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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan makhluk sosial, sama halnya dengan orang dewasa yang 

membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya, karena pada dasarnya anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka 

terhadap stimulasi yang berasal dari lingkungan disekitarnya. Orang dewasa memiliki 

tugas untuk bisa memberikan stimulasi yang baik agar anak dapat berkembang dan 

tumbuh sesuai dengan fungsi dan tugas perkembangannya. Adapun yang dibutuhkan 

seorang anak yaitu dimengerti dan diberikan apa yang dibutuhkan olehnya seperti 

asah, asih, dan asuh. Salah satu bagian kecil yang dibutuhkan oleh anak yaitu 

pendidikan.  

Pendidikan sebagai sebuah proses yang diselenggarakan secara sadar untuk 

memfasilitasi peserta didik agar mampu mengenali dan menemukan potensi dan 

keunikan yang dimilikinya. Sehingga permasalahan seputar dunia pendidikan menjadi 

sangat penting, disamping pendidikan sebagai jembatan untuk menciptakan generasi 

penerus yang berkualitas, dunia pendidikan juga berusaha menciptakan kader bangsa 

yang mampu membangun bangsa menjadi masyarakat madani. Pendidikan diharapkan 

mampu memiliki kualitas dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi 

diri dan keterampilan. Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 

Tahun 2003 dalam (Suwarno, 2006, hlm.21) disebutkan bahwa: 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan susasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
 

Sekarang ini kenyataan yang dihadapi oleh sebagian guru IPS yaitu sebagian 

besar kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber pengetahuan yang utama, dan 

ceramah menjadi pilihan utama dalam strategi pembelajaran. Sedangkan metode 

ceramah dalam pembelajaran IPS menjadi salah satu metode yang membosankan bagi 
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para peserta didik. Materi pelajarannya yang kompleks, sering dianggap sebagai 

pelajaran yang mudah tapi sulit, bersifat hafalan dan membosankan, sehingga 

menyebabkan banyak peserta didik yang tidak memperhatikan saat kegiatan 

pembelajaran. IPS merupakan suatu bidang kajian dimana IPS mempelajari masalah-

masalah sosial, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya, 

keterampilan, dan sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang terkandung 

dalam pelajaran IPS mudah ditemukan dalam kehidupan seharai-hari. Kemudian 

secara rinci Oemar Hamalik merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada 

tingkah laku para peserta didik, yaitu: (1) pengetahuan dan pemahaman, (2) sikap 

hidup belajar, (3) nilai-nilai sosial dan sikap, (4) keterampilan (Hamalik, 1992, hlm. 

40-41). Beberapa bentuk-bentuk karakter yang harus sekolah terapkan kepada peserta 

didik, diantaranya adalah tanggung jawab sosial, kepedulian, kontrol diri, rasa ingin 

tahu, religius, sikap kritis peserta didik, gotong royong/kerjasama, jujur, adil. Salah 

satu karakter yang peneliti ingin tingkatkan yaitu tanggung jawab dalam bekerjasama. 

Tanggung jawab dalam bekerjasama peserta didik dapat dibangun melalui metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru disekolah.   

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang telah dilaksanakan peneliti di kelas 

VII-H SMP Negeri 4 Bandung yang beralamat di jalan Samoja No. 5 Kota Bandung, 

peneliti menemukan adanya masalah saat pembelajaran IPS berlangsung di dalam 

kelas. Sangat terlihat bahwa peserta didik sulit mengontrol diri, dimana saat 

pembelajaran IPS berlangsung masih banyak peserta didik yang belum siap untuk 

belajar. Mereka sulit mengontrol dorongan negatif dalam dirinya sendiri, sehingga 

timbulah sikap-sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab. Selain itu, 

permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya tanggung jawab peserta didik ketika 

mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok memang dikerjakan secara 

berkelompok namun tugas kelompok tersebut seharusnya setiap anggota kelompok 

bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Namun, peneliti melihat di SMP Negeri 4 

Bandung kelas VII-H tugas kelompok itu hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja 

dalam kelompoknya bahkan ada beberapa kelompok yang tidak sama sekali 

mengerjakan tugas kelompok tersebut. Yang tidak ikut mengerjakan tugas kelompok 

malah asyik mengobrol, memainkan handphone, dan diam saja tanpa menghiraukan 

tugasnya. Biasanya peserta didik yang seperti itu kurang memiliki keterampilan 
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bekerjasama yang dibutuhkan untuk berinteraksi secara positif dengan teman-

temannya dalam mengerjakan tugas kelompok. Sehingga terlihat bahwa mereka tidak 

memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran berkelompok. 

Sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Roger dan Davin (dalam Lie, 2004, 

hlm. 31) bahwa kegiatan kerjasama dalam suatu pembelajaran bisa dianggap berhasil 

dan mencapai hasil yang maksimal apabila peserta didik memiliki beberapa aspek. 

Aspek tersebut meliputi sikap tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun orang 

lain, saling ketergantungan yang positif karena setiap keberhasilan kelompok 

tergantung pada usaha setiap anggotanya, demi tercapainya suatu tujuan yang sama. 

Sedangkan menurut Depdiknas 2003 (dalam Komalasari, 2010, hlm. 62) strategi 

pembelajaran melalui kelompok kecil peserta didik yang saling bekerjasama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Dari pendapat diatas kelas yang terdiri dari individu-individu yang berbeda yang 

saling berinteraksi dan berpengalaman belajar dalam situasi kelompok belajar dimana 

didalamnya bekerjasama dengan mengembangkan kreatifitas, mengembangkan 

potensi diri, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran IPS. Dari kondisi 

pembelajaran tersebut diharapkan terciptanya pembelajatan IPS yang penuh dengan 

pembelajaran bermakna, saling melengkapi antar peserta didik yang saling berbeda 

potensi dalam kondisi kerjasama yang efektif sehingga tujuan pembelajaran tercapai 

secara optimal.  

Dari observasi yang sudah dilakukan, terlihat bahwa kegiatan pembelajaran 

secara kelompok tersebut tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian penulis 

merekomendasikan suatu bentuk pembelajaran kooperatif yang diaplikasikan dengan 

“Peningkatan Kerjasama Peserta didik Melalui Metode Permainan dalam 

Pembelajaran IPS”. Rekomendasi penulis ajukan karena media permainan adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang 

menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi.  

Menurut Mayke (dalam Anggani, 1995, hlm. 03) menyatakan bahwa belajar 

dengan bermain memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang-ulang, 

menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktikan, dan mendapatkan bermacam-
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macam konsep serta pengertian yang tidak terhitung banyaknya. Penggunaan alat 

permainan dilakukan secara bertahap yaitu kegiatan yang tergolong mudah, sedang 

dan sulit. Alat permainan yang tujuan dan penggunaannya dipersiapkan sesuai materi 

yang dipelajari, pendidik juga harus bervariasi sesuai dengan derajat kesulitan 

tersebut alat permainan yang dipersiapkan oleh guru untuk peserta didik dalam 

berbagai kegiatan akan menentukan tumbuhnya perasaan berhasil pada peserta didik 

sesuai dengan kemampuan mereka, dan adanya kerjasama peserta didik.  

Dengan melihat manfaat yang positif dari bermain sambil belajar peneliti 

berinisiatif untuk menjadikan media permainan sebagai media dalam pembelajaran, 

dikarenakan media permainan sangat tepat mengatasi rendahnya kerjasama 

berkelompok. Dengan media permainan peserta didik dituntut untuk menyelesaikan 

permainan dengan cara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

pelaksanaannya penggunaan permainan yang dimainkan dengan cara bekerjasama, 

dalam satu kelompok masing-masing memiliki peranan dalam permainan, didalam 

permainan ada kartu yang berisikan wawasan-wawasan IPS dan tugas kelompok yang 

dikerjakan secara besama-sama, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang terdiri 

dari kontak sosial antar peserta didik, komunikasi intensif antar individu dalam satu 

kelompok sebagai upaya untuk mencapai tujuan dalam permainan yang berisikan 

wawasan-wawasan tentang pembelajaran IPS. Dalam pelaksanaan proses tersebut 

masing-masing anggota kelompok mentransformasikan ide-idenya sehingga menjadi 

suatu kesatuan yang utuh sebagai  tujuan kelompok.  

Dengan melihat permasalahan yang telah dipaparkan diatas, diharapkan guru 

mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka peneliti mencoba 

mengembangkan aktivitas belajar kelas untuk mencapai kompetensi yang akan 

memunculkan kerjasama peserta didik melalui metode permainan. Melalui bermain 

dapat menciptakan interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru harus 

dapat mengetahui dan memahami cara atau metode yang dapat mendidik dan mudah 

dilakukan sehingga peserta didik dapat mengerti dan memahami isi dan muatan yang 

dapat mendidik dari apa yang disampaikan guru. 

Menurut Sugianto (dalam Nina, 2013, hlm. 01), bermain adalah kegiatan yang 

terjadi secara alamiah pada anak, sehingga tidak perlu dipaksa untuk bermain, 
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bermain berguna bagi anak untuk membantu dalam memahami dan 
mengungkapnkan dunianya baik dalam taraf berpikir maupun perasaan.  

Bermain berarti mengeksplorasi, merekayasa, mengulang latihan apapun yang 

dilakukan untuk mentrasformasikan secara imajinatif hal-hal yang sam dengan orang 

dewasa. Pembelajaran berbasis permainan memiliki muatan positif yang dapat 

mengembangkan kerjasama peserta didik dalam belajar berkelompok. Berdasarkan 

latar belakang diatas penulis mencoba menggunakan metode permainan sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran IPS di 

Sekolah Menengah Pertama tempat penulis bertugas. Upaya tersebut direalisasikan 

melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan judul "Peningkatan Kerjasama Peserta 

didik Melalui Metode Permainan dalam Pembelajaran IPS (PENELITIAN 

TINDAKAN KELAS DI KELAS VII-H SMP NEGERI 4 BANDUNG)".  

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana perencanaan metode Permainan dalam upaya meningkatkan 

kerjasama peserta didik di SMP Negeri 4 Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan metode Permainan dalam upaya meningkatkan 

kerjasama peserta didik di SMP Negeri 4 Bandung? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

meningkatkan kerjasama peserta didik menggunakan metode Permainan di 

SMP Negeri 4 Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan 

yang telah dipaparkan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

penerapan metode Permainan cerdas cermatmampu meningkatkan kerjasama bagi sisiwa. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mendeskripsikan rancangan penerapan metode Permainan untuk 

meningkatkan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas VII-

H SMP Negeri 4 Bandung. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penerapan metode Permainan untuk 

meningkatkan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas VII-

H SMP Negeri 4 Bandung. 

3. Mendeskripsikan upaya untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan 

kerjasama peserta didik melalui metode Permainan dalam pembelajaran IPS 

di kelas VII-H SMP Negeri 4 Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya keilmuan serta sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam Peningkatan Kerjasama Peserta didik Melalui Metode 

Permainan dalam Pembelajaran IPS. 

b. Media permainan dimainkan satu kelompok, dari permainan peserta didik 

bekerjasama dapat mengembangkan potensi diri, berinteraksi antar peserta 

didik dalam satu kelompok, sehingga terjadi transformasi pengetahuan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. 

c. Penelitian ini dapat meningkatkan Kerjasama Peserta didik Melalui 

Metode Permainan. Dengan menggunakan permainan diharapkan 

mempermudah peserta didik dalam melakukan kerjasama yang 

didalamnya terjadi kontak sosial, komunikasi antar peserta didik, sehingga 

menunjang pencapaian tujuan kelompok. 

  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peserta didik, dengan menggunakan metode permainan diharapkan 

dapat meningkatkan kerjasama kelompok antar peserta didik dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Bagi Guru, sebagai salah satu metode pembelajaran yang baru untuk 

meningkatkan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran IPS. 
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c. Bagi sekolah, dengan metode permainan ini dapat diuji cobakan atau 

dapat menjadi sebuah rujukan untuk pelajaran IPS atau pelajaran yang 

lainnya dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dalam 

rangka mencapai tujuan mata pelajaran IPS dan hasil penelitian ini 

sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk menerapkan penelitian 

tindakan kelas.  

d. Bagi peneliti, peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

mengetahui seberapa efektifnya metode permainan untuk meningkatkan 

kerjasama peserta didik dalam pembelajaran IPS dan dengan adanya 

penelitian ini peneliti berharap dapat menambah pengetahuan serta 

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.  

E. Stuktur Organisasi Penulisan  

Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini berisikan rincian tentang urutan 

penulisan dari setiap bab dan bagian dalam skripsi mulai dari bab satu hingga bab 

terakhir. Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi dijabarkan sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisikan bebarapa subbab, yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan penjabaran teori-teori mengenai konsep yang berkaitan 

dengan tema yang diangkat untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan 

hasil penelitian dan menjadikan sebagai kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodelogi penelitian. Bab ini memaparkan tahapan-

tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan yang dijelaskan 

dalam bab ini adalah dimulai dari metode penelitian yang digunakan, tahap 
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persiapan, prosedur pelaksanaan, analisis data yang mencakup sumber data, 

teknik pengumpulan data dan alat pengumpul data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang 

didasarkan pada data, fakta yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan 

serta informasi yang berasal dari sumber-sumber literatur yang kapabilitas dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisi paparan garis besar dan simpulan atas 

hasil penelitian yang dilakukan dan dihasilkan dari penelitian yang dilakukan 

peneliti sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Serta saran-

saran atau rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil peneliti. 
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