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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai 

perasaan dan pikiran serta keinginan atau aspirasi. Mereka mempunyai kebutuhan 

dasar yang perlu dipenuhi, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan 

kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi dirinya sendiri sesuai 

dengan potensinya  (Pusat Kurikulum Depdiknas, 2006:19). 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka peranan guru pendidikan kewarganegaraan 

sangat besar dalam  membina dan membentuk kepribadian siswa. Dengan 

pesatnya kemajuan zaman dan perkembangan sains dan teknologi serta perubahan 

kondisi masyarakat, mengharuskan guru dapat meningkatkan kemampuan 

profesionalismenya. Tugas utama guru adalah membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru harus dapat memilih model pembelajaran yang membangun 

motivasi, interaksi, dan kerjasama siswa dalam  menyelesaikan tugas-tugas 

bersama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan yang sama.  
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Proses pembelajaran merupakan suatu interaksi antar guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan.  Dalam suatu proses belajar mengajar 

terdapat salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan tujuan tersebut 

yaitu penerapan model pembelajaran yang tepat.  

 

Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh seorang guru untuk 

mengadakan proses interaksi dengan siswanya didalam kelas saat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran . Penerapan model yang tepat pada proses pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada umumnya proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah dewasa ini masih bersifat tradisional, yaitu guru 

menjelaskan materi pembelajaran dan siswa mendengarkan. 

 

Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara dengan siswa di SMP Negeri I 

Rajabasa Lampung Selatan pada saat ini masih menggunakan proses 

pembelajaran yang bersifat tradisional antara lain mencatat dan menggunakan 

metode ceramah. Penerapan model pembelajaran yang bersifat demikian 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan 

terkadang merasa kurang bersemangat dalam belajar dan kurang mengembangkan 

kemampuan berfikir siswa. Sehingga respon siswa untuk menyimak pelajaran pun 
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kurang, indikasinya sebagian siswa siswa ada yang mengganggu temanya, dan 

berbicara dengan temannya. Rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini dikarenakan kegiatan belajar mengajar 

yang selama ini dilakukan oleh siswa dan guru kurang bervariasi atau dengan kata 

lain hanya menggunakan metode yang sama dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Rasa bosan serta menyepelekan inilah yang membuat siswa kurang 

termotivasi untuk mengikuti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan pada 

akhirnya mempengaruhi nilai yang diperoleh siswa, untuk lebih jelasnya kondisi 

siswa di SMP Negeri I Rajabasa dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1: Hasil wawancara dengan siswa di SMP Negeri I Rajabasa 

No Indikator 
Hasil Wawancara JMLH 

Siswa Ya Tidak 

1 
Apakah anda belajar terlebih dahulu 

sebelum belajar dikelas…. 
12 (30% ) 28 (70%) 40 

2 
Apakah anda memahami pelajaran 

yang telah lalu 
13 (33%) 27 (68%) 40 

3 
Apakah anda memahami pelajaran 

hari ini 13 (33 % ) 28(68%) 40 

4 

Apakah anda tertarik belajar dengan 

metode /model yang digunakan guru 

pada pertemuan ini 

15 ( 38%) 25 (63%) 40 

5 

Apakah anda aktif dalam kegiatan 

kerja kelompok atau pada 

pembelajaran berlangsung 
15 (38%) 25 (63%) 40 

6 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam belajar dikelas 28 (70 %) 12 (30 %) 40 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tabel I nampak jelas kondisi siswa di SMP 

Negeri I Rajabasa, Kesiapan belajar siswa, kerjasama dan ketertarikan siswa 

dalam model pembelajaran yang diterapkan sangat rendah sehingga siswa 

mengalami kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 

 

Rendahnya motivasi siswa tentu sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Rendahnya hasil belajar umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yang berasal dari 

luar siswa (faktor eksternal) meliputi: suasana rumah, orang tua,motivasi dari 

orang tua,dan juga faktor yang berasal dari dalam sendiri (faktor internal)  

meliputi : kesehatan,intelegensi, bakat, motivasi, minat, kreaktifitas dan lain lain. 

Motivasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa, karena dapat dikembangkan dan diarahkan untuk 

mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Kuat dan lemahnya aktivitas belajar 

akan menentukan giat tidaknya belajar. Adanya aktivitas yang kuat akan 

menimbulkan sikap yang positif terhadap suatu objek, motivasi belajar yang kuat 

juga akan memberikan perasaan senang, tidak cepat bosan dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas belajar. Di SMP Negeri I 

Rajabasa Lampung Selatan, motivasi anak sangat rendah dalam mengikuti 

pelajaran terutama pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Hal ini dapat dilihat  
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dari hasil pengamatan aktivitas belajar siswa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2 : Aktivitas Belajar Siswa 

No Aktivitas Belajar Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

aktif 

1 Kemampuan Mengajukan Pertanyaan    

2 Kemampuan Menjawab Pertanyaan    

3 Kemampuan Mengemukakan Pendapat    

4 Kemampuan Memberikan Argumentasi     

5 Kemampuan memberikan kritik    

6 Kemapuan Berfikif    

Sumber : Observasi di SMP N I Rajabasa Tanggal 16 Maret 2011  

Sejalan dengan fakta atau kenyataan diatas diketahui bahwa hal-hal yang menjadi 

penyebab rendahnya aktivitas belajar siswa antara lain model pembelajaran tidak 

efektif, guru terlalu mendominasi kelas sehingga kurang memberi kesempatan 

pada siswa untuk bertanya dan berpendapat, siswa merasa malu dan takut jika 

pendapatnya salah, guru sering memberikan pelajaran dalam bentuk ceramah dan 

tanya jawab sehingga siswa tidak terangsang untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir kreaktif. Maka diperlukan suatu upaya pengembangan pembelajaran yang  

dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar dan memahami materi 

pelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT). Pembelajaran koperatif telah menjadi salah satu 

pembaharuan dalam pergerakan reformasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif 

sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran pembelajaran. 
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Pembelajaran kooperatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya peserta didik  

dapat bekerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran 

dengan pelbagai kemahiran sosial. Pada dasarnya, pembelajaran kooperatif 

melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran 

 

Proses pembelajaran adalah proses belajar dan mengajar yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Belajar diartikan sebagai suatu kegiatan aktif siswa 

dalam membangun makna atau pemahaman baru berdasarkan pengetahuan yang 

telah dimiliki, sedang mengajar adalah kegiatan penyediaan kondisi belajar yang 

merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar siswa sebagai subyek belajar 

untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan nilai dan sikap yang dapat 

membawa perubahan tingkah laku dan kesadaran diri. Dalam proses pembelajaran, 

guru mempunyai peranan yang sangat penting yaitu menentukan metode 

pembelajaran yang efektif dan mendukung siswa mendapatkan pengalaman 

belajar yang berharga. Perhatian guru pada proses pembelajaran di kelas dapat 

mempengaruhi prestasi dan hasil belajar siswa, karena metode pembelajaran yang 

tepat pada proses pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Dengan demikian penerapan model pembelajaran yang tepat dalam kelas 

akan membangkitkan semangat siswa untuk ikut berperan serta secara optimal 
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dalam proses pembelajaran yang berlangsung dan dapat memupuk rasa kerjasama 

yang baik antar sesama siswa. 

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk lebih mengetahui  

”Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament (TGT) dalam Upaya Meninggkatkan Motivasi 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VIII A di SMP Negeri 1 

Rajabasa Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2011/2012” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut  : 

1. Siswa mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. 

2. Respon siswa rendah. 

3. Siswa sering mengganggu teman. 

4. Motivasi belajar siswa rendah. 

5.Siswa jenuh dan bosan dalam pembelajaran. 

6.Kemampuan berpikir siswa rendah/siswa kurang kreaktif. 

7. Aktivitas belajar siswa rendah 

8.Metode pembelajaran tidak bervariasi. 
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1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini maka akan dibatasi masalah 

pada “ Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)”.  

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan diatas maka, dapat 

dirumuskan  masalah  dalam penelitian  tindakan  kelas ini sebagai berikut : 

1. Apakah Model Pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dapat Meningkatkan motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Siswa Kelas VIII A SMP Negeri I Rajabasa Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2011/2012 

 

 1.5  Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

   1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini digunakan untuk menjelaskan apakah penerapan 

Model kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) sebagai model 

pembelajaran dapat Meningkatkan motivasi belajar PKn Siswa Kelas 
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VIII A SMP Negeri I Rajabasa Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2011/2012 

 

   2.  Kegunaan Penelitian 

a.  Kegunaan Teoritis   

    Secara teoritis untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan 

khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. 

  

     b.  Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini berguna untuk guru mata pelajara PKn khususnya di 

SMP dalam meningkatkan kemampuan dan kemauan guru dalam 

menggunakan berbagai model pembelajaran salah satunya dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT),sekaligus sebagai panduan untuk melatih ketrampilan dalam 

dalam melakukan perbaikan pembelajaran.Penelitian ini juga berguna 

untuk siswa agar lebih meningkatkan kecintaan terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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1.6  Ruang Lingkup Penelitian 

   1. Ruang lingkup Ilmu 

     Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidkan khususnya pendidikan 

kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yan membahas tentang pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam upaya 

meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa. 

   

   2. Ruang Lingkup Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT)  

 

 

   3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

     Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 

I Rajabasa Lampung Selatan 

 

   4. Ruang Lingkup Wilayah 

     Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri I Rajabasa Lampung Selatan 
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 5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

   Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkan surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila sampai dengan 

penelitian  ini selesai 

   

 

 

 

 


