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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam memajukan suatu bangsa dan negara. 

Pada hakekatnya pendidikan adalah suatu tindakan yang ada unsur kesengajaan 

dalam membentuk manusia agar dapat mengembangkan kepribadian dan 

kemampuannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan 

suatu keharusan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, 

karena pada era golobalisasi menuntut kesiapan bangsa untuk saling bersaing 

sacara bebas. Oleh karena itu, sudah semestinya pembangunan sektor pendidikan 

menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah Indonesia.  

 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dengan demikian 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk 

berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2004: 79). 

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. 

Dengan demikian pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan 

potensi sumber daya manusia yaitu peserta didik dengan cara mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan belajar mereka. 

 

Guru sebagai profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru 

sebagai pengelola kegiatan pembelajaran harus mampu menerapkan model 

pembelajaran yang variatif kepada siswa sehingga mendorong siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. Dikarenakan sistem pendidikan saat ini menuntut 

siswa lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Maka guru 

dituntut tidak hanya sekedar menerangkan materi yang terdapat dalam buku 

namun mendorong, memberi inspirasi, memberikan inovasi dan membimbing 

siswa agar mencapai hasil belajar yang optimal. Jika guru hanya menjalankan 

peranannya sebagai pemberi materi maka dapat membuat siswa merasa jenuh dan 

berdampak pada kurangnya hasil belajar. 

 

Hasil belajar merupakan hal sangat penting sebagai indikator keberhasilan belajar. 

Bagi seorang guru, hasil belajar siswa merupakan pedoman evaluasi bagi 

keberhasilan belajar siswa. Seorang guru dapat dikatakan berhasil apabila lebih 

dari separuh jumlah siswa (60%-75%) telah mencapai standar ketuntasan yang 

telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa, hasil belajar merupakan sarana informasi 
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yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, 

apakah mengalami perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang 

bersifat negatif. Hal ini senada dengan pendapat Djamarah (2010: 97) yang 

mengatakan tingkat keberhasilan siswa sebagai berikut. 

1. Istimewa/Maksimal  :  Apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh 

    anak didik. 

2. Baik sekali/Optimal  :  Apabila sebagian besar (76% sampai dengan 99%) 

    bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik. 

3. Baik/Minimal   :  Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya 

    60% sampia dengan 75% saja. 

4. Kurang   :  Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik  

    kurang dari 60%. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Batanghari Tahun Pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari lima kelas 

diketahui bahwa kelas tersebut dinyatakan belum berhasil mencapai kriteria 

kelulusan yang ditentukan. Hasil belajar siswa pada tiga kelas tersebut dijelaskan 

pada tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil Ujian Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Batanghari TP. 2014/2015 

No. Kelas 
Nilai 

Jumlah Siswa 
<70 70 

1. X 1 19 7 26 

2. X 2 17 11 28 

3. X 3 10 17 27 

4 X 4 24 3 27 

5 X 5 20 6 26 

6. X 6 23 2 25 

Siswa 113 46 159 

Persentasi (%) 71,0 % 29,0 % 100 % 

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA Negeri 1 Batanghari 
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Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar Ekonomi siswa 

masih tergolong rendah yaitu siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang berlaku di SMA Negeri 1 Batanghari sebesar 70 hanya 

46 siswa dari jumlah 159 siswa atau hanya 29,0%. Sedangkan, hasil belajar dapat 

dikatakan baik jika siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 70. Metode 

pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 

Batanghari selama ini adalah metode ceramah atau disebut juga pembelajaran 

langsung. Kondisi pembelajaran berpusat pada guru (teacher center), guru 

bersikap aktif sedangkan siswanya pasif sehingga proses pembelajaran kurang 

melibatkan para siswa baik secara fisik maupun mental dalam kegiatan 

pembelajaran. Dari hasil observasi minat belajar siswa sangat rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah siswa yang bertanya sangat sedikit, kurang adanya 

keberanian untuk berpendapat yang berbeda dengan pendapat guru, siswa 

cenderung bersikap pasif, dan merasa cukup menerima materi yang telah 

dipersiapkan oleh guru dalam pembelajaran. Situasi tersebut berpengaruh pada 

tingkat pencapaian peningkatan pemahaman siswa yang rendah.  

 

Kejenuhan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran bukan hanya semata 

disebabkan oleh cara pengajaran guru yang monoton, akan tetapi terdapat faktor 

lain yang mempengaruhi kejenuhan siswa diantaranya yaitu kondisi fisik, 

kepribadian, keyakinan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Salah satu unsur 

dalam kepribadian yang ada kaitannya dengan penyesuian diri terhadap 

lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah minat 
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belajar. Djaali (2012: 121) yang mengemukakan bahwa minat adalah sesuatu 

yang dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dilakukan melalui 

pertisipasi dalam suatu aktifitas. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

maka semakin besar minat yang akan tumbuh. Suatu minat dapat pula dilihat 

melalui pertisipasi dalam suatu aktifitas siswa yang memiliki minat dalam subjek 

tersebut. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi terhadap belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. 

 

Berdasarkan pemikiran di atas serta melihat hasil belajar siswa yang belum 

optimal, maka perlu perubahan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan 

suasana belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar yang sudah seharusnya mulai diterapkan di sekolah. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan proses 

pembelajaran tersebut adalah dengan mengubah metode pembelajaran yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses belajar 

mengajar yang di dalamnya siswa dikondisikan untuk bekerja sama di dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain. Hal ini senada 

dengan pendapat Rusman (2014: 202) bahwa pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 
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terdiri dari empat sampai lima orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen.. Strategi pembelajaran kooperatif beranjak dari dasar pemikiran 

“setting better together” yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar 

yang lebih luas dan suasana yang kondusif di mana siswa dapat memperoleh, dan 

mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan-keterampilan sosial 

yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Dalam pembelajaran 

kooperatif, guru hanya berperan sebagai fasilitator atau hanya sebagai  penggerak 

siswa untuk menggali informasi dari berbagai sumber sehingga wawasan yang 

diperoleh siswa lebih luas. Peneliti menerapkan dua model pembelajaran 

kooperatif yakni tipe Team Games Tournaments (TGT) dan Team Assisted 

Individualization (TAI) pada dua kelas. Pemilihan kedua model tersebut karena 

dianggap mampu memberikan peningkatan hasil belajar ekonomi dan pada 

analisis data yang akan dikaitkan dengan minat belajar siswa. 

 

Model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) merupakan suatu model 

pembelajaran yang hampir sama dengan model pembelajaran STAD. Tetapi di 

dalam model pembelajaran TGT tidak ada kuis melainkan turnamen mingguan, di 

mana siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama tiga 

orang pada meja turnamen, ketiga peserta dalam satu meja turnamaen ini adalah 

para siswa yang memiliki kemampuan yang sama. Sebuah prosedur ”menggeser 

kedudukan” membuat permainan ini cukup adil. Peraih nilai tertinggi akan 

mendapat nilai untuk timnya, tanpa menghiraukan dari meja mana ia 
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mendapatkannya, ini berarti bahwa mereka yang berprestasi rendah dan yang 

berprestasi tinggi keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. 

Selanjutnya guru memberikan penghargaan kepada tim yang memperoleh skor 

tertinggi. 

 

Berbeda dengan model pembelajaran tipe Team Games Tournament (TGT), 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

diawali dengan penyampaian materi oleh guru, siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen. Setiap siswa ditugaskan untuk mengerjakan lembar 

kerja yang telah dirancang oleh guru. Siswa yang pandai membimbing siswa 

yang lemah. Peran guru hanya sebagai fasilitator dan memberi bantuan secara 

individual bagi siswa yang memerlukan. 

 

Penerapan kedua model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan oleh guru dan dapat mencapai indikator dari kompetensi dasar serta 

hasil belajar siswa dapat memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan uraian tersebut maka akan dikaji lebih 

lanjut tentang: ”Hasil Belajar Ekonomi Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT) dan Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Memperhatikan Minat Belajar Siswa”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar ekonomi siswa Kelas X SMA Negeri 1 Batanghari masih di 

bawah KKM. 

2. Kebanyakan guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional 

(ceramah, tanya jawab, diskusi). 

3. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

4. Kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian membandingkan hasil belajar 

ekonomi melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 

dan Team Assisted Individualization dengan Memperhatikan Minat Belajar Siswa 

pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Batanghari Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 
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1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe TGT dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe TAI? 

2. Apakah hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran tipe TGT lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran tipe TAI pada siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi? 

3. Apakah hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran tipe TGT lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran tipe TAI pada siswa yang 

memiliki minat belajar rendah? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe TGT dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe TAI. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model tipe TGT dibandingkan dengan TAI  pada siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi. 



10 

3. Untuk mengetahui hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model tipe TGT dibandingkan dengan TAI pada siswa yang 

memiliki minat belajar rendah. 

4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuwan serta teori yang 

sudah diperoleh sebelumnya. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan 

yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. 

b. Bagi Guru, sumbangan pemikiran bagi guru tentang alternative strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. 

c. Bagi Siswa, sebagai pijakan untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar 

sehingga kompetensi dapat meningkat secara optimal. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari objek penelitian, subjek penelitian, serta 

tempat dan waktu penelitian yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 

3. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Batanghari Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 


