran 

mempunyai kelebihan-kelebihan yang dapat dimanfaatkan untuk 

membantu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Manfaat 

atau kelebihan media pembelajaran, antara lain: 

a. Meningkatkan nilai pendidikan dengan cara meningkatkan 

kesecapatan belajar (rate of learning), membantu pendidikn 

untuk menggunakan waktu peserta didik secara baik, 

mengurangi beban pendidik dalam menyajikan informasi dan 

membuat aktivitas pendidik lebih terarah untuk 

meningkatkan minta belajar. 

b. Memberi kemungkinan pendidikan yang sifatnya individual 

dengan jalan memperkecil atau mengurangi kontrol pendidik 

yang tradisional dan kaku, memberi kesempatan luas kepada 

peserta didik untuk berkembang menurut kemampuannya 
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serta memungkinkan mereka belajar menurut cara yang 

dikehendakinya.
21

 

c. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

meningkatkan dan memperlancar proses dan hasil belajar. 

d. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga 

dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antar siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemapuan dan minatnya. 

e. Dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu, seperti 

objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan di 

dalam kelas, objek yang terlalu kecil, kejaidan langka di 

masa lalu, percobaan yang membahayakan, dan 

peristiwaalam yang dapat disajikan dan disimulasikan dengan 

menggunakan foto, gambar, film, slide, model, atau rekaman 

video. 

f. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

epristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan 

lingkungannya. 

g. Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. 

Misalnya belajar melalui rekama kaset, tape recorder, atau 

televisi. 

h. Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi 

yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. 

Misalnya ketika guru menyampaikan materi pembelajaran 

secara lisan melalui ceramah, maka ada kemungkinan terjadi 

perbedaan pendapat persepsi yang diterima oleh peserta 

didik. 

Manfaat media pembelajaran yang telah dijelaskan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berperan 

penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat 

menerangkan suatu materi pembelajaran dengan mudah dan jelas. 

 

4. Karakteristik Media Pembelajaran 

Nuryanto menjelaskan ada beberapa karakteristik media 

pembelajaran, antara lain: 
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a. Media Grafis 

Media grafis merupakan penuangan pesan kedalam 

bentuk symbol komunikasi verbal. Fungsi media grafis untuk 

menarik perhatian, memperjelas ide, memperkuat ingatan 

materi yang digrafiskan. Contoh media grafis antara lain: 

sketsa, diagram, bagan, foto, chart, grafik, poster, kartun, 

peta, papan buletin, papan flannel. 

b. Media Audio 

Media audio merupakan penuangan pesan melalui 

lambang auditif, baik verbal maupun non verbal. Contoh 

penggunaan media audio dapat berupa radio, alat perekam, 

pita magnetik, dan alat perekam pita kaset. 

c. Media projeksi diam 

Media projeksi diam penuangan pesan kedalam 

bentuk simbol verbal. Artinya media projeksi diam ini 

hampir sama dengan media grafis pada media projeksi diam 

menyajikan rangsangan visual dan bahan bahan media grafis 

banyak digunakan di media projeksi diam ini.
22

 

Menurut Onasanya media pembelajaran itu, antara lain; 

1) Media cetak, Media cetak memiliki tujuan utama yakni 

tujuan informasional dan motivasional. Media cetak yang 

banyak digunakan di dalam pembelajaran antara lain: 

ensiklopedia, almanak, koran dan majalah. 

2) Media grafik, media grafik merupakan media dua 

dimensi yang dirancang sebagai alat penyalur pesan 

kepada peserta didik dengan 

menggunakan simbol visual dan verbal. 

3) Relia, media relia merupakan alat penyampaian 

materi dengan objek atau benda yang digunakan 

itu benar-benar nyata. Contohnya herbarium hewan atau 

tumbuh-tumbuhan. 

4) Gambar, media gambar di gunakan di sebuah 

pembelajaran agar dapat menarik minat peserta didik 

untuk aktif di dalam kelas. Media gambar ini juga dapat 

                                                             
22

Yosal Iriantara, Komunikasi Pembelajaran Interaksi Komunikatif Dan 

Edukatif Di Dalam Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 194. 



 

 

20 

diterapkan di semua mata pelajaran baik kelas rendah 

maupun tinggi. 

5) Model, media ini merupakan media representasi 3 

dimensi dari suatu yang asli baik keadaan, kondisi 

maupun bentuk. Model ini dapat menyajikan benda yang 

dijadikan sebuah model ini detail 

ataupun sederhana 

6) Media audio, media ini merupakan media yang 

menyajikan bentuk informasi ke dalam bentuk 

verbal. Sehingga mendorong penguasaan  

7) keterampilan intelektual dan motorik peserta didik. 

8) Overhead Projector, media ini bentuk 

penyajiannya dengan menyorotkan transparansi bahan 

pembelajaran di depan kelas. 

9) Presentasi multimedia, merupakan  

Pengkombinasian dari berbagai media baik verbal, visual 

maupun audio. 

 

5. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Perkembangan pendidikan yang sangat pesat, 

berpengaruh pada perkembangan psikologi belajar serta pada 

sistem pendidikan yang ada.Keadaan tersebut, mendorong dan 

berakibat juga pada kemajuan teknologi pembelajaran dan 

penambahan baru pada media pembelajaran. Seiring dengan 

kemajuan teknologi, maka perkembangan media pembelajaran 

begitu cepat, di mana masingmasing media yang ada punya ciri-

ciri dan kemampuan sendiri. Dari hal ini, kemudian timbul usaha-

usaha penataannya yaitu pengelompokkan atau klasifikasi 

menurut kesamaan ciri-ciri atau karakteristiknya. Ciri-ciri umum 

dari media pembelajaran menurut (Oemar Hamalik, 1994), 

adalah sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran identik dengan pengertian peragaan 

yang berasal dari kata “raga”, artinya suatu benda yang dapat 

diraba, dilihat dan didengar dan yang dapat diamati melalui 

panca indera. 

b. Tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat 

dilihat dan didengar. 
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c. Media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan 

(komunikasi) dalam pengajaran antara guru dan siswa. 

d. Media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar 

mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. 

e. Media pembelajaran merupakan suatu “perantara” (medium, 

media) dan digunakan dalam rangka belajar. 

f. Media pembelajaran mengandung aspek, ebagai alat dan 

sebagi teknik yang erat pertaliannya dengan metode belajar. 

g. Karena itu, sebagai tindakan operasional, dalam buku ini 

digunakan pengertian “media pembelajaran”.
23

 

Menurut AECT (dalam Ahmad Rohani, 1991), 

mengklasifikasikan 

tentang sumber belajar media menjadi enam macam, yaitu: 

a. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh 

komponen lain yang dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan 

data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang 

studi/mata kuliah atau bahan pengajaran yang diajarkan 

kepada peserta didik, dan sebagainya. 

b. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Termasuk 

kelompok ini misalnya guru/dosen, tutor peserta didik dan 

sebaginya. 

c. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung 

pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat perangkat 

keras atau pun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media 

termasuk media materials seperti transportasi, slide, film, 

audio, video, modul, majalah, buku dan sebagainya. 

d. Device (alat), yakni (suatu perangkat keras) yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, 

misalnya OHP, slide, video, tape recorder, dan sebagainya. 

e. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang 

dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, 

lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya 
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pengajaran terprogram/modul, simulasi, demonstrasi, tanya 

jawab, CBSA, dan sebagainya. 

f. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar di 

mana pesan disampaikan. Baik lingkungan fisik ruang kelas, 

gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, 

lapangan, dan sebagainya. Juga lingkungan non fisik, 

misalnya suasana belajar itu sendiri, tenang, lelah, ramai dan 

sebagainya.
24

 

 

6. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Di atas telah kita bahas bahwa media merupakan bagian 

dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka dari itu, 

berikut ini merupakan beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

dalam memilih media pembelajaran: 

a. Pemilihan media disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Pemilihan media harus tetap mengacu pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Pencapaian tujuan ini bisa 

berupa menghafal, berbagai kegiatan yang melibatkan fisik 

atau menggunakan prinsip sebab akibat, mengerjakan tugas 

yang mengasah kognitif peserta didik. 

b. Pemilihan media harus tepat dan mampu mendukung isi 

pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau 

generalisasi. Ketepatan media ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pembelajaran dan mental setiap individu. 

c. Pemilihan media harus luwes, praktis, dan bertahan. 

Sebaiknya penggunaan media haruslah yang mudah dibuat 

sendiri oleh guru, media dapat digunakan dimanapun dan 

kapanpun serta media mudah dibawa kemana-mana. 

d. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan 

criteria utama dalam menggunakan media karena 

sebagus dan semenarik apapun media tidak ada artinya jika 

guru tidak dapat menggunakannya dengan maksimal. 

e. Pemilihan media harus dikelompokkan sesuai dnegan 

sasaran. Pengelompokan media ini dimaksudkan agar media 

sesuai dengan sasaran karena belum tentu media yang 
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digunakan oleh kelompok besar dapat efektif digunakan oleh 

kelompok kecil ataupun sedang begitupun sebaliknya. 

f. Pemilihan media harus sesuai dengan mutu teknis. Setiap 

pengembangan media harus disesuaikan dengan 

persyaratan teknis tertentu.
25

 

 

B. Model Pembelajaran TGT 

1. Pengertian Model Pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT). 

Model pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT) 

merupakan salah satu tipe model pembelajaran menggunakan 

turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis, dimana para 

siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim 

lain yang kinerja akademik sebelumnya. Model Teams Games 

Tournaments (TGT) adalah suatu model pembelajaran oleh guru 

dan diakhiri dengan memberikan kartu pertanyaan kepada siswa. 

Setelah itu siswa pindah ke kelompok masing-masing untuk 

mendiskusikan dan menyelesaikan, pertanyaan-pertanyaan atau 

masalah-masalah yang diberikan guru sebagai ganti tes tertulis 

siswa akan bertemu di meja turnamen. Penerapan TGT mirip 

dengan STAD dalam hal komposisi kelompok, format 

instruksional, dan lembar kerjanya. Bedanya jika STAD fokus 

pada komposisi kelompok berdasarkan kemampuan, ras, etnik, 

dan gender, maka TGT umumnya fokus hanya pada level 

kemampuan saja. Pada model TGT siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang untuk 

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. Dengan TGT 

siswa akan menikmati bagaimana suasana turnamen, dan karena 

mereka berkompetisi dengan kelompok yang memiliki 

kemampuan setara, membuat TGT terasa lebih fair dibandingkan 

kompetisi dalam pembelajaran tradisional pada umumnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran dengan 

belajar tim yang menerapkan unsur permainan turnamen untuk 

memperoleh poin bagi skor tim mereka. Berbeda dengan 
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kelompok lainnya, pembagian tim dalam TGT berdasarkan 

tingkat kemampuan siswa.  

2. Langkah-langkah Teams Games Tournaments (TGT) 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan model 

pembelajaran Teams Games Tournaments yaitu :  

a. Penyajian Pada awal pembelajaran guru menyampaikan 

materi kepada siswa. Pada saat penyajian ini siswa harus 

benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru, karena akan membantu siswa bekerja 

lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat games 

karena nantinya akan ada kartu pertanyaan yang akan di 

jawab. 

b. Kelompok (team) Kelompok biasanya terdiri dari 4 orang 

siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari kemampuan 

akademik, jenis kelamin, suku dan ras. Fugsi kelompok adalah 

untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya 

dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok 

agar bekerja dengan baik dan optimal.  

c. Permainan (games) Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat oleh 

siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan 

games terdiri dari pertanyaanpertanyaan bernomor. 

d. Tournament Permainan diikuti oleh anggota kelompok dari 

masing-masing kelompok yang berbeda. Tujuan dari 

permainan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana anggota 

kelompok menguasai materi, dimana pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan berhubungan dengan materi yang telas 

didiskusikan dalam kegiatan kelompok.  

e. Penghargaan Pemberian penghargaan berdasarkan pada poin 

yang diperoleh oleh kelompok dari permainan. Masing-

masing team akan mendapat reward.  

Pembelajaran Team Games Turnament, dapat bermanfaat 

bagi siswa untuk kenumbuhkan pemahaman untuk penguasaan 

pembelajaran yang diterima secara teoritik dan praktek. 

Pembelajaran Team Games Turnament juga dapat memotivasi 

seluruh siswa untuk belajar dan membantu saling belajar, 

berdiskusi, berdebat, menggeluti ide-ide, keterampilan-
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keterampilan bermanfaat energi sosial siswa, saling mengambil 

tanggung jawab dan menghargai satu sama lain.  

3. Kelebihan dan kekurangan Teams Games Tournaments 

(TGT). 

Model pembelajaran kooperatif Teams Games 

Tournaments ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai 

berikut:  

a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif Team Games 

Tournament:  

1) Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu 

2) Proses belajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa  

3) Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang 

lain  

4) Motifasi belajar lebih tinggi  

5) Hasil belajar lebih baik  

6) Meningkatkan kebaikan budi pekerti, kepekaan dan 

toleransi  

b. Kelemahan model pembelajaran kooperatif Teams Games  

Tournaments (TGT) :  

1) Bagi Pendidik  

Sulit mengelompokan siswa yang mempunyai 

kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini 

akan dapat diatasi jika pendidik yang bertindak sebagai 

pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian 

kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa 

cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah 

ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika pendidik mampu 

menguasai kelas secara menyeluruh.  

2) Bagi Siswa Masih adanya siswa berkemampuan tinggi 

kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada 

siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas 

pendidik adalah membimbing dengan baik siswa yang 

mempunyai kemampuan akademis tinggi agar dapat 

menularkan pengetahuannya kepada siswa lainnya. 

 

Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut penulis akan 

berusaha untuk dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta 



 

 

26 

didik di kelas IV, karena positif dan negatif selalu bersaing untuk 

mendapatkan yang unggul. 

 

C. Permainan Ludo  

1. Pengertian Permainan  Ludo 

Kata “permainan” berasal dari kata “main” yang berarti 

kegiatan untuk melakukan perbuatan kesenangan. Permainan 

dapat menciptakan atau menimbulkan rasa senang bagi 

pelakunya. Bermain merupakan hal yang sangat penting bagi 

anak. Melalui sebuah permainan seorang anak dapat belajar 

banyak hal, karena dengan bermain anak merasa senang dan 

bahagia serta mampu berkonsentrasi lebih lama sehingga 

kemampuan mengingat mereka lebih baik. Sehingga, dapat 

disimpulkan permainan adalah selalu bermain dengan sesuatu, 

tentang sesuatu, yang membutuhkan keterlibatan (interaksi dan 

komunikasi) antar anak-anak atau anak-anak dengan 

lingkungannya.
26

 

Melalui permainan anak akan terdorong mempraktekkan 

keterampilannya yang mengarahkan perkembangan kognitif 

anak, bahasa anak, psikomotorik anak, dan perkembangan fisik. 

Pengalaman bermain anak akan mendorong anak lebih kreatif. 

Permainan adalah sesuatu yang aktif dan dinamis, tidak terbatas 

ruang dan waktu. Permainan juga berlaku untuk setiap anak di 

sepanjang zaman, bersifat fleksibel, memiliki konteks yang 

spontan dan hubungan sosial serta menjadi sarana kominikasi 

dengan teman sebaya dan lingkungannya. 

Permainan ludo adalah permainan papan yang sama 

seperti bermain ular tangga. Ludo adalah salah satu permainan 

tradisional yang sangat sederhana bisa dilacak dari abad ke-6 di 

India. Keunggulan dari sisi keunfikan permainannya, nilai 

budaya dan nilai edukasinya bagi anak sudah sepatutnya dijaga 

keberadaannya agar dapat dikenal dan menjadi kebanggaan bagi 

anak-anak sebagai generasi penerus.
27
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Penerapan permainan ludo memang bukan hal baru 

dalam pembelajaran, permainan ludo dapat diterapkan dalam 

setiap mata pelajaran seperti pada mata pelajaran kimia 

permainan ludo digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan permainan ludo berbasis Chemo Edutainment, 

selain itu permainan ludo juga sudah pernah diterapkan pada 

mata pelajaran ekonomi dan bahkan sejarah.  

Permainan ludo memiliki banyak keterampilan yang 

akan di asah diantaranya keterampilan sosial. Keterampilan sosial 

yang dilatih dalam permainan ini di antaranya kemauan 

mengikuti dan mematuhi aturan pervmainan, bermain secara 

bergiliran. Keterampilan kognitif penjasorkes yang terstimulasi 

yaitu mampu menyebutkan beberapa gevrak dasar dan berbvagai 

macam gerak dasar. Sehingga dapat disimpulakan permainan 

ludo adalah permainan papan yang dimainkan oleh dua orang 

hingga empat orang dengan menggunakan dadu dan bidak 

sebagai pemain dan menjadi yang tercepat untuk mencapai titik 

tengah yang merupakan tujuan akhir permainan. Menciptakan 

kondisif yang menyenangkan bagi anak-anak, dan teknik 

permainan ludo dapat dikembangkan untuk membantu 

penguasaan anak-vanak terhadavp aspek-aspek perkembangan, 

khususnya pada materi pengembangan kemampuan gerak anak. 

Permainan ludo adalah jenis permainan papan berpetak 

yang dimainkan 2-4 orang pemain, di mana para pemain 

berlomba-lomba menjalankan empat bidak mereka dari start 

sampai finish berdasarkan jumlah mata dadu yang didapat. Ludo 

berasal kata lain ludus yang artinya permainan (game). Ludo 

adalah penyederhanaan dari permainan Indian, yaitu Pachisi. 

Pachisi diperkirakan sudah dimainkan sejak 500 tahun yang lalu 

sebelum masehi. Namun demikian, ludo yang muncul sekitar 

tahun 1896 dipatenkan di Inggris dengan nomor paten 14636.
28
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Gambar 1. Papan Permainan ludo 

 

2. Spesifikasi Permainan Ludo 

Ciri pada permainan ludo yaitu permainan yang dilakukan 

secara bxerkelompok yang terdiri dari empat orang anak, 

mempunyai empat macam warna yaitu merah, kzuning, hijau dan 

biru yang tergambar dengan ukuran 35 x 35 cm berbentuk segi 

empat sama sisi atau bujur sangkar, yang harus mengatur strategi 

untuk berlomba memindahxkan empat pion dengan 

menggunakan dadu. Peralatan yang digunakan untuk bermain 

ludo yaitu: 

a. Papan permainan ludo,  

b. Dadu dan dua belas buah bidik untuk bermain,  

c. Kartu pertanyaan yang sudah dimodifikasi,  

d. Pemain yang akan bermain ludo. 

 

3. Peraturan Permainan Ludo 

Peraturan  permaian  ludo ini  sama  dengan  peraturan  

pada  permainan sebelumnya  akan  tetapi  pada  permaian  ludo  

ini  ada  sudah  dimodifikasi. Peraturan perminan nya yaitu: 

a. Saat memulai permainan, empat pion ludo disusun pada 

rumah yang sesuai dengan warna yang terdapat di sudut 

papan. 

b. Untuk mengeluarkan pion ludo dari rumah tersebut, setiap 

pemain harus mendapatkan hasil kocokan dadu dengan angka 

yang sama yaitu angka 6. 

c. Setelah mendapat angka 6 maka pemain ada di kotak star 

serta diberi satu kali kesempatan lagi untuk mendapatkan 

kocokan dadu yang akan melanjutkan pemain untuk bermain 

ke tahap selanjutnya 

d. Ketika pemain bertemu kotak tanda tanya maka akan akan 

diberikan soal yang ada pada kotak surat tanda tanya, jika 

soal berhasil menjawab maka akan diberikan hadiah, tetapi 
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sebaliknya jika tidak berhasil menjawab akan diberikan 

hukuman. 

e. Ketika pemain bertemu kotak hadiah maka pemain memilih 

kotak hadiah yang berada di kotak surat hadiah 

f. Ketika 2 pemain bertemu dalam satu kotak yang sama maka 

pemain akan mengulang kembali permainannya ke titik 

awal. 

g. Pemenang ditentukan dengan melihat siapa yang paling 

pertama meletakkan seluruh pion ludo ke titik akhir. 

 

4. Kelebihan Permainan Ludo Dalam Pembelajaran 

Kelebihan permainan ludo sebagai media pembelajaran 

yaitu sebagai berikut : 

a. Dapat melatih kemampuan literasi mengetahui dan 

mengingat 

b. Pemain dapat mengkoordinasikan anggota tubuh dengan aktif 

saat bermain. 

c. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara cepat. 

d. Dapat meningkatkan rasa sosialisasi kerja sama dengan 

kelompoknya. 

e. Dapat menimbulkan jiwa kreatif dan imajinatif, kemampuan 

menghasilkan ide sesuai dengan konteks.
 
 

 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah proses usaha yang dikerjakan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalanannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Bisa juga diartikan dengan 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Istilah lain 

belajar adalah hasil dari penguasaan ilmu pengetahuan yang 

diungkapkan dalam bentuk perubahan perilaku sikap yang 

menyangkut ketercapaian tujuan indikator pembelajaran peserta 

didik yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
29
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Kemampuan intelektual peserta didik sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik dalam belajar. Untuk mengetahui 

berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar, perlu adanya 

evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil yang diperoleh 

peserta didik pada kegiatan pembelajran berlangsung. Hasil 

belajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan peserta 

didik sebelumnya tidak dapat mereka lakukan, sebagai cerminan 

kompetensi peserta didik. Dalam hal ini, hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, keterampilan dan apresiasi, sebagai hasil interaksi dalam 

pembelajaran. Belajar yang dimaksudkan untuk menimbulkan 

perilaku, salah satunya seperti perubahan pada aspek afektif, 

kognitif dan psikomotorik. Sehingga, hasil pembelajaran bisa 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengindentifikasi dan 

mengevaluasi tujuan pembelajaran. Sebagai salah satu patokan 

untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran melalui 

laporan mengenai apa yang telah diperoleh peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran.
30

 

Hasil belajar merupakan bukti nyata atas tercapainya 

tujuan pembelajaran. Hasil belajar perlu dievaluasi, evaluasi yang 

dimaksud adalah cerminan untuk melihat kembali apakah tujuan 

yang ditetapkan telah tercapai dan apakah proses pembelajaran 

yang telah berlangsung efektif.  

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan hasil 

belajar adalah suatu yang diperoleh, dikuasai atau dimiliki peserta 

didik setelah mengikuti proses belajar. Atau dapat diartikan 

sebagai prestasi yang dicari seseorang dalam proses 

pembelajaran. 

 

2. Aspek-Aspek Hasil Belajar 

Proses belajar mengajar harus mendapat perhatian serius 

yang meliputi berbagai aspek yang mendukung keberhasilan 

pembelajaran. Beberapa pakar sepakat bahwa hasil belajar 
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meliputi tiga kategori yakni ranah kognitif, ranah afektif maupun 

ranah psikomotorik.
31

 

Ranah kognitif berarti berpikir. Dalam kehidupan 

seharihari setiap manusia tidak dapat menghindari kegiatan 

berpikir atau aktivitas mental yang terjadi secara internal (suatu 

proses yang terjadi di otak manusia). 

Ranah afektif adalah ranah yang terkaitan dengan sikap 

dan nilai. Ranah afektif mencakup karakteristik perilaku seperti 

perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai-niali. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diprediksi akan 

berubah jika seseorang sudah memiliki kekuatan kognitif tingkat 

tinggi.
32

 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

aktivitas fisik, misalnya; menulis, memukul, melompat, dan 

sebagainya. Domain psikomotorik juga terkait dengan hasil 

pembelajaran yang dicapai melalui keterampilan manipulasi yang 

melibatkan kekuatan otot dan fisik.
33

 

Dengan demikian hasil belajar adalah suatu proses atau 

usaha yang didapatkan setelah melakukan kegiatan belajar oleh 

peserta didik. Untuk melihat kemampuan peserta didik dapat 

dilihat dan diukur dengan menggunakan tes dan observasi 

perilaku peserta didik. Selain itu, Hasil belajar peserta didik dapat 

dilihat dari pemahaman dan tingkah laku peserta didik yang 

mencangkup ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. 

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah hasil belajar 

pada aspek kognitif.  Hasil belajar pada aspek kognitif ini dilihat 

dari nilai peserta didik yang diperoleh pada tes yang dilakukan 

pada akhir pembelajaran. 
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Tabel 2. 

Daftar Indikator Ranah Kognitif 

No. Jenis Indikator 

1 Pengetahuan 

 C1 

Menjelaskan, mengurutkan, 

mengidentifikasi, mengulangi, 

menyebutkan, dan sebagainya. 

2 Pemahaman  

C2 

Meringkas, Mengklasifikasikan, 

memaparkan, menuliskan kembali, 

dan sebagainya. 

3 Penerapan  

C3 

Menggunakan, menjalankan, 

melaksanakan, mempraktikkan, 

memilih, menyelesaikan, dan 

sebagainya. 

4 Analisis  

C4 

Membandingkan, menguraikan, 

membedakan, menyamakan, 

mengintegrasikan, menyusun ulang, 

dan sebagainya. 

5 Sintesis  

C5 

Mengategorikan, memodifikasi, 

mengorganisasikan, menghubungkan, 

merevisi dan sebagainya. 

6 Evaluasi  

C6 

Membangun, menilai, mengkritik, 

menyimpulkan, menguji dan 

sebagainya.
34

 

 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil tidaknya seorang murid dalam belajar disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik yaitu yang berasal dari dalam diri peserta 

didik (faktor internal) dan juga yang berasal dari luar peserta 

didik (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut, antara lain:
35

 

a. Faktor internal 
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Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar 

seperti pada aspek psikologis terdiri dari:  

1) Intelegensi, artinya sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan belajar 

2) Perhatian, artinya untuk menjamin hasil belajar yang 

baik, peserta didik harus mempunyai perhatian terhadap 

bahan yang akan dipelajarinya. Perhatian adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu semata-mata 

tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. 

3) Minat, artinya besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, 

karena bila materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat, peserta didik tidak akan belajar sungguh-

sungguh. 

4) Bakat, artinya kecakapan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan. 

5) Motivasi, artinya rasa keinginan yang tinggi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

6) Kesiapan, artinya dalam proses pembelajaran perlu 

adanya kesiapan untuk belajar, maka akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang baik. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar terdiri 

dari
36

: 

1) Aspek keluarga, seperti cara mendidik anak besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar anaknya. Orang tua 

tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat 

menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. 

Lalu suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga pun 

sangat mempengaruhi hasil belajar anak, jika suasana 

rumah tenang, seorang anak akan betah tinggal dirumah 

dan anak dapat belajar dengan baik.  

2) Aspek Sekolah, seperti hubungan interaksi guru dengan 

peserta didik, kedisiplinan, dan alat pelajaran. Guru 

yang kurang berinteraksi dengan peserta didik, dapat 

menyebabkan proses belajar kurang lancar, serta 

kedisiplinan sekolah sangat erat hubungannya dengan 
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kerajinan peserta didik pergi ke sekolah dan juga 

belajar.  

3) Aspek Masyarakat, seperti bentuk kehidupan 

masyarakat dan teman dilingkungannya. Kehidupan 

masyarakat disekitar juga dapat mempengaruhi belajar 

anak, pengaruh tersebut dapat mendorong semangat 

anak belajar lebih giat atau bisa sebaliknya, serta 

pengaruh dari teman pun bisa saja terjadi, maka dari itu 

perlu adanya nya pengawasan dari orang tua. 

 

E. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Peserta didik adalah seseorang yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan minat bakat dan kemampuan 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai 

kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh 

pendidik nya. Kemampuan peserta didik dalam proses berfikir 

untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika meskipun masih 

terikat dengan objek yang bersifat konkret.
37

 Peserta didik bisa 

juga diartikan dengan manusia seutuhnya yang berusaha untuk 

mengasah potensi supaya lebih potensial dengan bantuan 

pendidikan atau orang dewasa. Sementara itu peserta didik berarti 

anak yang dididik atau individu yang mengalami perubahan 

perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan 

arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari 

struktural proses pendidikan. Peserta didik memiliki daya dan 

potensi untuk berkembang dan siap pula untuk dikembangkan, 

karena itu setiap peserta didik tidak dapat diperlakukan sebagai 

manusia yang sama sekali pasif, seperti yang dipercayai oleh 

kaum empirisme melainkan peserta didik itu memiliki 

kemampuan dan keaktifan yang mampu membuat pilihan dan 

penilaian menerima menolak atau menemukan alternatif lain 

yang lebih sesuai dengan pilihannya sebagai perwujudan dari 

adanya kehendak dan kemauan bebasnya. 
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2. Karakteristik Peserta Didik 

Setiap orang memiliki ciri dan sifat atau karakteristik 

yang diperoleh dari lingkungannya, begitupun dengan peserta 

didik ciri atau sifat atau karakteristik akan berubah karena adanya 

pengaruh dari lingkungan tempat bermain mereka. Pembelajaran 

dapat mencapai hasil yang maksimal pendidik perlu memahami 

karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan adalah 

karakteristik yang sudah dimiliki sejak lahir dengan menyangkut 

faktor biologis maupun faktor sosial. Untuk mengetahui siapa 

saja peserta didik pastinya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa 

sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah 

kedewasaan memiliki beberapa karakteristik yang sulit diduga. 

 

F. Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Pengertian Pembelajaran IPA 

Pembelajaran merupakan suatu proses penyampian 

pengetahuan, yang dilaksanakan dengan menuangkan 

pengetahuan kepada siswa bila pembelajaran di pandang sebagai 

suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkian upaya atau 

kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar.
38

 Proses 

tersebut dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, 

semester dan penyusunan persiapan mengajar (lesson plan).
39

 

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan 

pembelajaran adalah suatu proses dan rangkian upaya atau 

kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar, 

pembelajaran juga merupakan persiapan di masa depan dan 

sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat 

yang akan datang. Ilmu pegetahuan alam merupakan mata 

pelajaran SD/MI yang dimaksudkan agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang 

alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, 

dan penyajian gagasan-gagasan. 
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Ilmu pengetahuan Alam memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia hal ini disebabkan karena kehidupan 

manusia sangat tergantung dari alam, Ilmu pengetahuan Alam 

merupakan rumpun ilmu, memeiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang factual baik berupa kenyataan 

atau kejadian dan hubungan sebab akibat .cabang ilmu yang 

termasuk anggota rumpun Ilmu pengetahuan Alam saat ini 

anatara lain Biologi , Fisika , Astronomi / Astrofisika dan 

Geologi.
40

 

Wahayana mengatakan bahwa Ilmu pengetahuan Alam 

adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik 

dan dalam pengunaannya secara umum terbatas pada gejala 

gejala alam perkembangannya tidak ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap 

ilmiah. Sedangakan H.W Flower mengatakan bahwa Ilmu 

pengetahuan Alam adalah ilmu yang sistematik dan dirumuskan 

yang berhubungan dengan gejala gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. 

Carin dan Sund mendefinisikan IPA sebagai 

“pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, 

berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil 

observasi dan eksperimen”. Merujuk pada definisi Carin dan 

Sund tersebut maka IPA memiliki unsur utama, yaitu: 

a. Sikap: IPA memunculkan rasa ingin tahutentang benda, 

fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. 

Persoalan IPA dapat dipecahkan dengan menggunakan 

prosedur yang bersifat open ended. 

b. Proses: Proses pemecahan masalah pada IPA memungkin 

adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode 

ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan 

hipotesis,perancang eksperimen atau percobaan, evaluasi, 

pengukuran dan penarikan kesimpulan. 

c. Produk: IPA menghasilkan produk berupa fakta, 

prinsip, teori dan hukum. 
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d. Aplikasi: Penerapn metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari.
41

 

Dalam proses pembelajaran IPA keempat unsur itu 

diharapkan dapat muncul sehingga peserta didik dapat 

mengalami proses pembelajaran secara utuh dan menggunakan 

rasa ingin tahunya untuk memahami fenomena alam melalui 

kegiatan pemecahan masalah yang menerapkan langkah-langkah 

metode eksperimen. Jadi dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan segala 

sesuatu yang ada di alam. IPA mempunyai beberapa pengertian 

berdasarkan cara pandang ilmuwan bersangkutan mulai dari 

pengertian IPA itu sendiri, cara berfikir IPA, cara penyelidikan 

IPA sampai objek kajian IPA. 

 

2. Tujuan dan Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam di SD/MI 

IPA melatih siswa SD/MI untuk berfikir kritis dan 

objektif. Pengetahuan yang benar artinya pengetahuan yang 

dibenarkan menurut tolak ukur kebenaran ilmu, yaitu rasional 

dan objektif. Rasional artinya masuk akal atau logis, diterima 

oleh akal sehat. Sedangkan objektif artinya sesuai dengan 

objeknyayaitu sesuai dengan kenyataan atau pengalaman pengam

atan melalui panca indra. Dikutip oleh Tisno Hadisubroto dalam 

bukunya Pembelajaran IPA Sekolah Dasar, Piaget mengatakan 

bahwa pengalaman langsung yang memegang peranan penting 

sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. 

Pengalaman langsung anak yang terjadi secara sepontan dari 

kecil (sejak lahir) sampai berumur 12 tahun. Efesien pengalaman 

langsung pada anak tergantung pada konsistensi antara hubungan 

metode dan objek yang dengan tingkat perkembangan kognitif 

anak. Anak akan siap untuk mengembangkan konsep tertentu 

hanya bila ia telah memiliki struktur kognitif yang menjadi 

persyaratannya yakni perkembangan kognitif yang bersifat 

hirarkis dan integratife.
42

 

Pembelajaran IPA di SD/MI hendaknya mampu 

membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu 
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anak didik secara ilmiah. Pembelajaran ini akan membantu 

mereka mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari 

jawaban berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berfikir 

ilmiah. Pembelajaran IPA dapat digambarkan sebagai suatu 

sistem, yaitu system pembelajaran IPA. Sistem pembelajaran 

IPA, sebagaimana system-sistem lainnya terdiri atas komponen 

masukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan keluaran 

pembelajaran. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara 

komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kopetensi 

yang telah ditetapkan. Tugas utama guru IPA adalah 

melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran 

IPA terdiri atas tiga tahap, yaitu proses perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilain 

hasil pembelajaran.
43

 

Sedangkan menurut Kardi dan Nur bahwa hakikat IPA 

mesti tercermin dalam tujuan pendidikan dan metode mengajar 

yang digunakan. Dengan demikian, pembelajaran IPA pada 

tingkat pendidikan manapun harus dikembangkan dengan 

memahami berbagai pandangan terhadap IPA, yang dalam 

konteks pandangan hidup dipandang sebagai suatu instrument 

untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sosial manusia.
44

 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar perlu didasarkan pada 

pengalaman untuk membantu siswa memperoleh ide, pemahaman 

dan ketrampilan esensial sebagai warga Negara. Ketrampilan 

esensial yang perlu dimiliki siswa adalah kemampuan 

menggunakan alat tertentu, kemampuan mengamati benda, 

lingkungan sekitarnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan 

berkomunikasi secara efektif menanggapi dan memecahkan 

masalah secara efektif.
45

 

Dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran IPA di 

SD/MI lebih ditekankan pada pendekatan ketrampilan 

proses sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, 

membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap 
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ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh 

positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk 

pendidikan, sedangkan tujuan pembelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar siswa: 

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif 

terhadap sains, teknologi dan masyarakat. 

b. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya 

sains dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman ke 

bidang pengajaran lain. 

f. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam. Menghargai berbagai macam bentuk 

ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. 

 

3. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam di SD/MI 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta 

kesehatan 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, 

padat dan gas 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, 

magnet, listrik, cahaya dan pesawat sederhana 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit lainnya. 

 

4. Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar IPA Kelas IV 

SD/MI 

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

yang digunakan sebagi pedonman penilaian dalam penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kompetensi dasar 

adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 
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Upaya meningkatkan hasil 

belajar  

indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah prilaku yang 

dapat diukur atau di observasi untuk menunjukkan tercapainya 

kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata 

pelajaran.
46

 

Jadi berdasarkan pengertian di atas Standar kompetensi 

merupakan gambaran kualitas yang harus dimiliki peserta didik 

dan kompetensi dasar sejumlah kemampuan yang harus dikuasi 

peserta didik untuk melihat tercapai kompetensi indikator. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Karena selama ini proses pembelajaran masih konvesional 

yang bersifat menoton yang hanya menggunakan model ceramah 

sehingga minat serta ketertarikan peserta didik untuk belajar materi 

ips menjadi rendah. Oleh sebab itu, menimbulkan kecenderungan 

peserta didik mengalami kebosanan serta rasa jenuh dalam belajar. 

Hal tersebut menyebabkan aktivitas dalam belajar mengajar tidak 

berjalan dengan maksimal. Oleh sebab itu, peneliti mencoba 

menerapkan sebuah tindakan dengan berbantuan media Permainan 

Ludo,  dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut: 
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  Berbantuan media 
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Mata pelajaran IPA 
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H. Hipotesi Tindakan  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan 

yang perlu diuji kebenarannya melalui analisis. Hipotesis juga 

merupakan praduga awal yang digunakan sebagai jawaban sementara 

atas hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Model Pembelajaran 

Teams Games Tournaments (TGT) Berbantuan Permainan Ludo 

Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Di Kelas IV 

SD Negeri Gedung Agung Lampung Selatan”. 
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