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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan pengajaran, bimbingan maupun latihan agar dapat mandiri di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan nasional perlu diperluas dan 

ditingkatkan terutama dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila khususnya 

bagi peserta didik, dan umumnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggung jawab.” 

Fungsi tersebut tergambarkan dalam mata pelajaran IPS. Ketercapaian tujuan 

mata pelajaran IPS didukung oleh proses pembelajaran yang dirancang dalam 

Kurikulum. Dewasa ini, pendidikan Indonesia berbasis pada Kurikulum 2013. 

Terdapat dua hal penting yang harus dilakukan dalam mengajarkan pelajaran IPS 

yaitu pendekatan pengembangan materi ajar yang selalu dikaitkan dengan 

lingkungan masyarakat di satuan pendidikan dan model pembelajaran yang 

dikenal dengan istilah pendekatan saintifik. Dalam pendidikan saintifik dikenal 

ada lima langkah pembelajaran, kelima langkah tersebut adalah: (1) Mengamati 

(observasing); (2) Menanya (questioning/asking); (3) Mengumpulkan informasi 

(eksperimenting/exploring); (4) Mengasosiasikan/mengolah 

informasi  (analyzing/associating); (5) Mengkomunikasikan (communicating). 

 Untuk pembelajaran IPS, kelima langkah pembelajaran ini terkait dengan 

sumber utama (primary sources) IPS yaitu masyarakat dan lingkungan hidupnya. 
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Dengan proses pembelajaran yang demikian, maka pembelajaran IPS menjadikan 

masyarakat sebagai sumber belajar. IPS memberikan berbagai informasi, ide-ide 

dan metode untuk menyelidiki yang dapat memberikan kepuasan dan kehidupan 

intelektual yang kreatif dan meletakan dasar toleransi bagi kehidupan antar 

kelompok. 

Namun tujuan pembelajaran yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan 

apa yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil observasi di kelas IV B SDN 

Sarijadi 7, terjadi permasalahan pada aktivitas belajar peserta didik. Peserta didik 

cenderung pasif selama proses pembelajaran berlangsung sehingga tidak 

munculnya interaksi antar peserta didik dalam kegiatan tanya jawab, baik itu 

kegiatan tanya jawab antara guru dan peserta didik ataupun kegiatan tanya jawab 

antara peserta didik dan peserta didik. Ketika peneliti memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya mengenai suatu materi, 

peserta didik malu dan hanya diam saja. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya 

rasa percaya diri pada diri peserta didik. Selain itu, selama pembelajaran IPS, 

peserta didik kurang mampu mengembangkan kemampuan berfikirnya, sehingga 

peserta didik hanya mejadikan buku sebagai satu-satunya sumber pembelajaran 

dan tidak mengembangkan aktivitas belajarnya untuk bertanya maupun 

mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan hasil observasi pra siklus di kelas IV 

SDN Sarijadi 7, diperoleh presentase sebanyak 40% peserta didik yang dapat aktif 

selama pembelajaran berlangsung. Tentunya permasalahan tersebut dapat terjadi 

dikarenakan oleh beberapa faktor, salahsatunya adalah semakin tingginya 

teknologi yang berkembang, tidak di iringi dengan semakin baiknya sikap peserta 

didik dalam mengatasi perkembangan teknologi tersebut. Kemajuan teknologi dan 

berkembangnya modernisasi cenderung menyebabkan peserta didik memiliki 

karakter yang individualistik, tertutup dan kurangnya komunikasi antar teman. 

Selain itu, kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dapat 

memicu peserta didik untuk lebih pasif selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran konvensional atau sering disebut pula dengan metode ceramah, 

kurang efektif apabila diterapkan pada mata pelajaran IPS. Metode tersebut akan 

menjadikan pembelajaran menjadi teacher centered. Tentunya, hal tersebut 
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menjadikan masalah yang cukup pelik mengingat pendidikan tidak hanya 

mengukur tingkat kognisi peserta didik saja tetapi juga menilai aspek afeksi dan 

psikomotornya. Seperti halnya dalam kurikulum nasional dimana seorang peserta 

didik dapat dikatakan baik apabila mampu memenuhi ketiga aspek tersebut. 

Tentunya hal ini menjadikan tugas yang cukup berat bagi seorang guru untuk 

mampu menumbuhkan tingkat afeksi peserta didik yang dalam hal ini mengacu 

pada tingkat aktivitas belajar peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Maka berdasarkan atas permasalahan tersebut, salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah model pembelajaran cooperative learning tipe TGT 

sebagai solusi yang digunakan dalam upaya menanggulangi masalah yang 

terdapat dalam proses pembelajaran IPS. Dalam model cooperative learning, 

seringkali terjadi suatu proses yang dinamakan sebagai brainstorming. 

Brainstorming itu sendiri dipopulerkan oleh Alex Faickney Osborn pada tahun 

1953. Menurut Mohamad Ali (1984, hlm. 61), Brainstorming dapat didefinisikan 

sebagai pertukaran pendapat yang seringkali terjadi dalam kegiatan diskusi 

khususnya dalam kegiatan diskusi kelas. Brainstorming bekerja dengan cara fokus 

pada masalah, lalu selanjutnya dengan bebas bermunculan beragam solusi dan 

mengembangkannya sejauh mungkin. Salahsatu alasan kegiatan brainstorming ini 

efektif adalah para pemberi ide tidak hanya memberikan ide-ide baru, tetapi juga 

penggabungan dengan ide-ide orang lain dengan mengembangkan dan 

memperbaiki ide-ide tersebut. Model pembelajaran kooperatif juga merupakan 

model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif. Ada 

banyak jenis cooperative learning yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran diantaranya cooperative learning tipe STAD (Student Team 

Achievement Division), cooperative learning tipe  TGT (Team Game 

Tournament), ataupun Model cooperative learning tipe TPS (Think Pairs Share) 

(Taniredja,dkk 2015, hlm. 64). Namun, dari sekian banyak jenis model 

cooperative learning  yang ada, peneliti memilih model cooperative learning tipe 

TGT (Team Games Tournament). Model cooperative learning tipe TGT (Team 

Games Tournament) ini menggunakan metode diskusi dan kuis sebagai sarana 
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utama dalam proses belajar mengajarnya. Dalam TGT peserta didik memainkan 

permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim 

mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kadang-kadang 

dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kelompok 

mereka (dalam Rusman, 2012, hlm. 224). Selain itu, model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT mempunyai ciri games dan tournament sehingga 

menciptakan warna yang positif di dalam kelas karena kesenangan para peserta 

didik terhadap permainan tersebut (Slavin, dalam Nugroho, 2013, hlm. 3) 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti dalam 

penelitian ini memilih judul:  

Penerapan Model Cooperative Learning tipe TGT untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Peserta didik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan model 

cooperative learning tipe Team Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan 

aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Dengan demikian 

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan model 

cooperative learning tipe team games tournament dalam pembelajaran IPS 

sebagai upaya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik?” Untuk menjawab 

masalah itu, dibuat beberapa pertanyaan penelitian yang mengarahkan pada 

jawaban terhadap permasalahan utama penelitian itu, yakni : 

1.2.1 Bagaimana langkah-langkah model Cooperative Learning tipe Team 

Games Tournament (TGT) pada pembelajaran IPS tentang jenis-jenis 

pekerjaan di kelas IV SDN Sarijadi 7? 

1.2.2 Bagaimana peningkatan  aktivitas belajar peserta didik kelas IV SDN 

Sarijadi 7 pada pembelajaran IPS tentang jenis-jenis pekerjaan dengan 

menerapkan model Cooperative Learning tipe Team Games Tournament 

(TGT)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penerapan model cooperative learning tipe Team Games 

Tournament (TGT) sebagai upaya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 

pada pembelajaran IPS tentang jenis-jenis pekerjaan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mendeskripsikan langkah-langkah model Cooperative Learning tipe 

Team Games Tournament (TGT) pada pembelajaran IPS tentang jenis-

jenis pekerjaan di kelas IV SDN Sarijadi 7. 

1.3.2.2 Untuk mendeskripsikan peningkatan  aktivitas belajar peserta didik kelas 

IV SDN Sarijadi 7 pada pembelajaran IPS tentang jenis-jenis pekerjaan 

dengan menerapkan model Cooperative Learning tipe Team Games 

Tournament (TGT). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan 

khususnya dalam penerapan model Team Games Tournament (TGT) pada 

pembelajaran IPS. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1.4.2.1 Bagi Guru 

a. Mengembangkan keterampilan guru dalam menerapkan model-model 

pembelajaran. 

b. Mengembangkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. 

c. Melatih guru agar lebih jeli dalam memperhatikan kesulitan belajar yang 

dihadapi peserta didik. 
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1.4.2.2 Bagi Sekolah 

a. Melahirkan peserta didik yang aktif dan kreatif dalam pembelajaran di 

sekolah. 

b. Melahirkan guru yang aktif dan kreatif dalam mengelola proses 

pembelajaran. 


