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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak dapat lepas dari berinteraksi

dengan orang lain. Dalam interaksi sosial dengan orang lain tentu juga seringkali

timbul permasalahan sosial. Pendidikan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan bermasyarakat menjadi sorotan

dari berbagai pihak untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan

dan kualitas pendidikan.

Pemerataan kesempatan pendidikan dapat dilakukan melalui pemberian

pendidikan gratis dan penyebaran guru-guru profesional ke daerah-daerah

pelosok. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan salah satunya adalah

meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan guru dalam peningkatan proses pembelajaran adalah dengan menyusun

berbagai macam kegiatan pembelajaran yang menarik minat siswa untuk

mengikuti proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, terjadi interaksi

antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun interaksi siswa dengan

sumber belajar. Dengan adanya interaksi tersebut, diharapkan siswa dapat

membangun pengetahuan secara aktif, pembelajaran berlangsung secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, serta dapat memotivasi siswa sehingga

mencapai kompetensi yang diharapkan.

Secara umum tujuan pendidikan IPS di Sekolah Dasar (SD) ditujukan

untuk membekali dan mengembangkan pengetahuan sosial kepada siswa yang

berguna dalam kehidupannya. Pendidikan IPS membekali siswa untuk dapat

berkomunikasi serta berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dalam kegiatan

pembelajaran yang terjadi di kelas, siswa berinteraksi dengan teman, guru, dan

media pembelajaran. Diharapkan siswa juga mampu mengidentifikasi atau

mencari dan menemukan suatu masalah, menganalisis, dan menyusun cara dalam

menyelesaikan masalah tersebut. IPS berkaitan erat dengan persiapan siswa untuk
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berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia dan terlibat dalam interaksi

masyarakat di dunia, oleh karena itu siswa dapat mengembangkan pengetahuan

dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat.

Pembelajaran IPS yang umumnya dijumpai di SD adalah pembelajaran

yang menempatkan guru sebagai pusat belajar bagi siswa. Akibat cara mengajar

seperti itu maka banyak siswa yang cenderung pasif, malas, kurang berkonsentrasi

dalam belajar, tidak terjadi pembelajaran yang interaktif, membosankan yang pada

akhirnya proses pembelajaran menjadi kurang bermakna, serta dapat menurunkan

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yaitu 65 cukup besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu model pembelajaran

yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran

kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan model

pengelompokkan atau tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku

yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok

akan memperoleh penghargaan, jika kelompok mampu menunjukkan prestasi

yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan

mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang

selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan

keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan

saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan

kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk

memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok.

Dalam hal ini salah satu model pembelajaran kooperatif yang cukup

dikenal adalah model Teams Games Turnament (TGT). Menurut Saco dalam

Rusman (2012:224) dalam TGT siswa 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 kelompok (identitas kelompok mereka).
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Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis

pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiap siswa, misalnya akan mengambil sebuah

kartu yang diberi angka tadi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang

sesuai dengan angka tersebut. Turnamen harus memungkinkan semua siswa dari

semua tingkat kemampuan untuk menyumbangkan poin bagi kelompoknya.

Prinsipnya, soal sulit untuk anak pintar, dan soal yang lebih mudah untuk anak

yang kurang pintar. Hal ini dimaksudkan agar semua anak mempunyai

kemungkinan untuk memberi skor bagi kelompoknya. Permainan yang dikemas

dalam turnamen ini dapat berperan sebagai penilaian alternatif atau dapat pula

sebagai review materi pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian

eksperimen difokuskan pada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Teams Games Tournaments (TGT) terhadap hasil belajar IPS pada siswa

kelas 5 sekolah dasar. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT

diharapkan dapat memberi pengaruh yang berbeda pada hasil belajar siswa pada

pembelajaran IPS.

Penelitian ini dilakukan dengan dua perlakuan yang berbeda pada siswa

kelas 5 SD. Perlakuan yang pertama adalah pembelajaran dengan metode Direct

Instruction. Perlakuan yang kedua adalah dengan model pembelajaran kooperatif

tipe TGT. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dipilih karena memiliki

kelebihan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar secara individu

maupun bekerja sama dengan kelompoknya. Model pembelajaran TGT juga dapat

memberikan motivasi belajar kepada siswa karena proses belajar berupa

permainan yang dapat menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Jadi tujuan dilakukan penelitian dengan dua perlakuan ini adalah untuk

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan

pembelajaran dengan metode Directt Instruction. Dua perlakuan ini dapat

digunakan karena diduga akan dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran

IPS siswa kelas 5 SD semester dua tahun ajaran 2012-2013.
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1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk melihat

sejauh mana hal-hal apa saja yang dianggap menjadi masalah dan hal-hal inilah

yang kemudian memicu penulis untuk melakukan penelitian dengan topik

penelitian seperti yang dipaparkan di atas. Adapun masalah yang ditemui adalah

sebagai berikut:

1. Dalam pembelajaran di SD sering ditemui pembelajaran yang menggunakan

guru sebagai pusat belajar bagi siswa.

2. Siswa masih belum mandiri, hanya menerima materi pembelajaran dari guru

saja.

3. Siswa masih pasif dalam proses pembelajaran, belum ada aktivitas siswa.

Berdasarkan pada permasalahan yang  telah diuraikan tersebut, maka

peneliti melakukan penelitian untuk melihat perbedaan pengaruh model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) terhadap hasil

belajar IPS pada siswa kelas 5 SD di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

semester dua tahun ajaran 2012-2013.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Apakah ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams

Games Turnaments (TGT) dan pembelajaran dengan menggunakan metode Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 5 SD di Kecamatan Bawen

Kabupaten Semarang semester dua tahun ajaran 2012-2013?”

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

apakah ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran

kooperatif tipe TGT dengan metode DI terhadap hasil belajar IPS pada siswa

kelas 5 SD di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang semester dua tahun ajaran

2012-2013.
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1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan model pembelajaran mana

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini memiliki manfaat

secara teoritis dan praktis.

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian eksperimen ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia

pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 SD.

Memberi masukan dalam mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe

TGT sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa SD.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.

Bagi siswa penelitian ini dapat memberi manfaat: 1) Siswa dapat meningkatkan

hasil belajar dalam pembelajaran IPS. 2) Siswa dapat lebih aktif dalam proses

belajar dengan bekerja sama dengan kelompoknya. 3) Siswa dapat lebih

termotivasi dalam belajar, jadi kegiatan belajar tidak hanya terpusat pada guru.

Bagi guru penelitian ini dapat memberi manfaat: 1) Memberikan masukan

kepada guru melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam

pembelajaran IPS. 2) Meningkatkan kreatifitas guru dalam memilih model

pembelajaran yang cocok kepada siswa. 3) Mengoptimalkan peran guru sebagai

fasilitator dan pembimbing siswa dalam pembelajaran.

Bagi sekolah, penelitian ini memberikan manfaat untuk memberikan input

untuk menyediakan sarana bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang

inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.


