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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu masalah yang dihadapi dalam dinamika pembelajaran saat ini adalah 

lemahnya proses pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang selama ini berlangsung 

siswa biasanya kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses 

pembelajaran di dalam kelas hanya diarahkan pada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

pemahaman terhadap pengetahuan yang diperolehnya dan menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari.  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 juga 

menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

dasar peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlaqul karimah, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Mulyasa, 2015:7). 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dimaksud, diperlukan peningkatan 

dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional serta 

peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, SMP
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merupakan bagian integral dari sistim pendidikan Nasional serta merupakan salah 

satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Untuk itulah dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang baik melalui 

model pembelajaran yang sesuai untuk bisa menjembatani jurang pemisah antara 

proses mengajar dan proses belajar. Untuk dapat menjalankan proses 

pembelajaran, seorang guru harus menguasai dan memahami berbagai hal 

kompleks yang mempengaruhi proses pembelajaran. Guru tidak hanya menguasai 

materi yang disampaikan, tetapi ia harus mengetahui cara terbaik dalam 

menyampaikan materi. Guru harus dapat membuat suatu rancangan model 

pembelajaran yang akan mengarahkan siswa untuk memperbaiki hasil belajar 

mereka. Seorang guru harus tepat dalam memilih model pembelajaran, yang 

kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran IPS pada SMP Negeri 18 Tebo dengan berbagai masalah yang 

ditemukan di dalam kelas VII  adalah kurangnya minat siswa terhadap kegiatan 

belajar mengajar. Kebanyakan guru masih banyak menggunakan metode ceramah 

dalam mengajar sehingga tidak tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan 

dan bervariasi yang dapat menambah semangat belajar siswa. Akibatnya kegiatan 

belajar mengajar kurang menarik dan membosankan karna siswa tidak dirangsang 

atau ditantang untuk belajar dan berfikir keatif hal ini menyebabkan ketidak 

tercapaian tingkat ketuntasan hasil belajar siswa.  

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS , diketahui pula 

bahwa nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) untuk mata pelajaran IPS adalah 

75. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1   Nilai Rata-rata Ulangan Harian IPS siswa kelas VII Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Kelas Nilai rata-rata KKM 

VII A 63 75 

VII B 62,08 75 

VII C 54,44 75 

Sumber : Guru IPS SMPN 18 Kabupaten Tebo 

Banyak cara yang dilakukan untuk membuat pembelajaran ips lebih baik 

dan menarik, Dalam hal ini seorang guru harus kreatif dalam merencanakan 

pembelajaran agar siswa menjadi aktif dan kreatif yang pada akhirnya adalah 

tercapainya suatu pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarainya.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu ada upaya untuk memperbaiki 

proses pembelajaran disekolah agar bermakna dan membangkitkan semangat 

belajar serta perhatian siswa. Salah satu upaya untuk memperbaiki proses 

pembelajaran disekolah adalah penerapan Teams Games Tournamen (TGT). 

Teams Games Tournament dalam aplikasinya mengembangkan solidaritas di 

kalangan siswa yang berbasis kerjasama, kebersamaan dan kolaborasi, 

kemampuan bernegosiasi, berkomunikasi serta kemampuan untuk mengambil 

keputusan. Kebersamaan dan kerjasama dalam pembelajaran merupakan 

kerjasama diantara para siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Disamping 

tujuan bersama yang akan dicapai, kebersamaan dan kerja sama dalam 

pembelajaran ini juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kerja sama 

diantara para siswa.  
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Aktualitas pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament 

(TGT), guru tidak selalu memberikan tugas-tugas secara individual, melainkan 

secara kelompok. Bahkan penentuan hasil evaluasi akhirpun menggunakan prinsip 

kelompok. Artinya, hasil individu siswa tidak hanya didasarkan kemampuan 

masing-masing, tetapi juga dilihat berdasarkan hasil prestasi kelompok. Dengan 

demikian, siswa yang pandai akan menjadi tutor membantu siswa yang kurang 

pandai demi prestasi kelompok sebagai satu kesatuan. Setiap siswa tidak hanya 

bertanggung jawab atas kemampuan dan keberhasilan dirinya, tetapi juga 

bertanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan kelompoknya.  

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) akan 

mengajak siswa untuk melakukan aktivitas dalam suatu kompetisi belajar. Siswa 

tidak akan merasa jenuh dengan hanya duduk, mendengarkan dan melihat atau 

hanya pasif. Dengan TGT siswa akan menikmati bagaimana suasana kompetisi. 

Kompetisi akan diciptakan melalui permainan dalam belajar, karena bermain 

adalah cara yang alamiah bagi manusia dalam mempelajari hal-hal baru. 

Kompetisi antar tim merupakan sarana dalam memotivasi siswa untuk lebih aktif 

dan bekerjasama dengan anggota tim lainnya. Para siswa saling mendorong 

pemahaman pembelajaran antar siswa, mendorong usaha akademis yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) 

ini diharapkan akan membantu siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Dengan aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS, sehingga menjadikan kegiatan 

pembelajaran lebih bermutu. Slavin (2009:176) menyatakan bahwa model 
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pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat memotivasi para siswa untuk membantu 

teman satu timnya belajar. Melalui model pembelajaran ini, siswa akan 

bekerjasama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan E Cahyati (2016) menyatakan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT) 

dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Teams 

Game Tournament (Tgt) Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII SMPN 

18 Kabupaten Tebo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

“Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

(Teams-Games Tournament) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VII 

SMPN 18 Kabupaten Tebo ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu: 

“Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams-

Games Tournament) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VII SMPN 18 

Kabupaten Tebo.” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian yang 

berkaitan dengan model pembelajaran TGT (Teams-Games Tournament) 

khususnya dalam meningkatkan hasil belajar IPS. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi siswa, dapat dijadikan motivasi untuk mengaktifkan diri dalam 

proses belajar mengajar.  

b. Bagi guru, sebagai masukan bagi guru-guru IPS dalam memilih 

alternative pembelajaran yang efektif yang dapat diterapkan di sekolah.  

c. Bagi peneliti, sebagai masukan peneliti sebagai calon guru. 

 

PENUTUP 

2.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data dan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan rumus uji t, dari perhitungannya thitung = 7,35 dan ttabel  = 2,000. 

Karena thitung> ttabel (7,35 > 2,000) berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament  (TGT) terhadap hasil belajar IPS Kelas VII SMP Negeri 18 

Kabupaten Tebo. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan masukan untuk peningkatan 

hasil belajar IPS.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan hal sebagai 

berikut:  

1. Kepada guru agar dapat menggunakan model  pembelajaran yang tepat 

dalam menyampaikan materi, model dan pendekatan yang bisa membuat 

proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan membuat siswa senang 

untuk belajar, pengaturan (management) waktu yang baik dalam proses 

pembelajaran, agar model, strategi dan metode yang diterapkan bisa 

terlaksana dan menghasilkan hasil yang maksimal, guru hendaknya 

memanfaatkan secara baik alokasi waktu yang telah ditetapkan dan kepada 

peneliti lain yang tertarik dan berminat melakukan penelitian ini, diharapkan 

dapat mengembangkan pada materi pelajaran yang lain.  

2. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi telaah untuk 

pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament  

(TGT) dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah.  

 

 


