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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan 

untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis (Zamroni 

dalam Mawardi, 2011:7). Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan 

Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu, antara lain 

ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, moral dan filsafat.  

Seiring dengan perkembangannya PKn, PKn di tingkat Sekolah Dasar tidak 

pernah lepas dari berbagai macam kendala dan hambatan. Adapun salah satu kendala 

yang di hadapi adalah pada siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu 

Kab. Grobogan pada tahun pelajaran 2012/2013 dari 19 siswa terdapat 8 siswa belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=7) atau dari jumlah keseluruhan 

siswa terdapat 42% siswa belum tuntas, dengan nilai rata-rata kelas 66,3. Hal ini 

disebabkan karena jenuhnya anak pada pembelajaran PKn yang di anggap 

membosankan karena hanya mendengarkan guru berceramah.  Fenomena yang terjadi 

di lapangan selama ini menunjukan bahwa dalam melakukan praktik pembelajaran 

PKn di sekolah-sekolah, terutama di Sekolah Dasar guru masih saja menggunakan 

pembelajaran konvensional dimana guru hanya menggunakan metode ceramah saja 
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dalam menyanpaikan materi. Dan siswa lebih cenderung tidak mau bertanya kepada 

guru walaupun mereka sebenarnya belum mengerti materi yang disampaikan oleh 

guru. Namun ketika guru menanyakan apakah ada meteri yang disampaikan ada yang 

belum di mengerti oleh siswa, dan siswapun seringkali hanya diam saja ataupun 

hanya menjawab sudah mengerti. Setelah guru memberikan soal latihan baruhlah 

dapat diketahui bahwa ada bagian dari materi yang disampaikan belum dimengerti 

siswa. Sehingga hal ini dapat menunjukkan pembelajaran yang variatif masih 

sangatlah rendah digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembelajaran 

konvensional anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. 

Menurut Sagala (2006:187) pembelajaran konvensional, individu kurang diperhatikan 

karena seorang guru hanya mengelola kelas dan mengelola pelajaran hanya dari 

depan kelas. Pembelajaran konvensional cenderung menempatkan siswa pasif. Selain 

itu proses pembelajaran konvensional didalam kelas diarahkan kepada kemampuan 

anak untuk menghafal saja tanpa memahami informasi yang diingatnya. 

Untuk itu perlu adanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar 

siswa berperan aktif  dan interaktif. Salah satu pembelajaran yang mendorong siswa 

dan guru untuk melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan yaitu 

pembelajran kooperatif tipe Team-Game-Turnament (TGT). TGT merupakan salah 

satu bagian pembelajaran kooperatif. Menurut Robert E. Slavin (2005:163), TGT 

sama dengan Student Team-Achievement Division (STAD) kecuali satu hal : TGT 

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis serta sistem skor 

kemajuan individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan 

anggota tim lain yang kinerja akademiknya setara dengan mereka.  

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament (TGT) lebih 

efektif dibandingkan dengan penerapan pembelajaran konvensional. Hal ini terbukti 

dari adanya peningkatan hasil belajar pada pembelajaran yang menggunakan model 

kooperatif tipe TGT. Hal ini dikarenakan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dirancang secara menyenangkan seperti permainan sehingga memungkinkan siswa 
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dapat belajar lebih rileks, menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, persaingan 

sehat dan keterlibatan belajar. Aktivitas belajar dalam permainan yang dirancang 

pembelajaran kooperatif tipe TGT diperlukan kecerdasan dan kreativitas guru untuk 

memotivasi dan menumbuhkan semangat siswa untuk mengaktualisasikan diri serta 

pengelolaan waktu dan kelas dengan baik dan teratur (Artanti:2012) 

Dari latar belakang diatas peneliti perlu mengadakan upaya peningkatan hasil 

belajar PKn menggunakan model kooperatif tipe Team-Game-Turnament (TGT) 

dengan judul penelitian: Peningkatan Hasil Belajar Dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team-Game-Turnament (TGT) Dalam Pembelajaran PKn Siswa 

Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran 

PKn kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Tegowanu Kulon, nilai rata-rata siswa masih 

rendah yaitu 66,3 dari KKM yang seharusnya dicapai siswa yaitu 70. Sehingga 

diperlukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa penyebab 

kesulitan yang di alami oleh siswa adalah: 

1. Model pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru selama ini diterapkan oleh 

guru masih cenderung mengarahkan siswa untuk menghafal dan siswa hanya 

pasif mendengarkan penjelasan dari guru. 

2. Model pembelajaran yang diberikan oleh guru kurang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran sehingga siswa cenderung bosan dan jenuh dalam pembelajaran 

yang berlangsung. 

3. Siswa cenderung memiliki konsep bahwa mata pelajaran PKn harus menghafal. 

4. Kemampuan belajar siswa berbeda-beda sehingga memiliki daya tangkap 

terhadap materi yang disampaikan berbeda pula. 

5. Siswa kurang tertarik terhadap mata pelajaran PKn sehingga siswa kurang aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. 



4 

 

 

 

Untuk itu perlu adanya tindakan agar pembelajaran menjadi menyenangkan 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan terjadi peningkatan hasil belajar PKn 

siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan Tahun Ajaran 

2012/2013. 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament 

(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas 5 

SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan  tahun pelajaran 

2012/2013 ? 

2. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas 5 SDN 2 

Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan  tahun pelajaran 2012/2013 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKn siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu 

Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran model kooperatif tipe 

TGT yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKn siswa 

kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan tahun pelajaran 

2012/2013. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendukung dan 

mengokohkan teori tentang model kooperatif tipe Team-Game-Turnament          

(TGT) dalam kaitannya dengan peningkatan hasil belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan dan 

pemilihan model pembelajaran untuk digunakan pada saat proses belajar 

mengajar. 

b. Bagi siswa 

diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa 

akan materi yang telah disampaikan oleh guru, membiasakan siswa untuk 

belajar aktif dan kreatif,  meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan 

bagi setiap kelompok kerja dalam melaksanakan tugas. 

c. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang 

model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas sehingga 

proses pembelajaran lebih  kreatif dan menarik siswa. 

 


