
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan dan pengajaran yang kita ketahui terdapat banyak 

mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar, antara lain pelajaran 

Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PKn, dan muatan 

lokal. Berbagai jenis mata pelajaran tersebut masing-masing memiliki tujuan 

pembelajaran yang sama penting dan wajib dipelajari serta dipahami siswa, 

akan tetapi pelajaran IPS di sekolah dasar merupakan pelajaran wajib pada 

kurikulum sekolah hal itu disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39. 

IPS merupakan mata pelajaran yang memiliki kepanjangan dari Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi 

yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya 

dengan masyarakat berdasarkan pendapat Susanto (2013: 143).  Sebagai guru 

yang mengajarkan mata pelajaran IPS dituntut untuk memiliki strategi 

pembelajaran yang bervaritif dan inovatif agar dapat meningkatkan minat dan 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS.  

Seorang guru dalam proses pembelajaran sangat penting 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan manarik, bahwa 

dalam proses belajar siswa adalah pelaku aktif kegiatan belajar. Model 

pembelajaran digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan aktivitas 

siswa.  Senada dengan pendapat Jean Piaget dan Vygotsky (dalam Baharudin, 

2010: 128) pembelajaran cooperative learning siswa belajar dalam pasangan-

pasangan atau kelompok untuk saling membantu memecahkan probelem yang 

dihadapi. Hal ini berpengaruh pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, siswa 

mudah meneriama materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.   

Berdasrkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 

Pangebatan pada tanggal 16-18 November 2015 diperoleh data nilai mata 

pelajaran IPS di kelas IV A tahun ajaran 2015/2016 masih tergolong rendah. 

Data yang diperoleh yaitu berdasarkan pada nilai UTS semester I tahun ajaran 

2015/2016 pada kelas IV A SD Negeri Pangebatan prestasi belajar siswa 

masih rendah, dari 40 siswa kelas IV A 18 siswa diantaranya nilai mata 

pelajaran IPS masih rendah dan di bawah KKM, yaitu sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Tengah Semester IPS Kelas IV A 

Nilai Prosentase Kriteria 
Jumlah 

Siswa 

<65 45% Tidak Tuntas 18 siswa 

>65 55% Tuntas 22 siswa 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas IV A SD 

Negeri Pangebatan yang dilakukan pada tanggal 16-18 November 2015 yaitu 

mengenai rendahnya prestasi belajar IPS dan sikap tanggung jawab siswa 

dalam mengikuti pembelajaran IPS. Hasil pengamatan menunjukan bahwa 

pada saat pembelajaran siswa masih belum menunjukkan adanya sikap 
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tanggung jawab. Sebagai contoh tindakan kurang bertanggung jawab di 

dalam kelas antara lain saat guru memberikan tugas individu atau tugas 

kelompok, masih terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah (PR), 

dan saat melaksanakan tugas piket terdapat beberapa siswa yang tidak 

mengerjakan tugas piket kelas saat jam pulang sekolah. Sikap siswa seperti  

di atas menunjukkan sikap tanggung jawab yang dimiliki siswa masih rendah 

dan akan berpengaruh pada proses pembelajaran, hal ini berdampak pada 

prestasi belajar siswa. 

Penyebab lain pencapaian prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) siswa masih kurang. Pada penyampaian materi pelajaran IPS ini lebih 

menitik beratkan pada cara menghafal materi bukan dengan cara bagaimana 

siswa dapat menumbuhkan dan mendapatkan pengetahuannya sendiri. 

Metode ceramah, tanya jawab, serta merangkum materi menjadikan 

pembelajaran menjadi monoton dan menjadikan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran yang menyebabkan siswa enggan untuk bertanya pada saat 

proses pembelajaran IPS, dan siswa mudah merasa bosan pada saat 

pembelajaran IPS. Cara yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pelajaran tersebut menjadikan siswa kurang memahami materi pelajaran IPS. 

Permasalahan tersebut jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadikan 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran IPS 

selanjutnya. Pembelajaran yang dilakukan cenderung hanya guru yang aktif 

dalam pembelajaran (teacher center) dan siswa hanya pasif karena kurangnya 

penggunaan model dan metode yang bervariatif. 
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Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, peneliti dan guru 

sepakat memutuskan untuk meningkatkan tanggung jawab dan prestasi 

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Games Tournament (TGT). Sehingga siswa dapat berperan aktif dan tidak 

merasa bosan selama proses pembelajaran IPS berlangsung dengan 

menggunakan tipe TGT merupakan salah satu tipe model pembelajaran yang 

mudah digunakan atau diterapkan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih banyak melibatkan siswa 

dalam pembelajaran terutama dalam games. 

Alasan memilih model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) adalah sebagai suatu kegiatan kompetensi yang 

dimaksudkan untuk merangsang siswa untuk bekerja sama dalam kelompok 

sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Diharapkan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa akan lebih aktif 

dan tidak memberikan rasa jenuh dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa dapat lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, serta bertanggung jawab dengan kelompok, 

sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Taem Games 

Tournament (TGT) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi  
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di kelas IV  A SD Negeri Pangebatan dapat meningkatkan tanggung 

jawab  siswa? 

2. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Taem Games 

Tournament (TGT) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan tranportasi   

di kelas IV A SD Negeri Pangebatan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar IPS 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT). 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk : 

a. Untuk meningkatkan tanggung jawab belajar siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi di kelas IV A SD Negeri Pangebatan. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalu model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi di kelas IV A SD Negeri Pangebatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) untuk meningkatkan tanggung jawab, prestasi 

belajar, kualitas pendidikan dan pembelajaran di SD sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Bagi guru dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

proses pembelajaran. Guru juga dapat mengembangkan pengetahuan 

dan penggunaan model serta media untuk menunjang pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering 

muncul dalam pembelajaran IPS. 

b. Bagi siswa 

Bagi siswa pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe 

Team Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran IPS yang 

dapat menarik perhatian siswa dan menyenangkan bagi siswa. Serta 

meningkakan tanggung jawab terhadap siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran, sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 

c. Bagi peneliti 

Bagi peneliti dapat meningkatkan dan mengembangkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 
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(TGT) sehingga terbiasa melakukan inovasi dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dapat menambah pengalaman dalam 

melaksanakan pembelajaran yang akan bermanfaat di masa yang 

akan datang, selain itu untuk menghasilkan proses pembelajaran 

menjadi lebih baik. 

d. Bagi sekolah 

Bagi SD Negeri Pangebatan, akan memberikan sumbangan 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.  
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