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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah: 

 

Konsekuensi perkembangan dunia pendidikan pada saat ini menuntut 

kreativitas seluruh komponen di bidang pendidikan. Upaya untuk meningkatkan 

pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti. Berbagai terobosan baru terus 

dilakukan oleh pemerintah melalui Depdiknas. Upaya itu antara lain dalam 

pengelolaan sekolah, peningkatan sumberdaya pendidikan, pengembangan/ 

penulisan materi ajar, serta pengembangan paradigma baru dengan metodologi 

pengajaran. Upaya pemerintah dalam pendidikan adalah dengan menyempurnakan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pembejajaran lebih efektif 

dan menyenangkan. Kurikulum ini menuntut guru untuk lebih sabar, penuh 

perhatian dan pengertian, serta mempunyai kreativitas dan penuh dedikasi untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. 

Dalam pelaksanaan pendidikan, harus memperhatikan tujuan pelaksanaan 

pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan dari keseluruhan satuan, 

jenis dan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal dan 

nonformal dalam konteks pembangunan nasional. Tujuan pendidikan nasional 

indonesia adalah untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggung jawab” (Bab II Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003). 

Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang tertuang dalam sistem 

pendidikan nasional, semua komponen pendidikan harus dapat berfungsi secara 

maksimal. Salah satu komponen tersebut adalah model pembelajaran yang dipakai 

seorang guru. Penyajian materi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru 

dalam memecahkan berbagai problem yang sering muncul dalam pembelajaran. 



 

2 

 

 
Arlindah Rizki Samelia Dalimunthe, 2013 
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, harapannya adalah guru dapat 

melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan 

menggunakan berbagai metode secara variatif. Dengan pelaksanaan pembelajaran 

tersebut, diharapkan dapat memenuhi tujuan dan cita cita pendidikan nasional. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa diharapkan tidak hanya mampu 

membekali siswa untuk dapat mengingat materi yang dipelajari, akan tetapi juga 

mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam jangka panjang. Namun 

pada kenyataannya, hal yang sering dilakukan oleh guru dalam model 

pembelajarannya adalah model pembelajaran konvensional yang diikuti oleh 

pemberian tugas. Hal tersebut dirasa  kurang dapat menggali potensi dan pola fikir 

siswa, karena materi yang tersaji adalah sebatas penguasaan materi. Dalam 

pembelajaran langsung, hal yang paling aktif dalam proses belajar dan mengajar 

adalah guru, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar yang pasif  dan mencatat 

materi  materi pelajaran  yang disampaikan oleh guru. Hal ini mengakibatkan 

kegiatan belajar mengajar masih terfokus pada guru dan kurang melibatkan peran 

serta siswa. Pada proses ini menyebabkan pula kegiatan belajar mengajar (KBM) 

lebih menekankan pada pengajaran dari pada kegiatan pembelajaran. Peran serta 

siswa belum menyeluruh, dimana siswa tertentu saja yang aktif dan akhirnya 

mampu mencapai kompetensi yang tinggi, sedangkan sebagian yang lain 

cenderung pasif, hanya menerima pengetahuan yang datang padanya sehingga 

memiliki pencapaian kompetensi yang rendah.  

 

Untuk melihat keberhasilan suatu proses pendidikan, dapat dilihat dari 

prestasi atau hasil belajar dari peserta didik. Hasil belajar merupakan hasil dari 

proses belajar mengajar yang dilakukan antara siswa dan guru, dalam hasil 

pembelajaran dapat dilihat sejauh mana prestasi dan tingkat keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa dalam pembelajaran. Pada hakikatnya hasil belajar merupakan 

cerminan dari keberhasilan proses belajar mengajar. Jika siswa memperoleh nilai 

yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar berhasil 
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terlaksana, namun sebaliknya, jika guru dalam proses belajar mengajar tidak 

berhasil, maka akan berdampak pada nilai siswa yang rendah. Dilakukannya 

penilaian evaluasi belajar atau Hasil belajar adalah untuk memotivasi siswa dan 

guru agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. Di Indonesia, kegiatan menilai hasil belajar bidang akademik di 

sekolah-sekolah dapat dilakukan melalui ujian atau ulangan. Hal tersebut dapat 

dijadilan indikator untuk menentukan ketercapaian suatu proses belajar dan 

sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran yang lebih baik Penilaian 

berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar bukan hanya berdasarkan pada 

penilaian numerik saja, namun jauh dari penilaian numerik tersebut, perubahan 

pola prilaku siswa kearah yang lebih baik menandakan bahwa siswa telah berhasil 

dalam proses belajar. Namun, prestasi belajar disekolah selalu dihubungkan 

dengan hasil belajar sehari hari di sekolah, untuk mengetahui prestasi belajar 

disekolah yaitu dengan melihat peningkatan aktualisasi dari kegiatan belajar, salah 

satunya adalah berbentuk hasil dari prestasi belajar yang diperolehnya.  

Sejauh ini masalah dalam merencanakan pembelajaran, guru hanya 

terfokus pada target pencapaian kurikulum, kurang mewujudkan interaksi antara 

siswa dan pemahaman pembelajaran untuk mampu memahami arti materi  

pembelajaran sehingga berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa. Kasus 

seperti ini terjadi pada SMA Negeri 1 Cimahi, dimana guru masih lebih banyak 

menggunakan model pembelajaran langsung dengan pendekatan yang berpusat 

pada guru yang mengakibatkan hasil belajar siswa kurang. Hal ini dapat dilihat 

melalui nilai ulangan siswa kelas X-9 di SMA Negeri 1 Cimahi pada tahun ajaran 

2012- 2013. 
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Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Siswa Pada Materi Perilaku Konsumen dan Produsen 

Kelas X-9 SMA Negeri 1 Cimahi. 

NO NAMA LENGKAP NILAI  KKKM KET  

1 AJENG AYU NURUL ARDANI 50 70 tidak lulus 

2 AMALINDA KHARISMA ADHANI 80 70 lulus 

3 AN ANISA INSYIRAH 50 70 tidak lulus 

4 ANDREAS TUNAS JAYA 70 70 lulus 

5 ARDIA NORA AYUNDHA 55 70 tidak lulus 

6 DHENA AJENG ADZHARI 80 70 lulus 

7 DITO NOOR FAUZI 65 70 tidak lulus 

8 FAJAR ANGGORO DAMARJATI 55 70 tidak lulus 

9 FITRI YULIANTI 70 70 lulus 

10 GITA PUTRI PRATIWI 60 70 tidak lulus 

11 HALIMAR WIJAYA PUTRA 70 70 lulus 

12 HARDINI KARTIKAWATI 70 70 lulus 

13 ILZA FAUZAN RAMADHAN 75 70 lulus 

14 IMAM HAIKAL 85 70 lulus 

15 ISMI RIANA FADILAH 50 70 tidak lulus 

16 LALAN MAULANA 80 70 lulus 

17 MAITSA IBTISAMAH KHOIRUNISA 70 70 lulus 

18 MUHAMAD FARIS HIDAYAT 80 70 tidak lulus 

19 MUHAMMAD BAMBANG MATOFANI 70 70 lulus 

20 NANDA PUTRI AGUSNI 70 70 lulus 

21 REBECA PUTRI DAMAYANTI SIGIRO 70 70 lulus 

22 REZA YANUAR SATRIA PUTRA PRATAMA 55 70 tidak lulus 

23 RIEN TRIANDELIS ASTARI 70 70 lulus 

24 RM GALIH NUGRAHA KUSUMAH 50 70 tidak lulus 

25 RYAN RAMADHAN 70 70 lulus 

26 SUCI ANISA MARTIKA 70 70 lulus 

27 SYAHRIAL FAJAR KUSUMA 60 70 tidak lulus 

28 SYARAH ULFARIDHA 50 70 tidak lulus 

29 TIASTUTI PUTRI HERYANI 55 70 tidak lulus 

30 VELITA THEODORA HENDRIANI 80 70 lulus 

31 VINDYA MEIDA PUTRI 55 70 tidak lulus 

32 WAFA HANIFAH 50 70 tidak lulus 

33 WIKAYANTI 70 70 lulus 



 

5 

 

 
Arlindah Rizki Samelia Dalimunthe, 2013 
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

34 WULAN SURYANI 60 70 tidak lulus 

35 YASHA PANGETIKA RAHMAYANTI K. P. 70 70 lulus 

RATA RATA NILAI  65.429 

Sumber: Nilai Ulangan Kelas 1.9 SMA Negeri 1 Cimahi. 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh oleh siswa siswi 

kelas X-9 SMA N 1 Cimahi pada tahun ajaran 2012- 2013 masih ada yang berada 

di bawah Kriteria ketuntasan minimum (KKM) standar kompetensi. Nilai rata rata 

kelas tersebut adalah sebesar  65,42 sedangkan nilai KKM sekolah tersebut adalah 

sebesar 70. Dalam test ini sebanyak 48,56 %  siswa memiliki nilai dibawah KMM 

atau dinyatakan tidak lulus pada materi perilaku konsumen dan produsen,  jumlah  

siswa yang lulus sebesar 51.426 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

permasalahan yang mengakibatkan masih banyaknya siswa kelas X-9 SMA N 1 

Cimahi yang hasil belajarnya rendah pada mata pelajaran ekonomi. Hal ini juga 

menunjukkan adanya permasalahan hasil belajar siswa pada materi perilaku 

konsumen dan produsen pada siswa  kelas X-9 SMA N 1 Cimahi 

Akar masalah yang teridentifikasi adalah penyampaian materi pelajaran  

yang hanya  bersifat given, oleh karena itu Perlu dikembangkan model 

pembelajaran yang memungkinkan, yaitu dengan mengadakan sharing 

pengetahuan antara teman sejawat dan antar siswa dan guru. Siswa perlu 

diberikan kesempatan untuk belajar secara intraktif dan  bekerjasama dengan 

teman dalam meningkatkan hasil belajar. Salah satu solusi dalam penanggulangan 

metode pembelajan langsung adalah model pembelajaran team games tournament, 

model pembelajaran ini dapat membantu siswa mengembangkan, menganalisis, 

dan memecahkan masalah serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

pendapat dan kemampuan berfikirnya. 

Metode pembelajaran  kooperatif tipe team games tournament mengajak 

siswa belajar dalam satu kelompok dan diberikan suatu materi yang dirancang 

sebelumnya oleh guru serta diadakan kompetisi antar kelompok yang dibuat 

dalam suatu permainan. Metode kooperatif tipe TGT membuat semua siswa aktif 
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mencari pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga masing 

masing siswa lebih menguasai materi. Dengan adanya kerjasama antar anggota 

kelompok, jiwa dan pemikiran siswa dapat berkembang sehingga akan 

menumbuhkan minat belajar siswa yang dapat diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi atau hasil belajar siswa. 

Sejalan dengan teori konstruktivisme sosial, merupakan teori yang 

melandasi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Piaget dan Vigotsky. 

(Rusman, 2012:202) “Menurut pandangan Piaget dan Vigotsky adanya hakikat 

sosial dari sebuah proses belajar dan juga tentang penggunaan kelompok - 

kelompok belajar dengan kemampuan anggotanya yang beragam, sehingga terjadi 

perubahan konseptual”. Berarti pernyataan tersebut menyatakan bahwa upaya 

peningkatan hasil belajar dapat ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif, 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah team games tournament. Oleh 

karena itu model pembelajaran team games tournament diharapkan dapat menjadi 

salah satu solusi untuk menggali pengetahuan, potensi berfikir siswa dan bekerja, 

meningkatkan pemahaman konsep, dan dapat mengaplikasikan materi 

pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar 

siswa.  

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan  Model 

Pembelajaran kooperatif Tipe Team Games Tournament Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi  (Studi Eksperimen pada  

Standar Kompetensi Memahami Konsep Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan 

Kegiatan Ekonomi Konsumen dan Produsen di Siswa Kelas X SMA N 1 

Cimahi)” 

1.2.Rumusan  Masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional jika dibandingkan  pada saat 

awal (pre-test) dan  saat akhir (post-test)? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team games tournament 

jika dibandingkan pada saat awal (pre-test) dan saat akhir (post-test)? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelompok eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team games tournament setelah 

diberikan perlakuan dengan hasil belajar siswa kelompok kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 

 

1.3.Tujuan Penelitian: 

Adapun yang menjadi tujuan penilitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok kontrol 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional jika dibandingkan  

pada saat awal (pre-test) dan  saat akhir (post-test) 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team games tournament 

jika dibandingkan  pada saat awal (pre-test) dan  saat akhir (post-test) 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelompok eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team games tournament setelah 

diberikan perlakuan dengan hasil belajar siswa kelompok kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 

 

1.4.Manfaat Penelitian: 

Dengan diterapkanya model pembelajaran kooperatif tipe team games 

tournament dalam pembelajaran ekonomi, diharapkan dapat mendatangkan 

manfaat sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament dalam 

pembelajaran ekonomi. Penelitian ini juga menjadi sumber informasi, sumber 

pengetahuan, dan bahan kepustakaan dalam dunia pendidikan. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Menumbuhkan serta mengembangkan aktivitas, kreativitas, dan hasil 

belajar siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga lebih 

bermakna 

b. Bagi guru 

Sebagai referensi dalam proses belajar mengajar terhadap ketepatan dan 

keefektifan penggunaan strategi pengajaran 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam 

rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga dapat 

menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan 

inisiatif 

d. Bagi peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran 

sekaligus sebagai model yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan. 

Selain itu, memberikan bekal agar mahasiswa sebagai calon guru siap 

melaksanakan tugas sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. 
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