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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era modern ini, pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok yang 

harus dipenuhi oleh setiap manusia. Melalui pendidikan  manusia akan lebih 

memiliki pengetahuan yang lebih luas. Pengetahuan-pengetahuan tersebut akan 

mengimbangi perubahan yang terjadi pada saat ini, seperti perubahan dibidang 

ekonomi misalnya diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan juga 

maraknya jual beli barang melalui online, dibidang teknologi misalnya munculnya 

alat-alat tekhnologi yang semakin canggih dan modern serta dibidang komunikasi 

misalnya semakin banyaknya media sosial yang disediakan oleh berbagai 

perusahaan untuk memudahkan kita berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Kunandar (2007, hlm. 10) bahwa “Pendidikan adalah kunci 

modernisasi atau pendidikan adalah investasi manusia untuk memperoleh 

pengakuan dalam kalangan ahli”. 

Dilihat dari pernyataan  di atas pendidikan sangat penting dan bermanfaat 

untuk masa depan sehingga pendidikan harus diperoleh anak-anak sejak masih 

kecil. Di Indonesia pendidikan dapat diperoleh sejak kecil melalui pendidikan di 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SD (Sekolah Dasar). Pendidikan di SD 

akan menjadi landasan pembentukan karakter dan kepribadian diri siswa karena 

anak usia SD masih mudah membentuk karakternya atau disebut dengan masa 

golden age. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Syaodih (2003, hlm.  

3) bahwa: 

Masa  anak  sering  dipandang  sebagai    masa  emas  (golden  age)  bagi  

penyelenggaraan  pendidikan. Masa  anak  merupakan  fase  yang sangat  
fundamental  bagi  perkembangan  individu  dan  pada  fase  inilah  

terjadinya peluang yang sangat besar untuk pembentukan dan 
pengembangan pribadi seseorang.  
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Di SD terdapat lima mata pelajaran pokok yang diajarkan kepada siswa 

yaitu Matematika, IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), 

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dan Bahasa Indonesia. Dari lima mata 

pelajaran pokok tersebut IPS mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan kepribadian siswa, sikap, perilaku mental, cara berpikir, dan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial agar menjadi warga negara 

yang baik dan peka serta dapat mengatasai masalah-masalah sosial pada 

kehidupan sehari-hari. Tujuan tersebut akan tercapai ketika pembelajaran IPS 

mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan seimbang.  

Pada penerapannya mata pelajaran IPS menitikberatkan pada peningkakan 

aspek kognitif seperti menghapal sejumlah materi dan terpaku pada buku 

pelajaran sehingga IPS menjadi pelajaran yang menjenuhkan dan tidak dianggap 

penting oleh siswa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Maryani (tt) 

kelemahan-kelmahan IPS adalah sebagai berikut: 

Adanya anggapan pembelajaran IPS merupakan pelajaran second class, 
tidak memerlukan kemampuan yan tinggi dan cendrung lebih santai dalam 

belajar, IPS seringkali dianggap jurusan yang tidak dapat menjamin masa 
depan dan sulit  mendapatkan pekerjaan yang prestigius di masyarakat, 
pembelajaran IPS sarat dengan menghapal sejumlah materi dan kurang 

mengembangkan kompetensi secara integratif.  
 

Pada dasarnya pembelajaran IPS tidak terpusat pada pengembangan aspek 

kognitif akan tetap mengembangkan aspek afektif dan psikomotornya. Akibat dari 

kelemahan-kelemahan pembelajaran IPS yang dipaparkan di atas maka banyak 

masalah-masalah sosial yang terjadi pada masa sekarang baik masalah yang 

spesifik maupun masalah yang umum. Masalah yang spesifik yaitu penerapan 

pembelajaran IPS khususnya di SD masih kurang masksimal dalam melatih siswa 

untuk belajar berkelompok, bekerjasama, saling menghargai, bermain peran dan 

sebagainya. Dari permasalahan spesifik yang telah dipaparkan maka akan 

merambah menjadi masalah yang lebih komplek di masa yang akan datang seperti 

maraknya kasus bullying dikalangan siswa SD, semakin banyaknya 

pengangguran, bunuh diri, dan korupsi oleh pejabat-pejabat baik di tingkat daerah 

maupun pusat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh KPAI (2015) 
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Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan (bullying) di sekolah mengalami kenaikan 

dari 67 kasus pada 2014 menjadi 79 kasus di 2015 dan anak sebagai pelaku 

tawuran juga mengalami kenaikan dari 46 kasus di 2014 menjadi 103 kasus di 

2015, World Justic Project (2015) menyatakan korupsi menjadi masalah yang 

besar di  Indonesia, terlihat Indonesia menduduki peringkat  ke-14 dari 15 negara 

di ASIA dan ke-80 dari 99 negara diseluruh dunia. Permasalahan tersebut terjadi 

karena pejabat-pejabat saat ini memiliki kognitif yang cukup baik tetapi tidak 

ditunjang dengan sikap dan keterampilan sosial yang baik. 

Permasalah berikutnya seperti yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia (2015) yaitu jumlah warga Indonesia yang menganggur pada 

tahun 2015 mencapai 114, 6 juta orang. Permasalahan ini terjadi disamping lahan 

pekerjaan yang kurang warga Indonesia lebih banyak memilih menganggur 

daripada berusaha menciptakan lapangan sendiri dan permasalahan tentang bunuh 

diri sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia (2014) bahwa data bunuh diri Indonesia di WHO pada tahun 2010 

mencapai angka 1,6 sampai 1,8 per 100.000 jiwa dan WHO memperkirakan 

apabila hal ini dibiarkan maka jumlah bunuh diri di Indonesia pada tahun 2020 

akan mencapai angka 2,4 per 100.000 jiwa.  Permasalahan ini terjadi karena 

masih banyak warga yang belum mampu mengambil keputusan yang baik dan 

pengelolaan emosi yang kurang baik. Jadi beberapa permasalahan yang 

dipaparkan di atas dapat diinterpretasikan bahwa keterampilan pengambilan 

keputusan warga Indonesia masih jauh dari kategori baik. 

Pada pembelajaran IPS terdapat keterampilan-keterampilan sosial yang 

dapat diajarkan dan dilatihkan mulai dari tingkat PAUD dan SD. Keterampilan 

sosial yang perlu dikembangkan pada pembelajaran IPS saat ini yaitu 

keterampilan berpikir kritis, keterampilan menggunakan teknologi, keterampilan 

pengendalian diri, keterampilan memanfaatkan peluang kerja, keterampilan 

pemecahan masalah, keterampilan bekerjasama, keterampilan menggunakan uang 

dengan baik, dan keterampilan pengambilan keputusan. Pemaparan tersebut 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Supriatna, dkk (2009, hlm. 53)  bahwa:  



4 
 

Galih Dani Septiyan Rahayu, 2016 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT (TEAM GAME TOURNAMENT) 
TERHADAP KETERAMPILAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS DI 
SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Keterampilan yang harus dirumuskan di sekolah yaitu keterampilan 

memperoleh informasi, berkomunikasi, pengendalian diri, kerjasama, 
menggunakan angka, memecahkan masalah serta keterampilan dalam 

membuat keputusan. 
 

Keterampilan sosial yang terkait dengan fenomena di atas adalah 

keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan pengambilan keputusan 

sangat perlu diajarkan dan dilatihkan kepada siswa mulai sejak dini karena dalam 

kehidupan sehari-hari banyak hal yang membutuhkan keterampilan pengambilan 

keputusan yang baik seperti memilih teman di sekolah, menggunakan uang jajan 

di sekolah, memilih jajanan sekolah, memilih kegiatan setelah pulang sekolah, 

memilih sekolah setelah lulus dari satu jenjang sekolah, memilih pekerjaan setelah 

lulus sekolah, dan memilih cita-cita sejak dini. Pengambilan keputusan pada 

kegiatan tersebut terlihat seperti hal kecil dan sepele akan tetapi akan berdampak 

negatif terhadap kehidupan siswa ketika siswa tidak mampu mengambil 

keputusan dengan baik.  

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diperbaiki melalui proses belajar 

yang dilakukan di SD khususnya pada mata pelajaran IPS di kelas III pada materi 

“Uang dan Penggunaannya” dengan pembelajaran yang memberikan penekanan  

lebih seperti menggunakan model-model yang efektif, menekankan bekerjasama 

dan berkelompok, memberikan contoh secara nyata, dan permainan-permainan 

yang akan membuat anak lebih tertarik saat belajar sehingga mudah memahami 

materi dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

rumah, sekolah dan masyarakat. Model pembelajaran yang dianggap dapat 

meningkatkan proses pembelajaran yang masih kurang menekankan bekerjasama 

dan keterampilan keterampilan pengambilan keputusan adalah model kooperatif 

tipe TGT (Team Game Tournament), untuk itu pada penelitian ini akan mencoba 

menerapkan model kooperatif tipe TGT untuk mengetahui bagaimana 

pengaruhnya terhadap peningkatan keterampilan pengambilan keputusan. 

Model pembelajaran kooperatif yaitu rangkaian pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerjasama bertukar pemikiran 

dalam memahami materi dan memecahkan suatu permasalahan (Gillies, 2007; 
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Gonzalez, dkk, 2014; Felder dan Brent, 2007). Model pembelajaran kooperatif 

mempunyai beberapa kelebihan yaitu melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran (student center), pembelajaran bersifat fleksibel artinya tidak 

terpaku pada materi dan bisa disisipkan dengan permainan, kuis ataupun turnamen 

pada kelompok, memberikan banyak waktu kepada siswa untuk bekerjasama pada 

kelompok dalam memecahkan masalah dan memahami materi. Jadi pada 

pembelajaran kooperatif khusunya pada tipe TGT guru hanya sebagai fasilitator 

dan pembimbing pada saat pembelajaran berlangsung, anak dilibatkan langsung 

dalam pembelajaran melalui permainan-permainan dan turnamen sehingga siswa 

lebih merasa antusias ketika pembelajaran berlangsung. 

Selain kelebihan di atas model kooperatif mempunyai beberapa elemen 

penting seperti yang dikemukakan oleh Gillies dan Boyle (2007) bahwa elemen 

penting pada pembelajaran kooperatif yaitu positive interdependence artinya 

membangun sikap saling ketergantungan yang positif dengan sesama teman hal 

ini akan memupuk tali persaudaraan, individual accountability artinya memupuk 

rasa tanggunag jawab pada setiap siswa dan melaksanakan tugas dengan baik 

untuk kepentingan bersama hal ini akan mengikis sikap egois dimasing-masing 

siswa, promotive interaction artinya saling berinteraksi atau bekerjasama dengan 

siswa lain dan memberikan yang terbaik untuk kelempoknya,  interpersonal and 

small-group skills and  group processing artinya melatih siswa dalam 

mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, memberikan ide, saling 

menghargai, dan mengambil keputusan. 

Pada pembelajaran kooperatif dilakukan pengelompokan kecil yang akan 

melatih keterampilan-keterampilan sosial diantaranya pembagian tugas, 

pengambilan keputusan seacara demokratis, mengemukakan pendapat, dan 

mengklarifikasi perbedaan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukkan oleh Gillies 

dan Boyle (2007, hlm. 10) “Small group skill in cooperative learning is taking 

turns, sharing tasks, democratic decision making, perspective taking, and 

clarifying differences”. Dilihat dari kelebihan dan pernyataan tentang model 

kooperatif tipe TGT maka model kooperatif tipe TGT dianggap dapat 
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meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan siswa dan mengatasi 

permasalahan-permasalahan sosial dimasa mendatang. Berdasarkan uraian di atas 

maka akan dilakukan penelitian di kelas III SD dengan judul “Pengaruh Model 

Kooperatif Tipe TGT (Team Game Tournament) Terhadap Keterampilan 

Pengambilan Keputusan Siswa pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam peneltian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat peningkatan keterampilan pengambilan keputusan yang 

signifikan pada materi uang dan penggunaannya di kelas III SD dengan 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe TGT? 

2. Apakah terdapat peningkatan keterampilan pengambilan keputusan yang 

signifikan pada materi uang dan penggunaannya di kelas III SD dengan 

menggunakan  pembelajaran konvensional? 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan pengambilan keputusan 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional?     

4. Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan pengambilan keputusan   

antara kelompok siswa rendah, sedang dan tinggi berdasar nilai pretest pada 

materi uang dan penggunaannya dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT?   

5. Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan pengambilan keputusan   

antara kelompok siswa rendah, sedang dan tinggi berdasar nilai pretest pada 

materi uang dan penggunaannya dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional?      

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan pengambilan keputusan yang 

signifikan pada materi uang dan penggunaannya di kelas III SD dengan 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan pengambilan keputusan yang 

signifikan pada materi uang dan penggunaannya di kelas III SD dengan 

menggunakan  pembelajaran konvensional? 

3. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan keterampilan pengambilan 

keputusan antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

4. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan keterampilan pengambilan 

keputusan antara kelompok siswa rendah, sedang, dan tinggi berdasar nilai 

pretest pada materi uang dan penggunaannya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

5. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan keterampilan pengambilan 

keputusan antara kelompok  siswa rendah, sedang, dan tinggi berdasar nilai 

pretest pada materi uang dan penggunaannya dengan menggunakan 

pembelajaran komvensional.  

 

D. Manfaat Penelitian 

      Beberapa manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberi masukan kepada stakeholder pendidikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan khususunya untuk 

mata pelajaran IPS. 

b. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk menjadikan model kooperatif tipe 

TGT sebagai alternatif untuk dikembangkan dan ditetapkan dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberikan masukan dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa 

khususnya keterampilan pengambilan keputusan dan meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

b. Memberikan masukan terhadap peningkatan efektifitas pembelajaran IPS. 

c. Memberikan masukan bagi para guru bagaiamana cara menerapkan 

pembelajaran Time Game Tournament dalam pembelajaran IPS. 

 

E. Definisi Operasional 

Batasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari salah penafsiran 

terhadap judul penelitian ini, Batasan istilah dalam peneltian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Model kooperatif tipe TGT adalah  salah  satu  tipe  pembelajaran  kooperatif  

yang menempatkan  siswa  dalam  kelompok-kelompok  belajar  yang  

memiliki  kemampuan,  jenis  kelamin,  suku  bangsa  atau  ras  yang  berbeda 

yang dalam pembelajarannya menggunakan game dan turnamen. Tahapan 

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TGT adalah tahap 

pengajaran, tahap belajar dalam tim melalui permainan, tahap turnamen dan 

tahap rekognisi terhadap tim. 

2. Keterampilan pengambilan keputusan adalah keterampilan dalam memilih 

satu alternatif dari berbagai alternatif dalam memecahkan suatu  masalah. 

Keterampilan pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu keterampilan 

pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan materi IPS berdasarkan 

langkah-langkah yang sistematis sehingga dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indiktor keterampilan pengambilan keputusan yang dilatihkan pada penilitian 

ini yaitu menganalisis penyebab masalah dari berbagai faktor, 

mengidentifikasi dampak dari masalah, mengidentifikasi alternatif keputusan 

untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan untuk menyelesaikan 

masalah, memberi alasan pemilihan pengambilan keputusan, memprediksi 
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dampak dari tindakan pengambilan keputusan dalam konteks nyata, dan 

memberi penilaian kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang dihasilkan. 

3. Pembelajaran konvensional dalam penelitian ini diterapkan di kelas kontrol 

yaitu pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, dan penugasan. 

4. Materi pada penelitian ini yaitu uang dan penggunaanya membahas tentang 

pengertian uang dan bagaimana menggunakan uang dalam kehidupan sehari-

hari dengan baik. materi ini sesuai dengan Standar Kompetensi 2. Memahami 

jenis pekerjaan dan Penggunaan uang serta Kompetensi Dasar 2.5 Mengenal 

penggunaan uang sesuai kebutuhan. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Penelitian ini memiliki struktur organisasi kejelasan dalam setiap Bab. 

Adapun struktur organisasi dalam penulisan tesis ini yaitu bab I tentang 

pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab II 

memaparkan tentang pengkajian teori yang digunakan, isi kajian teori mencakup 

hakikat IPS, model kooperatif, model kooperatif tipe TGT, teori belajar IPS, 

keterampilan sosial, keterampilan pengambilan keputusan, dan hipotesis 

penelitian. Bab III  memaparkan tentang metode dan desain penelitian, populsi, 

dan sampel penelitian, instrumen penelitian,  prosedur penelitian, dan analisis 

data. Selanjutnya bab IV memaparkan hasil penelitian dan pembahasan serta  bab 

V memaparkan kesimpulan penelitian,  rekomendasi dan implikasi. 


