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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Peneliti menjelaskan di dalam bab ini tentang: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan penguasaan siswa terhadap 

materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Namun, operasionalnya 

keberhasilan itu banyak pula ditentukan oleh manajemen pendidikan di samping 

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendidikan yang harus ada dan juga terkait di 

dalamnya. Faktor tersebut adalah: (1) guru, (2) metode dan (3) siswa. 

Ketiga komponen utama dalam pengajaran tersebut saling berkaitan. Akan 

tetapi, faktor guru merupakan faktor paling dominan dalam kegiatan belajar-

mengajar. Guru sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana pembelajaran 

serta pemberi balikan untuk memotivasi siswa dalam melaksanakan tugas 

belajar. Hal ini menunjukkan bahwa posisi  guru dalam dunia pendidikan sangat 

penting. Berdasarkan fungsi dan perannya yang sangat besar itu, maka idealnya 

seorang guru harus memiliki keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya. 

Dengan memiliki keprofesionalan tersebut guru diharapkan dalam menjalankan 

tugasnya dapat mencapai hasil dan tujuan yang optimal sebagaimana telah 
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tertuang dalam UU RI no. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Bab II pasal 3 yaitu: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” (UU RI, Sisdiknas, 2003:7) 
 
Guru mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan membantu murid dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sekaligus mereka dituntut agar meningkatkan dirinya 

menjadi guru yang profesional sehingga guru harus memiliki kompetensi dalam 

kegiatan belajar mengajar seperti menguasai bahan pelajaran sekolah, menguasai 

proses belajar mengajar, menguasai penggunaan media dan sumber, dapat 

mengevaluasi hasil belajar siswa, dapat memotivasi siswa dalam belajar dan lain-

lain. 

Glickman menjelaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional 

bilamana seseorang tersebut mempunyai: (1) kemampuan (ability), dan (2) 

motivasi (motivation). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara 

profesional apabila ia memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan 

hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, seseorang tidak akan 

bekerja secara profesional bilamana hanya memiliki salah satu diantara dua 

persyaratan di atas. (Ibrahim Bafadal, 2004:5). 

Guru dapat dikatakan professional apabila memiliki kemampuan tinggi dan 

motivasi kerja tinggi. Guru yang memiliki motivasi yang rendah biasanya kurang 
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memberikan perhatian kepada siswa, demikian pula waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sangat sedikit. Sebaliknya, 

guru yang memiliki motivasi tinggi mempunyai kecenderungan tinggi sekali 

perhatiannya kepada siswa, demikian pula waktu yang disediakan untuk 

peningkatan mutu pendidikan sangat banyak. 

Guru yang memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik yang 

profesional selalu berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang sebagai 

perwujudan perasaan dan sikap tidak puas terhadap pendidikan yang telah 

diterimanya dan sebagai pernyataan dan kesadaran terhadap perkembangan dan 

kemajuan bidang tugasnya yang harus diikuti sejalan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pengalaman profesional yang berharga mungkin 

diperoleh oleh guru yang berani dan selalu bersedia mewujudkan ide atau 

gagasan dan mengembangkan proses belajar mengajar di kelas dan di lingkungan 

sekitar. 

Berusaha untuk bisa menikmati profesi sebagai guru adalah hal mendasar 

dan penting. Sebabnya, mendidik adalah pekerjaan berat yang menuntut 

komitmen dan konsistensi tinggi. Guru yang tidak mencintai profesinya akan 

merasa mudah gagal, sehingga gampang muncul di dalam pikirannya keinginan 

untuk berpindah ke profesi lain. Untuk itu seorang guru harus pandai-pandai 

memotivasi dirinya agar ia dapat tetap beristiqomah menjalankan profesinya 

(Abdullah Munir, 2006:77). 

Setelah seorang guru mampu memotivasi dirinya sendiri, maka ia harus 

dapat menumbuhkan minat belajar kepada anak didiknya dengan memberikan 
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motivasi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, ia harus 

mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan siswa yang akan 

dimotivasinya (Ngalim , 2006 : 74-77) 

Setiap siswa memiliki perbedaan yang unik, mereka memiliki kekuatan, 

kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, 

latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan membuat peserta didik berbeda 

dalam aktivitas, kreatifitas, intelegensi, dan kompetensinya. Guru seharusnya 

dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik dan menetapkan 

karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya, dari ciri-ciri individual yang 

menjadi karakteristik umumlah seharusnya guru memulai pembelajaran. Dalam 

hal ini, motivasi guru sangat penting dalam proses belajar mengajar karena dapat 

membangkitkan semangat dan keaktifan belajar siswa. 

Berdasarkan pengamatan pada studi pendahuluan di SD Negeri Sukosari 

Mantup Lamongan, bahwa prestasi belajar siswa pada materi IPS terutama siswa 

kelas V yang berjumlah 22 peserta didik yaitu pada materi Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal 

yaitu : 

 

1.1.1. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas masih rendah. 

1.1.2. Kesenangan siswa dalam menerima tantangan dari guru berupa tugas 

yang diberikan masih rendah. 

1.1.3. Kekompakan siswa dalam proses belajar masih rendah  
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1.1.4. Kemampuan komunikasi antar siswa masih jarang terjadi. 

1.1.5. Aktifitas siswa cenderung masih mengarah pada perilaku diluar 

pembelajaran dan tingkat perhatian pada pelajaran masih kurang 

1.1.6. Prestasi belajar siswa masih belum mencapai standart KKM sehingga 

dalam setiap pertemuan tingkat pencapaian ketuntasan belum mencapai 

50 %. 

 

 Berdasarkan  permasalahan di atas peneliti mencoba meneliti sejauh mana 

keefektifitasan model pembelajaran kooperatif, pada kurikulum yang diterapkan 

saat ini dilandasi dengan pendekatan kontruktif. Teori kontruktivis merupakan 

satu prinsip yang penting. Dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak 

hanya memberikan sekedar pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya (Trianto, 2009 :28).  Guru 

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan 

siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan secara 

sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

 Pembelajaran konstruktivis terdiri beberapa model pembelajaran. Salah 

satunya yang dipilih adalah model pembelajaran  kooperatif  tipe Teams Games 

Tournaments (TGT). Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT terdapat sistem 

perkembangan individual yang memberikan setiap siswa suatu kesempatan yang 

baik untuk menyumbangkan yang terbaik. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk 

meningkatkan belajarnya dengan berperan aktif sejak dini, sehingga pengalaman 

siswa semakin meningkat. 



6 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu  

“PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI IPS 

MELALUI METODE TEAMS GAMES TOURNAMENTS KELAS V SD 

NEGERI SUKOSARI-MANTUP-LAMONGAN" 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui metode Teams Games Tourmanent (TGT) pada kelas V SD 

Negeri Sukosari Mantup Lamongan ? 

1.2.2 Bagaimana meningkatkan hasil prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui metode Teams Games Tourmanent (TGT) 

pada kelas V SD Negeri Sukosari Mantup Lamongan ? 

 

1. 3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui metode Teams Games Tourmanent (TGT)  pada kelas V SD 

Negeri Sukosari Mantup Lamongan. 

1.3.2 Untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui Teams Games Tourmanent (TGT) pada kelas V SD Negeri 

Sukosari Mantup Lamongan. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

Melihat tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat : 

1.4.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran 

yang inovatif dan menyenangkan. 

 

1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi: 

1.4.2.1 Bagi peneliti, peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung 

dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini juga 

berguna untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan hasilnya 

menjadi dasar untuk meningkatkan profesionalisme, serta dapat 

dijadikan bahan rujukan penelitian lebih lanjut atau penelitian lain 

pada waktu yang akan datang. 

 

1.4.2.2 Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

guru untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif sebagai 

upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna.  

 

1.4.2.3 Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberikan kemudahan 

kepada siswa dalam menerima dan memahami pelajaran serta 
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memperbaiki praktik pembelajaran dengan sasaran akhir 

memperbaiki proses atau hasil belajar siswa 

1.4.2.4 Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan 

dalam pengelolaan pembelajaran tidak hanya metode 

pembelajaran yang monoton 

 

1.5   Definisi Istilah 

Agar pembahasan dalam PTK ini lebih mengarah dan terfokus pada 

permasalahan yang akan dibahas, sekaligus untuk menghindari terjadinya persepsi 

lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai 

definisi istilah. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesamaan penafsiran dan 

terhindar dari kesalahan pengertian pada pokok pembahasan ini. 

Definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan PTK ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1.5.1 Peningkatan 

Peningkatan adalah usaha yang menghasilkan nilai tambah terhadap suatu 

komponen menurut standar yang berlaku. 

 

1.5.2 Prestasi Belajar IPS 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan – kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 
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dalam belajar  (Djamarah, 1994 :23). Prestasi belajar ini dapat dilihat secara 

nyata berupa skor atau nilai setelah mengerjakan suatu tes.  

Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi belajar IPS pada penelitian ini 

adalah bukti keberhasilan siswa dalam penguasaan terhadap materi 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui tahap-tahap evaluasi 

belajar yang dinyatakan dengan nilai. Untuk mengukur prestasi belajar  siswa 

dilakukan tes terhadap materi yang telah diajarkan di kelas. 

 

1.5.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman, 

2011:202). Pada pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan mereka bertanggung jawab atas hasil 

pembelajarannya, sementara guru hanya bertindak sebagai motivator dan 

fasilitator. 

 

1.5.4 Metode Teams Games Tournaments (TGT) 

Metode Teams Games Tournaments (TGT) adalah salah satu metode 

pembelajaran  kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki 
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kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda  (Rusman, 

2011:204).  Metode Teams Games Tournaments (TGT) merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya 

dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. 


