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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut undang undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kepribadian yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Undang-Undang ini menginginkan suasana 

pembelajaran yang dilakukan dengan mengaktifkan peserta didik, dengan kata 

lain pembelajaran berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai 

fasilitator. Pembelajaran juga harus dapat mengembangkan potensi diri dan 

kreativitas peserta didik secara maksimal. Sejalan dengan itu Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan bab IV 

pasal 19 dinyatakan bahwa :  

“Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan diselenggaranakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisifasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.”( PP 19 tahun 2005:54) 
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Peraturan pemerintah ini kembali menekankan tentang penyelenggaraan proses 

pembelajaran yang menantang, menuntut partisipasi aktif dan memberi ruang 

yang cukup bagi prakarsa kreativitas siswa. Hal ini sejalan dengan harapan 

pemerintah dan masyarakat yang menginginkan pembelajaran di sekolah lebih 

memberi ruang yang cukup bagi prakarsa kreatifitas siswa. 

Mempelajari bahasa sangatlah penting termasuk mempelajari  Bahasa Inggris 

untuk para siswa karena bahasa merupakan alat komunikasi bagi para siswa 

berinteraksi dengan lingkungan belajar  hal ini sejalan dengan pemikiran dalam 

Smarapradhipa (2005:1), memberikan  pengertian bahasa yaitu menyatakan 

bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Pembelajaran Bahasa Inggris yang ideal adalah pembelajaran yang meletakkan 

peserta didik sebagai pusat dari pemikiran dan perencanaan pendidik atau yang 

dikenal dengan istilah student centered.  Pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik bercirikan pada antusiasme, suasana pembelajaran yang hidup dimana siswa 

terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran. Cameron (2002:2) menyatakan: 

If the teacher’s concern is centered on the child, there is a temptation to 

stay in that first place or to follow the child. The teacher has to do what the 

child may not be able to do: to keep in sight the longer view, and move the 

child towards increasingly demanding challenges, so that no learning 

potential is wasted. A learning- centered perspective on teaching will, I 

believe, help us to do more effectively. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Januari di SMP Al 

Kautsar Bandar Lampung terdapat beberapa kecenderungan yang dilakukan para 

pendidik dalam pengelolaan pembelajaran yang kurang sesuai sehingga kurang 
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dibawah 
KKM 55% 

25% diatas  
KKM 

20%(nilai  

KKM) 

memiliki aktivitas dan kreatifitas dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan 

rendahnya prestasi belajar bahasa Inggris siswa 

Seperti terlihat pada gambar: 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Persentase keberhasilan siswa 

 

SMP Al Kautsar Bandar Lampung untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 

menetapkan KKM sebesar 68. Sedangkan standar ketuntasan belajar secara yang 

telah dicapai oleh siswa kelas VII pada semester ganjil hanya sebanyak 45%, 

kenyataan ini mencerminkan hasil pembelajaran bahasa Inggris yang masih belum 

memenuhi standar ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu skor 68 dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris.  

Rendahnya prestasi belajar Bahasa Inggris yang dialami siswa merupakan hasil 

pembelajaran Bahasa Inggris yang kurang optimal dapat dilihat dari hasil belajar 

yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hal ini merupakan 

akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru belum optimal. Proses 

pembelajaran belum optimal karena 2 hal, yakni (1) proses pembelajaran bersifat 

informatif, belum diarahkan ke proses aktif pebelajar untuk membangun sendiri 

pengetahuannya, dan (2) proses pembelajaran berpusat pada pembelajar belum 

diarahkan ke pembelajaran yang berpusat pada pebelajar (Joni ,2000).  
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Siswa hanya menerima informasi dari guru tanpa adanya timbal balikdan bersifat 

pasif , guru sebagai pusat informasi (teacher center) Xaviery (2004) menemukan 

bahwa proses pembelajaran saat ini kurang memiliki daya tarik. Kurang 

menariknya pembelajaran karena 2 hal. Pertama, pembelajaran yang dirancang 

oleh pembelajar tidak dapat memacu keingintahuan pebelajar untuk membedah 

masalah seputar lingkungan sosialnya sekaligus dapat membentuk opini pribadi 

terhadap masalah tersebut. Kedua, pembelajar memposisikan diri sebagai pribadi 

menggurui pebelajar, belum memerankan diri sebagai fasilitator yang 

membelajarkan pebelajar. 

Berdasarkan kondisi di atas  maka perlu dilakukan inovasi satu upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengubah situasi pembelajaran tersebut adalah dengan 

menggunakan berbagai metode, strategi dan teknik yang tepat dalam proses 

pembelajaran secara bervariasi sehingga lebih menarik. Untuk menetukan metode 

yang baik dan  benar perlu adanya teori, Bruner mengemukakan pentingnya teori 

preskriptif yang melandasi praktik, karena yang ada sebelumnya adalah teori  

deskriptif. (Yusufhadi, Miarso: 2004:112.) adapun metode yang bisa dijadikan 

salah satu alternatif adalah metode pembelajaran kooperatif. 

  

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami 

mailto:xaviery_2004@yahoo.com
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materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai 

jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk memfasilitasi siswa 

dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serata memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Jadi dalam 

pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun 

sebagai guru. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama, 

maka siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama 

manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah (Trianto 

2007:42) 

Model pembelajaran kooperatif sangat diminati dan cocok bagi siswa dan siswi 

SMP Al Kautsar hal ini di dasarkan pengamatan dan angket yang diberikan 

kepada mereka yang menginginkan pembelajaran berkelompok pada kelas 7 C  

yang dipilih secara acak. 

Tabel 1.1 Tabel Hasil Angket Siswa. 

 

Pembelajaran 

Berkelompok 

Setuju Tidak setuju 

Laki laki 11 siswa 5 siswa 

Perempuan 13 siswa 3 siswa 

  

Berdasarkan data di atas mayoritas siswa dan siswi menginginkan pembelajaran 

berkelompok, dan mereka akan sangat aktif dan senang bila diajarkan dengan 

berkelompok dan pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan interaksi siswa, 
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meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran dan akan 

memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran 

kooperatif akan menumbuhkan motivasi dalam belajar karena akan terjadi 

kompetisi antar kelompok, dan memungkinkan bagi siswa untuk terlibat secara 

nyata bertingkah laku, berkerja sama, berkompromi serta saling memberi 

dukungan. 

 

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajar 

an berkelompok yang dilakukan asal – asalan yaitu saling ketergantungan positif, 

interaksi tatap muka akuntabilitas individual dan keterampilan menjalin hubungan 

antar pribadi hal ini sesuai pada pembelajaran kooperatif, karena pada pembelajar 

an kooperatif  siswa yang memiliki kemampuan berbeda dalam belajar disatukan 

dalam suatu kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 anggota, setiap anggota 

kelompok saling berkerjasama dan saling membantu dalam usaha memahami 

bahan pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada kelompoknya. 

Dalam pembelajaran kooperatif belum bisa dikatakan selesai apabila salah satu 

anggota kelompoknya belum menguasai bahan pelajaran yang dipelajari. Dengan 

demikian semua semua siswa harus mengerjakan semua tugas yang diberikan 

bersama kelompoknya selama pembelajaran berlangsung. 

 

Penguasaan kosakata Bahasa Inggris membutuhkan daya ingat dan pemahaman 

tentang suatu konsep kalimat dan keberanian dalam penggunaanya, motivasi salah 

satu syarat untuk mengukur suksesnya suatu pembelajaran, ini tergantung kepada 

guru yang mempunyai kreatifitas untuk menciptakan situasi yang menyenangkan 
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dalam proses belajar mengajar, salah satu teknik untuk menciptakan hal itu adalah 

dengan menggunakan permainan 

Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu pilihan 

metode dengan menggunakan permainan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Metode ini adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang  

mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang 

dalam pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

 

Ada lima komponen utama dalam komponen utama dalam TGT yaitu: 1). 

Penyajian kelas, 2). Kelompok (team), 3). Game, 4). Turnament, 5). Team 

recognize (penghargaan kelompok) TGT memiliki dimensi kegembiraan dalam 

yang diperoleh dari pelaksanaan pertandingan teman satu kelompok akan saling 

membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Peneliti 

melakukan penelitian pada pelaksanaan pembelajaran  

 

Bahasa Inggris dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa yang diharapakan mampu meningkatkan 

penguasaan kosakata siswa, karena TGT sesuai dengan kurikulum penelitian 

mengambil pokok bahasan Notice, Shopping List dan Announcement dengan 

melihat kenyataan bahwa umumnya siswa mendapatkan kesulitan dalam 
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mengembangkan kegiatan Bahasa Inggris yang berhubungan dengan materi 

tersebut.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Persentase penguasaan vocabulary siswa yang telah tuntas belajar masih 

rendah, hal ini dapat dilihat dari prestasi siswa yang masih rendah. 

2. Kurangnya kemauan dan kemampuan guru dalam mengembangkan metode 

pembelajaran yang bersifat student centered sehingga dapat mengembangkan 

motivasi belajar siswa dan meningkatkan aktivitas siswa dan dapat 

mengembangkan seluruh potensi siswa. 

3. Metode pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional 

misalnya dengan menggunakan ceramah. 

4. Kurangnya aktivitas pembelajaran siswa telah menyebabkan hasil evaluasi 

yang masih rendah. 

5. Media pembelajaran yang kurang sehingga membuat pembelajaran kurang 

menarik. 

6. Kreatifitas siswa yang kurang berkembang membuat siswa kurang aktif dalam 

belajar  

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah yang akan diteliti adalah 

1. Desain pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament 
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2. Proses pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament 

3. Sistem evaluasi pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

4. Peningkatan aktivitas pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah desain perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament? 

b. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament? 

c. Bagaimanakah sistem evaluasi pada pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament? 

d. Bagaimanakah penguasaan kosakata siswa pada pembelajaran Bahasa Inggris 

setelah dilaksanakannya pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

a. Desain perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
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b. Proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament pada siswa kelas VII 

SMP Al Kautsar Bandar Lampung 

c. Sistem evaluasi pada pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

d. Peningkatan penguasaan kosakata Bahasa Inggris siswa kelas VII SMP Al 

Kautsar Bandar Lampung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

a.  Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam teknologi pembelajaran pada 

kawasan desain dan pengelolaan pembelajaran 

b. Secara Praktis 

1) Bagi guru, dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan  

 kinerja dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan bervariasi 

2) Bagi siswa, siswa termotivasi dalam belajar dan memiliki rasa precaya diri  

      untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran serta mendapat hasil belajar  

      yang optimal. 

3) Bagi pihak pendidik, dapat memberi masukan sehingga meningkatkan  

 kualitas pembelajaran dan mutu pendidik 

 


