
    

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Dalam bab ini akan di paparkan mengenai beberapa hal yang melatar belakangi 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.  Hal ini berguna untuk 

memfokuskan arah pembahasan yaitu berupa latar belakang masalah,  identifikasi 

masalah,   pembatasan masalah,   rumusan masalah,  tujuan penelitian,  manfaat 

penelitian,  ruang lingkup penelitian.  Untuk menjelaskan pembahasan pada setiap 

subbab akan diuraikan berikut ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
 

Seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik karena mempunyai 

tanggung jawab dalam mengelola situasi dan kondisi dalam proses 

pembelajaran dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan,   

memilih dan menetapkan strategi,  metode,  materi,  media,  sampai kepada 

evaluasi pembelajaran yang tepat yang harus disesuaikan dengan kurikulum 

yang ada. Untuk melaksanakan hal tersebut maka seorang guru harus 

memiliki kemampuan berkreatifitas yang tinggi untuk membuatnya agar 

proses pembelajaran menjadi aktif,  kreatif,   inovatif,  dan menyenangkan 

sehingga tujuan meningkatkan hasil belajar siswa dapat tercapai. 

 
Meningkatkan mutu pendidikan memang ditentukan oleh banyak faktor,  

salah satu diantaranya adalah peran serta kontribusi guru dalam pelaksanaan 
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proses pembelajaran di sekolah sebagai fasilitator pembelajaran.  Dalam 

pelaksanaan pembelajaran khususnya di sekolah peranan guru sangatlah 

penting karena berpengaruh sebagai ujung tombak untuk peningkatan hasil 

belajar siswa.  Melihat bahwa peranan guru begitu berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005,  tentang Standar Nasional Pendidikan, menetapkan bahwa guru 

harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.  Seorang 

guru dapat dikategorikan memenuhi standar akademik jika guru itu telah 

dinyatakan tamat  D-IV atau S1,  sedangkan untuk terpenuhinya standar 

kompetensi,  seorang guru diukur melalui kompetensi pedagogik,  

kepribadian,  sosial dan kompetensi profesional. 

 
SMK Gajah Mada merupakan sekolah swasta yang tergolong relatif memiliki 

siswa-siswi yang banyak dibandingkan dengan sekolah swasta lainnya untuk 

program keahlian bisnis manajemen. Memang dikenal dari dahulu memiliki 

siswa yang nakal, sering tawuran, nongkrong dipingir jalan tetapi seiring 

dengan perkembangan peraturan dan kepemimpinan itu semua dapat ditekan 

bahkan kejadian tawuran yang dulu hampir tiap tahun terjadi dari generasi ke 

generasi sekarang tidak pernah terjadi lagi. YP Gajah Mada memang secara 

berangsur-angsur mulai membenahi sistem kedisiplinan di sekolah khususnya 

di SMK, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang hampir tidak pernah lagi 

ditemukan perkelahian antar siswa baik di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah, karena konsekwensi aturan sekolah menetapkan jika siswanya 

berkelahi dengan sesama teman sekolah maka sanksinya bisa dikembalikan 
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kepada orang tuanya. Siswa-siswa SMK Gajah Mada beberapa kali 

memenangkan lomba akuntansi yang diselenggarakan dibeberapa universitas 

dan lomba Cepat tepat yang diselenggarakan oleh Dinas Kota Bandar 

Lampung.  Walaupun begitu dari rata-rata kompetensi yang dimiliki oleh 

siswa-siswi memang masih kalah jauh dengan siswa yang bersekolah di SMK 

negeri. 

 

Program Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di sekolah kejuruan merupakan 

program istimewa karena ini memberikan pembelajaran yang berharga 

kepada peserta didik untuk belajar di dalam dunia kerja yang nyata dan 

sesungguhnya. Ini yang menjadikan perbedaan dengan SMA. Siswa-siswi 

SMK lebih siap pakai dalam dunia kerja setelah lulus dari sekolah. SMK 

Gajah Mada dalam program PRAKERIN bekerjasama dengan 25 instansi dan 

perusahaan  di kota Bandar Lampung.  Khusus jurusan Akuntansi para siswa 

ditempatkan di instansi dan perusahaan yang disesuaikan dengan bidang 

keahlian, instansi dan perusahaannya seperti DISPENDA, Kantor Pajak, 

Pegadaian, Bumi Waras,  Pelindo,  Dinas Kesehatan, DISHUT, dan masih 

banyak lagi. 

 

Melihat rendahnya hasil belajar siswa di SMK Gajah Mada  ini disebabkan 

dalam proses pembelajaran guru tidak memiliki kreatifitas dan masih 

menggunakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional sehingga 

suasana di dalam kelas menjadi monoton dan pembelajaran lebih terpusat 

pada guru,  siswa cenderung menjadi pasif,  mereka hanya duduk,  diam,  

dengar dan lihat saja dalam proses pembelajaran.  Siswa tidak diajarkan 



4 
bagaimana memahami dan berfikir kritis,  kreatif,  bekerjasama,  

berkolaborasi,  mencari solusi sehingga siswa tertarik dan termotivasi untuk 

lebih memdalami materi yang diajarkan. 

 

SMK Gajah Mada merupakan sekolah swasta yang mana siswa-siswinya 

merupakan hasil sisa dari mereka yang tidak lolos di sekolah negeri,  ini juga 

yang mempengaruhi bahwa tidak dapat dipungkiri sebagian besar kualitas 

kompetensinya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berhasil lolos 

ke sekolah negeri.   Inilah yang menjadi beban berat bagi para guru untuk bisa 

membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa bahwa walaupun 

mereka sekolah di swasta tetapi mampu untuk bersaing dengan siswa-siswi di 

sekolah negeri.  Untuk itu guru-guru di SMK Gajah Mada harus memiliki 

kemampuan dalam segala hal untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran 

bagi siswa-siswi yang memiliki kategori seperti hal tersebut agar mereka 

mampu untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

Melihat realitas di lapangan,  berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas 

dapat dibuktikan bahwa di SMK Gajah Mada Bandar Lampung perolehan 

hasil belajar khususnya mata pelajaran IPS masih sangat rendah.  Berdasarkan 

data yang terdapat pada dokumen nilai siswa kelas XII Ak 1 dan XII Ak 2 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih sangat rendah yang dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Hasil belajar IPS pada semester ganjil kelas XII jurusan 

Akuntansi TP 2012-2013 di SMK Gajah Mada Bandar 

Lampung 

 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

10 

13 

26 

19 

7 

3 

12,8% 

16,66% 

33,33% 

24,35% 

8,97% 

3,84% 

 Jumlah  78 100% 

Sumber: data daftar nilai guru IPS 

 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 terdapat 49 siswa (62,82%) yang belum 

mencapai ketuntasan belajar,   dimana ketetapan Kriteria Ketuntasan Minimal 

di SMK Gajah Mada adalah 70.   Sedangkan 29 siswa (37,17%) yang 

mendapat nilai lebih dari 70.   Menurut Djamarah (2002: 107),   menyatakan 

bahwa “apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai 

oleh siswa maka persentasi keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut 

tergolong rendah”. 

 

Rendahnya hasil belajar siswa diperkirakan juga akibat dari rendahnya 

kompetensi guru dalam menguasai bahan ajar serta penyajian pembelajaran 

yang hanya menuntut siswa untuk menghapal teks seperti dalam buku atau 

seperti yang dikatakan oleh guru,   sehingga ini mengakibatkan siswa kurang 

mampu untuk berfikir kreatif,   kritis,   dan tidak dapat memecahkan solusi 

terhadap permasalahan yang dihadapi.  Dalam proses pembelajaran 

seharusnya siswa di bimbing untuk dapat memahami dan mampu 

mengembangkan pola pikir yang kreatif dan kritis serta rasional menurut hasil 

pemikirannya sendiri.   Untuk merubah fenomena tersebut sudah saatnya guru  
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merubah strategi  pembelajaran  di kelas,   sehingga dapat merubah  dari mata 

pelajaran yang membosankan menjadi mata pelajaran yang menyenangkan dan 

mengasyikkan.   Proses kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan 

pengembangan diri siswa di kelas melalui pengalaman-pengalaman yang 

inovatif,   menantang dan menyenangkan.  Karena apabila siswa sudah merasa 

senang terhadap suatu pelajaran maka ini bisa merubah hasil belajar yang 

diharapkan akan tercapai.  

 

Hasil pra-penelitian  yang dilakukan penulis dengan melihat guru-guru di 

SMK Gajah Mada Bandar Lampung masih  banyak yang belum menerapkan 

model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan terlibat 

dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.  Hal ini terlihat pada 

metode/pendekatan/strategi yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran,  seperti yang tertera pada Tabel 1.2 berikut. 

 

Tabel 1.2  Penggunaan Metode/Pendekatan/Strategi Guru SMK Gajah 

Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No Metode/Pendekatan/Strategi Jumlah guru Prosentase 

    

1. Ceramah 17 54,83 

2. Diskusi 3 9,67 

3. Demonstrasi 2 6,45 

4. Contektual 2 6,45 

5. Laboratorium 2 6,45 

6. Kooperatif 2 6,45 

7 Tanya jawab 2 6,45 

8. Simulasi 1 3,22 

 

 Jumlah 31 100 

Sumber:  Data diolah 

Berdasarkan  Tabel 1.2 di atas  bahwa sebagian besar guru SMK Gajah Mada 

menggunakan metode ceramah,   dan 3 orang guru mengunakan pembelajaran 
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diskusi dan 2 orang guru menggunakan pembelajaran demonstrasi,  2 orang 

menggunakan metode pembelajaran kontekstual,  2 orang menggunakan 

metode laboratorium,  2 orang menggunakan metode kooperatif,  2 orang 

menggunakan metode tanya jawab dan 1 orang menggunakan metode 

simulasi.  Hal ini menunjukkan bahwa guru masih lebih dominan dalam 

proses pembelajaran.  

 

IPS merupakan pelajaran yang memiliki bahan materi yang sangat banyak 

dan luas,   apalagi di sekolah kejuruan mata pelajaran IPS merupakan 

gabungan dari seluruh rangkaian kajian ilmu sosial seperti Sosiologi,  

Antropologi,  Geografi,  Sejarah,  PKn dan Ekonomi.   Dengan begitu luasnya 

bahan ajar yang harus dipelajari oleh siswa hal ini menjadikan siswa akan 

sangat jenuh dan tidak tertarik mempelajari IPS jika penyajian materi dalam 

proses pembelajaran tidak disajikan dengan PAIKEM.  Untuk itu seorang 

guru IPS harus dapat menggunakan strategi pembelajaran yang efektif dalam 

proses pembelajarannya sehingga pembelajaran akan syarat makna dan siswa 

akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan 

mengesankan.   Jika siswa sudah merasa senang maka mereka akan tertarik 

dan termotivasi untuk lebih mendalami materi IPS.  Untuk itu diperlukan 

guru yang kreatif dan inovatif serta mempunyai kredibilitas profesional yang 

mamadai agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan.   Pembelajaran  IPS di SMK Gajah Mada diajarkan oleh 

guru-guru yang memiliki latar belakang satu bidang keilmuan saja ini 

menjadikan beban berat bagi guru tersebut untuk mampu mengajarkan kepada 

peserta didik seluruh keterpaduan ilmu sosial yang telah ditetapkan dalam 
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar,   setiap guru hanya memiliki satu 

bidang kajian keilmuan dari latar belakang pendidikannya, sehingga ini 

menjadikan alasan bahwa ketercapaian pembelajaran tidak dapat didapat 

secara maksimal dikarenakan gurunya memiliki keterbatasan kemampuan 

pada kedalaman bidang kajian.   

 

Menurut Nursid Kusumaatmaja mata pelajaran IPS bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat,   memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi,   dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya dan 

yang menimpa kehidupan masyarakat (Pargito, 2010: 71). 

 

Mempelajari IPS siswa dapat memperoleh pengalaman hidup baik  secara 

langsung atau tidak langsung sehingga hal ini akan menambah kekuatan 

menerima,    menyimpan,    memahami dan mengkonstruk mengenai hal-hal 

yang telah  dipelajarinya.  Cara ini akan menjadikan proses pembelajaran 

yang lebih efektif dan siswa memiliki kemampuan untuk mengaplikasikannya 

di kehidupan masyarakat.   Menurut Banks dalam Pargito (2010: 40),   ada 4 

kategori yang berkontribusi terhadap tujuan utama pendidikan IPS,   yaitu (1) 

knowledge,  (2) Skills,  (3) attitude and value,  dan (4) citizen action.   

Keempat kategori tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan utama dari 

pendidikan IPS itu sendiri sebagai berikut. 

1. Siswa diajarkan untuk memiliki pengetahuan yang luas,   terutama 

konsep-konsep ilmu sosial untuk dapat digunakan dalam memecahkan 

masalah-masalah sosial di dalam kehidupannya. 

2. Siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah,  berfikir secara 

logis dan realistis,   kritis dan mampu membuat keputusan. 
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3. Siswa mengetahui sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, 

yang menjadi batasan dalam berprilaku untuk proses interaksi sosial. 

4. Siswa memiliki kemampuan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dalam 

menjalankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat luas. 

 

Merujuk  hakikat kawasan  IPS,   penelitian ini termasuk kedalam pendidikan 

IPS sebagai program pendidikan (praktik) ilmu-ilmu sosial,  dimana IPS 

digunakan untuk praktik tentang pendidikan ilmu-ilmu sosial agar peserta 

didik mampu memahami masalah-masalah sosial dan mampu mengambil 

keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah kehidupannya.  Selain itu 

juga IPS merupakan pendidikan reflektif yang bukan hanya sekedar 

mengajarkan kajian-kajian keilmuannya dan evaluasi hasil belajar,  tetapi 

juga harus menjadiikan sebuah pedoman hidup dalam menjalani realita 

kehidupan  yang penuh tantangan dan permasalahan sosial.   Pendidikan IPS 

harus bisa mempersiapkan,  melatih dan membekali peserta didiknya.  

Menurut Pargito (2010:48) pendidikan IPS  diharapkan dapat 

mengembangkan konsep revolusioner tentang studi-studi sosial,  contohnya 

sebagai berikut. 

1. Pendidikan IPS harus secara fungsional berhubungan dengan kebutuhan 

dan minat dari yang ada sekarang,  seperti masalah demokrasi,  HAM,  

keadilan,  krisis,  konflik,  kesejahteraan,  kelangkaan,  pengelolaan, 

wabah,   bencana,   globalisasi dsb. 

2. Isi studi sosial (IPS) harus diatur mengenai topik dan permasalahan-

permasalahan yang disajikan sebaiknya juga subjek yang di sajikan saling 

berhubungan dan dikombinasikan untuk penyelidikan kontemporer, 

sehingga dapat tercapai citizen yang efektif. 
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3. Metode pembelajaran IPS jangan drill,  expositry,  penyingkatan,  

pengulasan tetapi lebih kepada problem solving yang terkait dengan 

kehidupannya. 

4. Masalah yang dipelajari harus merupakan seleksi dari beberapa sumber 

dan pengetahuan,  serta sesuai kebutuhan murid dan masyarakat 

umumnya. 

 

Pendidikan IPS merupakan suatu keterpaduan secara utuh dari ilmu-ilmu 

sosial yang telah dipertimbangkan secara psikologis untuk diimplementasikan 

ke dalam dunia pendidikan yang mempunyai struktur dan tujuan akhir dari 

pendidikan itu sendiri yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

agar mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam kehidupan sosial. 

 

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran IPS akan 

membuat siswa menjadi aktif dan termotivasi dalam belajar. Sehingga 

diharapkan dari strategi pembelajaran ini siswa mampu meningkatkan hasil 

belajarnya dalam mata pelajaran IPS.  Penelitian ini akan mencoba 

menggunakan strategi belajar dengan model pembelajaran tipe Group 

Investigations (GI) dan model Team Games Tournament (TGT).    Kedua 

model ini sama-sama merupakan model pembelajaran kooperatif yang dapat 

membentuk siswa terampil dalam bekerjasama dan berkolaborasi. 

 

Slavin (2005:  215) mengemukakan bahwa model pembelajaran Group 

Investigations membentuk peserta didik dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi kooperatif diantara sesama teman sekelas akan mencapai hasil 

belajar yang terbaik dan apabila dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil,  
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dimana pertukaran diantara teman sekelas dan sikap-sikap kooperatif bisa 

terus bertahan serta aspek rasa sosial dari kelompok, pertukaran informasi 

daru subjek yang berkaitan dengannya dapat bertindak sebagai sumber-

sumber penting bagi usaha para siswa untuk belajar dan meningkatkan hasil 

belajarnya.  Model pembelajaran GI merupakan model pembelajaran yang 

menuntut peserta didik untuk berpartisipasi aktif, inovatif, bekerjasama dan 

kreatif dalam mengembangkan materi pelajaran dari berbagai literatur dan 

sumber-sumber lainnya secara mandiri.   Siswa dilibatkan sejak perencanaan,   

baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi.   Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok.  

 

Implementasi model pembelajaran GI menurut Slavin (2005:  218) dibagi 

kedalam 6 tahapan sebagai berikut. 

Tahap 1:  mengidentifikasikan topik dan mengatur murid kedalam kelompok 

Tahap 2: merencanakan tugas yang akan dipelajari 

Tahap 3:  melaksanakan investigasi 

Tahap 4:  menyiapkan laporan 

Tahap 5: mempresentasikan laporan akhir 

Tahap 6: evaluasi  

 

Model Group Investigations dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir mandiri.  Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat 

mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.  Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigations guru hanya berperan 

sebagai narasumber,  fasilitator dan motivator. 
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Sedangkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 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 Teams Games Tournament 

(TGT) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan tanggung jawab,  kejujuran,   kerja sama,  persaingan sehat 

dan keterlibatan belajar. 

 
Pembelajaran dengan model TGT kelas terbagi dalam kelompok-kelompok 

kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda 

tingkat kemampuan,   jenis kelamin,   dan latar belakang etniknya,   kemudian 

siswa akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil.   Pembelajaran 

dalam Teams Games Tournament (TGT) hampir sama seperti STAD dalam 

setiap hal kecuali kuis dan sistem skor perbaikan individu,  TGT 

menggunakan turnamen permainan akademik.  Dengan menggunakan model 

pembelajaran ini,  siswa setelah belajar dalam kelompoknya masing-masing 

anggota kelompok yang setingkat kemampuannya akan dipertemukan dalam 

suatu pertandingan/turnamen yang dikenal dengan  “tournaments table”  

yang diadakan tiap akhir bahasan atau akhir pekan.  Skor yang didapat akan 

memberikan kontribusi rata-rata skor kelompok. 

 

Implementasi TGT menurut Slavin (2005: 170) mengemukakan siklus 

aktivitas pembelajaran dengan teknik TGT sebagai berikut: 
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Tahap 1: Pengajaran,  pada tahap ini guru menyampaikan materi 

pelajaran 

Tahap 2:  Belajar tim,  para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam 

tim mereka untuk menguasai materi. 

Tahap 3: Turnamen, pada tahap ini para siswa memainkan game 

akademik dalam kemampuan yang homogen,  dengan meja 

turnamen tiga peserta. 

Tahap 4:  Rekognisi tim,  skor dihitung berdasarkan turnamen anggota 

tim, dan tim tersebut direkognisi apabila mereka berhasil 

melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 

Menurut Parsons dalam Slavin (2005: 167) model pembelajaran TGT 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu berkompetisi dalam 

suasana yang konstruktif positif dengan adanya peraturan dan strategi untuk 

bersaing sebagai individu setelah menerima bantuan dari teman mereka, 

sehingga mereka membangun ketergantungan dan kepercayaan dengan tim 

sehingga ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merasa 

percaya diri ketika bersaing dalam turnamen.  Model TGT membangkitkan 

rasa kegembiraan peserta didik dalam proses permainan, setiap anggota 

dalam tim harus saling membantu dan mempersiapkan diri mengenai subjek 

permasalahan dalam permainan sehingga peserta didik memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap diri dan timnya. 

 

Melihat kedua tipe model tersebut maka peneliti merasa yakin bahwa dengan 

menggunakan kedua model tersebut proses pembelajaran di kelas khususnya 

akan membangkitkan semangat belajar siswa sehingga dapat menciptakan 

hasil belajar yang diharapkan.  Proses pembelajaran IPS yang dulu dianggap 

membosankan dan monoton menjadi menyenangkan di kelas karena siswa 

dapat aktif berpartisipasi,  berikir kreatif dan kritis serta mampu memecahkan 

masalah-masalah sosial secara mandiri.   



14 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan di atas,  maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul ”Perbedaan Model Pembelajaran 

Group Investigations (GI) dan Model Pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) dalam Pembelajaran IPS di SMK”. 

 

 
1.2  Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas,  maka beberapa 

masalah yang terjadi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

a. Rendahnya hasil belajar IPS pada siswa kelas XII jurusan Akuntasi 1 dan 

2 masih dibawah KKM di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. 

b. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para guru di kelas monoton,  

guru tidak memiliki kreatifitas dan masih  menggunakan metode 

pembelajaran yang bersifat konvensional sehingga suasana di dalam kelas 

menjadi monoton dan pembelajaran lebih terpusat pada guru. 

c. Belum digunakannya model pembelajaran GI dan TGT di SMK Gajah 

Mada Bandar Lampung. 

d. Keterbatasan kompetensi guru IPS karena memiliki latar belakang satu 

kajian keilmuan saja, sedangkan IPS merupakan keterpaduan dari 

berbagai kajian ilmu-ilmu sosial. 

e. Siswa di SMK Gajah Mada memiliki kompetensi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan siswa di sekolah negeri,   karena mereka merupakan 

siswa-siswa yang tidak lolos masuk ke sekolah kejuruan negeri. 

f. Siswa di SMK Gajah mada pada saat pembelajaran kurang aktif,  kreatif, 

inovatif,  berkolaborasi dan bekerjasama dengan sesama kawan-kawannya 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Peneliti menfokuskan permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada 

perbedaan hasil belajar siswa pada model pembelajaran Group Investigations 

dan Team Games Tournament pada mata pelajaran IPS Terpadu terhadap 

siswa kelas XII Akuntasi di SMK Gajah Mada Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2012-2013. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah di atas,   dirumuskan masalah sebagai berikut. 

a. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antar model pembelajaran dan 

antar kemampuan awal siswa? 

b. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran GI 

dan TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal tinggi? 

c. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran GI 

dan TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal sedang? 

d. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran GI 

dan TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah? 

e. Apakah ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

kemampuan awal terhadap hasil belajar  mata pelajaran IPS untuk siswa 

kelas XII ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar siswa antar model 

pembelajaran dan antar kemampuan awal siswa. 

b. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar IPS dengan model GI dan 

model TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal tinggi. 

c. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar IPS dengan model GI dan 

TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal sedang. 

d. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar IPS dengan model GI dan 

TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah. 

e. Untuk menganalisis interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

kemampuan awal terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS untuk siswa 

kelas XII. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran IPS di SMK Gajah Mada Bandar Lampung.  Secara 

keseluruhan manfaat hasil penelitian ini dapat diuraiakan sebagai berikut. 

 

 1.6.1 Kegunaan Teoritis 

Manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis dari hasil penelitian ini 

dikemukakan sebagai berikut. 
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a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pembelajaran IPS di 

SMK,  khususnya dalam peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran GI dan TGT. 

b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dalam 

pembelajaran IPS di SMK. 

c. Diharapkan menjadi landasan empirik bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya,  terutama bagi yang mengkaji dan mengembangkan 

model pembelajaran GI dan TGT dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

 

 1.6.2 Kegunaan Praktis  

 

Manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis dari hasil penelitian ini 

dikemukakan sebagai berikut. 

 

a. Bagi guru,  diharapkan dapat memberikan referensi kepada guru-

guru lain dalam menerapkan model pembelajaran GI dan TGT. 

b. Bagi Siswa,   diharapkan dapat mendorong minat belajar siswa 

untuk lebih semangat,  percaya diri dan mampu berkolaborasi serta 

bekerjasama dengan warga sekolah lainnya sehingga berdampak 

pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan peningkatan 

hasil belajar.    

c. Bagi sekolah,  hasil penelitian diharapkan dapat memperbaiki 

pembelajaran  didalam kelas dan menjadi referensi bagi guru-guru 

lainnya untuk mempraktekkan model ini dalam usaha 

meningkatkan kualitas sekolah.  
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1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan sebagai berikut. 

1. Ruang lingkup variabel yang diteliti. 

Variabel yang diteliti adalah hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran GI dan model pembelajaran TGT. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian. 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII jurusan 

Akuntansi 1 dan 2. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian. 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMK Gajah Mada Bandar 

Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah semester genap. 

 

1.8  Ruang Lingkup Ilmu 

 

Ruang lingkup kajian ilmu IPS (social studies) sebagai program pendidikan 

yang memuat konsep generalisasi dan teori dari ilmu-ilmu sosial yang terpadu 

agar peserta didik mampu memahami masalah-masalah sosial dan dapat 

mengatasinya serta mengambil keputusan yang tepat terhadap berbagai 

masalah yang dihadapi dalam kehidupannya.   Ada lima tradisi social studies,  

yaitu  (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (Social studies as 

citizenship transmission);  (2) IPS sebagai ilmu-ilmu social (Social studies as 

social sciences);   (3) IPS sebagai penelitian mendalam (Social studies as 

reflective inquiry);  (4) IPS sebagai kritik kehidupan social (Social studies 

social criticism);  dan (5) IPS sebagai pengembangan pribadi individu (Social  
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studies as personal development of the individual) (Pargito, 2010:  44). 

 

Mata pelajaran IPS dibuat untuk dapat mengembangkan pengetahuan,   

pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis.  Mata pelajaran IPS 

juga disusun secara sistematis,  komprehensif,  dan terpadu dalam proses 

pembelajaran untuk membentuk  peserta didik dalam menghadapi tantangan 

masyarakat global yang sangat dinamis.  Pendidikan IPS di sekolah 

merupakan mata pelajaran atau bidang kajian yang mendahulukan konsep 

dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan 

pertimbangan psikologis untuk mempersiapkan siswa menuju masa depan. 

 

Tujuan pendidikan IPS adalah mempersiapkan siswa sebagai warga negara 

agar dapat mengambil keputusan secara reflektif dan partisipatif dalam 

kehidupan sosialnya sebagai pribadi,   warga masyarakat,  bangsa dan warga 

dunia.  Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inquiri,  memecahkan masalah,  dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi,  bekerjasama,  dan berkompetisi 

dalam masyarakat majemuk,  ditingkat lokal,  nasional,  dan global 

(Pargito,  2010: 41). 
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Dalam kajian ilmu IPS terdapat tema utama yang berfungsi sebagai pengatur 

alur untuk kurikulum sosial di setiap tingkat sekolah.  Sepuluh konsep IPS 

menurut NCSS dalam Pargito (2010: 35),  yaitu  (1) culture;  (2) time,  

continuity and charge  (3) people,  places and enviorenment;   (4) individual 

development and identity;   (5) individuals,  group,  and institutions;  (6) 

power,  authority and governmance;  (7) production, distribution and 

consumtion;  (8) science,  technology and society;  (9) global connections, 

and (10) civic idealisand practices. 

 

Pelajaran IPS di SMK diberikan untuk menunjang non-produktif 

pembelajaran dikarenakan mulai tahun 2009 IPS masuk dalam mata pelajaran 

yang ada di Ujian Nasional.   Sehingga IPS mulai diterapkan dengan kategori 

waktu hanya mencapai 23 jam.  Pelaksanaan IPS di SMK diterapkan pada 

kelas X dan kelas XI,  boleh dilaksanakan di kelas XII tetapi tidak menambah 

jam yang sudah ditetapkan dari kurikulum yang ada untuk SMK.  

 

Selama ini siswa SMK hanya diberikan kajian yang menjurus kepada salah 

satu bidang keilmuan sebagai bekal mereka untuk bekerja nanti setelah lulus 

dari sekolah menengah atas.   Melihat fenomena tersebut mengakibatkan 

siswa-siswa lulusan SMK kurang tangguh dalam menghadapi masalah-

masalah sosial yang mereka hadapi di dunia kerja dan di lingkungan 

sekitarnya.  Untuk itu disinilah peran serta IPS dalam  memberikan bekal bagi 

mereka untuk bisa aktif,  kreatif,   bekerjasama,  dapat memutuskan,   dan 

mampu untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dalam 

kehidupan di masyarakat.  


