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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah menengah 

kejuruan (SMK) dihadapkan pada tuntutan untuk dapat menghasilkan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mampu bersaing di era 

masyarakat ekonomi Asean (MEA). SDM yang dihasilkan oleh SMK 

diharuskan memiliki kompetensi keahlian di bidangnya untuk memasuki dunia 

kerja yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Untuk memenuhi hal 

tersebut, strategi pendidikan haruslah diarahkan kepada pembentukan dan 

penguasaan kompetensi yang harus dicapai. Unsur penting yang berkaitan 

dengan strategi pendidikan adalah bagaimana menata suasana belajar agar 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan kondusif serta tercipta aktivitas 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Penulis melakukan pra penelitian dengan cara observasi di SMK Negeri 

7 Baleendah terhadap kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Konstruksi 

Bangunan yang diperoleh dari pengamatan langsung serta wawancara dengan 

guru terungkap permasalahan, yaitu rendahnya prestasi belajar peserta didik. 

Hal ini ditunjukkan pada hasil belajar pada salah satu kompetensi dasar nilai 

rata-rata kelas pada salah satu kelas X TGB  adalah 61,7 atau 73,5% peserta 

didik berada di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sedangkan 

KKM mata pelajaran konstruksi bangunan adalah 75. Fakor-faktor yang 

melatar belakangi hasil belajar yang rendah di SMK Negeri 7 Baleendah pada 

Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan adalah tidak meratanya motivasi belajar 

siswa serta penerapan pembelajaran satu arah yang berpusat pada guru. 

Metode yang diterapkan tersebut tidaklah salah, namun sejumlah siswa 

melihat metode ini monoton dan kurang menarik sehingga peserta didik tidak 

terpacu semangatnya untuk aktif mengemukakan pendapat atau aktif untuk 

bertanya. Dalam metode pembelajaran yang diterapkan tersebut peserta didik 
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yang aktif semakin aktif dan yang pasif semakin pasif, sehingga sifat kritis 

yang ada pada peserta didik
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belum muncul secara optimal. Pembelajaran model ini banyak memunculkan 

peserta didik pendengar serta mencipta peserta didik yang aktif semakin pintar 

dan yang pasif semakin tertinggal. 

Model pembelajaran di SMKN 7 Baleendah berdasarkan hasil pra 

penelitian, harus di kembangkan kembali, terutama yang dapat memacu 

keaktifan siswa. Guru mata pelajaran harus dapat menerapkan suatu metode 

pembelajaran yang dapat mengatasi masalah serta melatih siswa untuk siap 

menghadapi tantangan dan persaingan yang akan dihadapi pada era MEA di 

dalam pelajaran. Banyak penelitian yang sukses mengatasi masalah 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran yang relevan, salah satunya yaitu model Pembelajaran 

Kooperatif. Salah satu metode pembelajaran kooperatif yaitu Team Games 

Tournament (TGT). Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT kelas dibagi ke 

dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat sampai enam 

siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam bidang akademik. Siswa 

akan mencoba menganalisis, membahas dan dapat menemukan jawaban dari 

masalah yang dibahas bersama, sehingga setiap anggota kelompok akan 

memahami setiap materi serta lebih khusus lagi mempersiapkan masing-

masing anggota kelompoknya untuk bisa mewakili kelompoknya bertanding 

dengan baik. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dipilih karena 

memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya: siswa memiliki kebebasan untuk 

berinteraksi dan menggunakan pendapatnya dalam kelas kooperatif, rasa percaya diri 

siswa menjadi lebih tinggi, perilaku mengganggu siswa lain menjadi lebih kecil, 

motivasi belajar siswa bertambah, pemahaman lebih mendalam terhadap pokok 

bahasan yang dipelajari, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara 

siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru, siswa dapat mempelajari pokok 

bahasan bebas mengaktualisasikan diri dengan seluruh potensi yang ada di dalam diri 

siswa dapat keluar, selain itu kerja sama antar siswa juga siswa dengan guru akan 

membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan 

(Taniredja 2011:72).
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Atas dasar hal tersebut peneliti ingin menerapkan tipe tersebut pada 

mata pelajaran Konstruksi Bangunan di SMKN 7 Baleendah, yang 

diharapkan setiap siswa yang relatif pandai dan kurang pandai mampu belajar 

berkelompok secara heterogen dan dapat saling membantu untuk memahami 

dan mengungkapkan suatu konsep materi pelajaran. Sehingga hasil belajar 

dan keaktifan siswa mengalami peningkatan yang signifikan. 

Penelitian terdahulu yang berhasil menerapkan model pembelajaran 

Team Games Tournament yaitu Astusti (2013), Abdus Salam (2015), dan 

Indra Mugas (2014). Ketiga penelitian tersebut hanya mengkaji hasil belajar 

kognitif, padahal pada kenyataan di lapangan, keaktifan siswa sangat berperan 

penting untuk menjadikan suasana kelas tidak pasif. Maka dari itu penelitan 

ini tidak hanya mengkaji ranah kognitif, tetapi mengkaji pula ranah afektif 

tentang keaktifan siswa pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar peserta didik rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil pra 

penelitian pada Mata Pelajaran Konstruksi Bagunan yaitu sebesar 73,5% 

siswa tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 75); 

2. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, ditandai dengan siswa malas 

untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya; 

3. Siswa melihat metode yang diterapkan guru sangat monoton dan kurang 

menarik, sehingga peserta didik tidak terpacu semangatnya untuk aktif 

mengemukakan pendapat atau aktif untuk bertanya; 

4. Metode pembelajaran di kelas kurang mengembangkan aspek kooperatif 

dan kompetisi, ditandai dengan jarangnya bekerjasama dalam kelompok 

serta hanya sedikit siswa yang berlomba untuk menyelesaikan ketika 

diberi tugas atau diajukan pertanyaan. 
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C. Rumusan Dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimana keterlaksanaan penerapan model pembelajaran Team Games 

Tournament pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan di SMKN 7 

Baleendah? 

2. Seberapa besar peningkatan penerapan model pembelajaran Team Games 

Tournament terhadap hasil belajar kognitif siswa? 

3. Seberapa besar peningkatan penerapan model pembelajaran Team Games 

Tournament terhadap keaktifan siswa? 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 7 Baleendah, Jl. Siliwangi Km. 15 

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung; 

2. Model pembelajaran Team Games Tournament diterapkan pada mata 

pelajaran Konstruksi Bangunan pada Kompetensi Dasar Melaksanakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup K3LH pada 

pekerjaan bangunan; 

3. Hasil belajar yang akan diteliti meliputi hasil belajar pada ranah kognitif 

dan hasil belajar pada ranah afektif khususnya keaktifa siswa; 

4. Keaktifan siswa diteliti dari aspek keaktifan indera, keaktifan akal, 

keaktifan ingatan, dan keaktifan emosi. 

5. Penelitian ini tidak spesifik menguji pengaruh dengan rumus Regresi, 

namun melihat pengaruhnya dari peningkatan hasil belajar askibat dari 

diterapkaannya Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team Games 

Tournament. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui keterlaksanaan penerapan model pembelajaran Team Games 

Tournament pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan di SMKN 7 

Baleendah; 

2. Memperoleh besaran peningkatan penerapan model Team Games 

Tournament terhadap hasil belajar kognitif; 

3. Memperoleh besaran peningkatan penerapan model Team Games 

Tournament terhadap keaktifan siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

Peneltian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang 

bermanfaat dalam bidang pendidikan yang diantaranya: 

1. Secara teoritis  

a) Dapat menambah ilmu tentang pentingnya meningkatkan hasil belajar 

dan keaktifan siswa; 

b) Dapat memperluas wawasan mengenai metode pembelajaran 

kooperatif; 

c) Dapat memperkaya wawasan mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament. 

2. Secara praktis  

a) Memberikan informasi mengenai proses keberhasilan model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Team Games Tournament; 

b) Memberikan informasi mengenai keberhasilan meningkatkan hasil 

belajar dan keaktifan siswa dengan penerapan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Team Games Tournament. 

3. Secara aksi sosial  

a) Memberikan pencerahan kepada guru mata pelajaran tentang 

pentingnya pemakaian variasi model pembelajaran dalam rangka 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa; 

b) Memberikan kontribusi dalam peningkatan hasil belajar dan keaktifan 

siswa dengan penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Team 

Games Tournament. 
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F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisiasi skripsi berisi rincian penulisan dari setiap bab 

dalam penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bab pembuka yang isinya meliputi latar belakang, 

identifikasi masalah rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II merupakan uraian kajian pustaka yang berfungsi sebagai landaan 

teoritik dalam menyusun pernyataan penelitian, tujuan serta hipotesis. Bab II 

pada penelitian ini berisi teori pembelajaran Kooperatif, Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Games Tournament, Hasil belajar, Keaktifan Siswa, 

mata pelajaran konstruksi bangunan dan Kajian Empirik. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi penjabaran tentang metodologi penelitian, yang di dalamnya 

berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variable, hipotesis, instrument 

penelitian, posedur penelitian dan analisis data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi deskripsi hasil 

penelitian dan hasil analisis data. 

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi penelitian yang 

akan datang. 


