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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan, manusia 

dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kreatifitas terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari pendidikan 

adalah mengurangi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan karena ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat menjadikan seseorang 

mampu mengatasi problematika. Seperti yang diketahui pendidikan 

mempunyai peranan penting mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memperoleh kesuksesan dalam karier, kehidupan karier dan kehidupan 

pribadi, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, dalam 

hal ini guru memegang peranan penting. 

Pendidikan adalah tujuan sadar yang bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia, sebagai suatu kegiatan sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan yang semuanya berkaitan dalam suatu 

sistem pendidikan yang integral (Syaiful Bahri Djamarah, 2000).Kegiatan 

pembelajaran di sekolah merupakan bagian dari kegiatan pendidikan yang 

bertujuan mencerdaskan siswa. Keberhasilan suatu pembelajaran dilihat dari 
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keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu dilihat dari 

tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar siswa. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar siswa 

maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran siswa.  

Kita semua tahu bahwa kualitas pendidikan  di Indonesia mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan guru masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah atau konvensional. Guru sebagai pusat pembelajaran 

sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dimana siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru, sehingga dengan metode ceramah guru secara 

mutlak menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Metode ceramah 

semacam ini kurang memberikan arahan pada proses pencarian pemahaman, 

penemuan dan penerapan. Akibatnya pendidikan IPS kurang dapat 

memberikan pengaruh yang berarti pada kehidupan sosial siswa. Suasana 

belajar seperti itu, menjauhkan peran pendidikan IPS dalam upaya membekali 

siswa untuk mengembangkan penalarannya disamping aspek nilai dan moral, 

banyak  memuat materi sosial dan bersifat hapalan sehingga pengetahuan dan 

informasi yang diterima siswa hanya sebatas produk hapalan. 

Ada indikasi bahwa dengan pola pembelajaran bersifat teacher 

centered, seringkali siswa tidak konsentrasi dengan apa yang disampaikan 

guru dalam pembelajaran. Pembelajaran didominasi oleh guru dan siswa 

sekedar menjadi pendengar pasif tanpa mengembangkan kompetensi yang 

ada dalam dirinya. Kecenderungan pembelajaran demikian, mengakibatkan 

lemahnya pengembangan potensi diri siswa dalam pembelajaran sehingga 
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menyebabkan siswa tidak cenderung aktif dalam proses pembelajaran dan  

hasil belajar siswa menjadi tidak optimal.  

Hasil wawancara dan observasi awal dengan guru kelas V SD Negeri 

Gedangalas 1, Kabupaten Demak diperoleh bahwa dalam pembelajaran IPS 

cenderung monoton yang berpusat pada guru. Siswa cenderung hanya 

menulis penjelasan dari guru dan mendengarkan informasi dari guru saja. 

Sehingga siswa  tidak termotivasi dalam proses pembelajaran dan kurang 

aktif dalam proses pembelajaran menyebabkan hasil belajar menjadi kurang 

optimal. 

Alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu melalui 

metode team quiz. Team Quiz merupakan salah satu tipe pembelajaran yang 

mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam 

metode ini siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-

masing anggotanya mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan 

kelompoknya dalam menguasai materi dan menjawab soal. Dalam metode ini 

siswa dilatih untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas 

belajar siswa. Siswa yang aktif dalam proses belajar mengajar dimungkinkan 

memiliki prestasi belajar yang tinggi karena lebih mudah mengikuti 

pembelajaran sedangkan siswa yang pasif cenderung lebih sulit mengikuti 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang upaya 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS dalam materi pokok 
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perjuangan melawan penjajah melalui metode team quiz pada siswa kelas V 

SD Negeri Gedangalas I tahun pelajaran 2010/2011. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman siswa terhadap materi IPS masih rendah. 

2. Siswa mengalami hasil belajar yang kurang memuaskan. 

3. Metode belajar yang digunakan guru di dalam menyampaikan materi ajar 

kurang bervariasi. 

4. Belum di tetapkannya metode Team quiz sebagai alternatif metode yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah   

Agar Penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

Team Quiz. 

2. Hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri Gedangalas 1 tahun pelajaran 

2010/2011 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas 

maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  

“Apakah penerapan metode team quiz dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPS dalam materi pokok perjuangan melawan penjajah pada 

siswa kelas V SD Negeri Gedangalas I tahun pelajaran 2010/2011? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

Mengetahui penerapan metode pembelajaran team quiz terhadap hasil 

belajar mata pelajaran IPS pada materi pokok perjuangan melawan penjajah 

pada siswa kelas V SD Negeri Gedangalas I tahun pelajaran 2010/2011. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah dan 

peneliti.Adapun manfaat dari peneltian ini sebagai berikut :  

1. Bagi Siswa  

a. Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS yang 

disampaikan oleh guru. 

b. Membiasakan siswa aktif dan kreatif pada proses pembelajaran. 

c. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan  kebersamaan dalam 

kelompok belajar dalam melaksanakan tugas. 



6 

 

 

d. Dapat meningkatkan keberanian siswa mengungkapkan ide, pendapat, 

pertanyaan dan saran. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan wacana baru mengenai pembelajaran aktif dengan 

melalui metode team quiz. 

b. Memberikan informasi tentang pembelajaran aktif  yang berpusat pada 

siswa. 

3. Bagi Sekolah  

a. Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

b. Meningkatkan kinerja sekolah dengan optimalnya kinerja guru 

4. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman lapangan tentang 

penerapan pembelajaran dengan metode team quiz dan menambah 

pengalaman mengajar sehingga dapat diterapkan kelak sebagai guru.  

 

 

 

 


