
  BAB I 

      PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pilar bangsa yang akan menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat 

dan berkualitas yang mampu bersaing dengan negara lain jika pilar itu kuat 

dan kokoh. Sesuai Undang-undang No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan watak serta peradaban yang 

bermartabat dalam rangka mencerdasarkan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, 

cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Sekolah adalah salah satu tempat yang dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional tersebut. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan 

pendidikan secara formal. Pihak yang bertugas dalam mendidik, 

membimbing, mengayomi dan melindungi siswanya di sekolah adalah guru. 

Guru mendapatkan peran sebagai orang tua kedua karena guru memberikan 

apa yang orang tua tidak bisa berikan ketika di rumah.  

Selain mengajar, guru juga dituntut untuk menjadi fasilitator. Menurut 

Hamalik (2010:9) mengatakan bahwa sebagai fasilitator, guru harus 

menyediakan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan 
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belajar. Maka dari itu, guru bertanggung jawab dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental. 

Berdasarkan kondisi di lapangan pada umumnya siswa kurang terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pada proses pembelajaran 

merupakan muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan guru dan siswa secara 

bersungguh-sungguh telah berupaya merancang dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan baik, namun masalah-masalah belajar tetap akan 

dijumpai guru. 

Masalah belajar yang terjadi selama proses belajar salah satunya dapat 

berhubungan dengan sikap percaya diri. Hasil dari observasi di kelas, ketika 

guru kelas V meminta siswa menjawab pertanyaan, hanya 3 siswa saja yang 

mau menjawab pertanyaan tersebut. Siswa yang menjawab pertanyaan dari 

guru memiliki jawaban sendiri hanya saja kurang percaya diri terhadap 

jabawannya. Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 

Januari 2016 dengan guru kelas V, mempertanyakan tentang keaktifan siswa 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu hanya beberapa siswa yang 

berani menjawab saat guru memberikan pertanyaan. Hal itu disebabkan 

karena siswa takut salah dalam menjawab pertanyaan. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa rasa percaya diri siswa masih kurang. 

Hasil nilai ulangan harian mapel IPS kelas V Sekolah Dasar tahun 

ajaran 2016/2017 terlihat kurangnya ketercapaian prestasi belajar siswa. Hasil 

nilai ulangan harian dapat menggambarkan kemampuan siswa sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.1 Hasil Nilai Ulangan Harian IPS Siswa Kelas V pada 

mata pelajaran IPS 

 

Keterangan Jumlah Siswa 

Nilai >70 12 

Nilai <70 18 

Jumlah Siswa 30 

 

Pada tabel 1.1 menunjukkan sebanyak 18 siswa berada dibawah KKM 

yaitu 70. Hasil test uji kemampuan yang ditunjukkan pada tabel 1.1 

memberikan penjelasan siswa kurang memaksimalkan kemampuan belajar. 

Tabel 1.1 menjelaskan beberapa kendala guru terkait dengan prestasi belajar 

siswa. Jumlah siswa berdasarkan tabel 1.1 yang berada di bawah ketuntasan 

nilai minimal merupakan rata-rata siswa yang belum memaksimalkan 

kemampuan prestasi belajar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut sebagai calon guru perlu suatu 

usaha untuk memperbaiki pembelajaran agar sikap percaya diri dan prestasi 

belajar siswa lebih baik lagi. Sikap percaya diri dan prestasi belajar dapat 

diperbaiki melalui pembalajaran di kelas dengan perantara guru. Tentunya 

perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan berbeda dengan pembelajaran 

sebelumnya. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model kooperatif tipe 

Team Games Tournament (TGT) yang dikembangkan oleh David de Vries 

dan Keith Edwards (Slavin, 2010:13). Team Games Tournament (TGT) 

merupakan salah satu metode yang diharapkan mampu meningkatkan rasa 

percaya diri dan prestasi belajar siswa melalui peran aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Berdasarkan teori, metode ini dapat meningkatkan 
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kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan yang dapat 

ditingkatkan dengan model pembelajaran ini adalah percaya diri siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Percaya diri menjadikan siswa lebih yakin 

untuk berinteraksi dan mengemukakan pendapat dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga percaya diri siswa berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 

sikap percaya diri siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V Sekolah 

Dasar? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

Model Pembelajaran kooperatif tipe TGT bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran di kelas V dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman 

guru menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran di sekolah. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu: 
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a. Untuk meningkatkan sikap percaya diri siswa dalam pembelajaran 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Mendapatkan pengalaman dan teori baru bagi peneliti dan guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi peristiwa sekitar 

proklamasi dengan menggunakan model pembelajaran koperatif tipe 

TGT. 

b. Memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat ditujukan oleh siswa, 

peneliti, guru serta sekolah dapat memberikan kontribusi bagi pembaca 

serta sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. 
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