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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dan selalu dibutuhkan 

oleh setiap manusia. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan maju dan 

akan terus berada dalam keterpurukan. Bedasarkan UU RI No.20 tahun 2003 

tentang SISDIKNAS, pasal 1 ayat (1) 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Dengan adanya pendidikan maka  diharapkan mampu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan erat kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Belajar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku. Belajar yang merupakan proses kegiatan 

untuk mengubah tingkah laku siswa, tenyata ada banyak faktor yang 

mempengaruhiya, yang secara garis besar dibagi dalam faktor intern dan 

fakor ekstern. Faktor intern menyangkut faktor-faktor fisiologis dan faktor 

psikologis. Kehadiran faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil 
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yang cukup penting. Faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan 

dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Salah 

satu yang termasuk faktor psikologis adalah motivasi. 

Pada hakekatnya inti dari pendidikan di sekolah adalah proses belajar 

mengajar. Semua pihak yang tersangkut di dalamnya, baik kepala sekolah, 

guru, konselor, siswa, petugas lainnya maupun orang tua siswa sangat 

mengharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang optimal. Terjadinya 

proses belajar yang optimal, diharapkan siswa akan mampu meraih prestasi 

yang tinggi. Untuk itu, selain senantiasa menyempurnakan sistem 

pengajarannya, disekolah juga mengupayakan terjadinya motivasi belajar. 

Namun, belakangan ini khususnya dalam bidang pendidikan banyak 

permasalahan tentang “krisis motivasi belajar”. Gejalanya antara lain 

berkurangnya perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, siswa pasif, 

kelalaian dalam mengerjakan tugas, belajar hanya saat ada tugas dan ulangan 

saja, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang terlihat pada pembelajaran IPS 

di kelas V SD, motivasi yang ada dalam diri siswa untuk mengikuti pelajaran 

masih sangat rendah. Adapun kondisi sebelum dilakukannya tindakan kelas 

sebagai berikut : dari 30 siswa dalam satu kelas yang tekun dan ulet dalam 

mengerjakan tugas sebanyak 10 siswa (33,3%), keaktifan siswa dalam 

bertanya sebanyak 3 siswa (10%), keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan guru sebanyak 4 siswa (13,3%), siswa berani mengemukakan 

pendapat sebanyak 0 siwa (0%), berani mempertahankan pendapat sebanyak 
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0 siswa (0%), siswa yang antusias terhadap pelajaran sebanyak 10 siswa 

(33,3%). 

Dalyono (1997:203-204) menyatakan bahwa motivasi adalah syarat 

utama dalam pembelajaran, tanpa adanya motivasi hasil belajar yang dicapai 

tidak akan optimal. Motivasi belajar dipandang sebagai keinginan atau 

dorongan untuk belajar. Seseorang akan berhasil dalam belajar, jika pada 

dirinya ada keinginan untuk belajar. Tanpa adanya motivasi maka indikator 

dalam suatu pembelajaran tidak akan tercapai dan keberhasilan suatu 

pembelajaran akan terhambat. 

Selain motivasi hal lain yang berpengaruh dalam peningkatan mutu 

kualitas belajar mengajar adalah strategi pembelajan yang digunakan oleh 

guru. Seorang guru harus mampu untuk menciptakan suasana belajar  

mengajar yang aktif dengan strategi pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa. Dengan demikian diharapkan tujuan pembelajaraan dapat tercapai. 

Namun, pada kenyataanya strategi pembelajaran yang digunakan sebagian 

besar guru adalah ceramah, sehingga mendorong aktifitas siswa yang 

cenderung diam, mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting dari 

pelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa pasif terhadap pelajaran yang 

disampaikan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengajar guru dan meningkatkan keaktifan siswa adalah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan srtuktural dengan tipe Think - 
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Pair - Share (TPS). TPS atau berfikir-berpasangan-berbagi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. TPS menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok 

kecil (2-6 anggota) dan lebih dirincikan oleh penghargaan kooperaif, dari 

pada penghargaan individual. TPS mempunyai beberapa manfaat diantaranya: 

meningkatkan motivasi belajar, berbagi pengetahuan, meningkatkan hasil 

belajar (www.permatainsani.piss.org/Index.php). Menurut Ibrahim, dkk 

(2006:6) keunggulan strategi pembelajaran TPS antara lain : memberi siswa 

waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, saling membantu satu sama 

lain, meningkatkan partisipasi, interaksi lebih mudah dan cepat 

membentuknya, sikap apatis berkurang, meningkatkan pencurahan waktu 

pada tugas. Keunggulan TPS yang lain menurut Lie (2004:57) adalah 

obtimalisasi partisipasi siswa dengan motode klasikal yang memungkinkan 

hanya satu siswa yang maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, 

tipe ini memberi kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak pada siswa 

untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. 

Menurut Spencer Kagan (dalam digilib.unnes.ac.id/../doc.pdf) manfaat TPS 

adalah (1) siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan 

tugasnya, (2) guru juga mungkin mempunyai waktu lebih banyak untuk 

berpikir ketika menggunakan TPS. 

Seperti mata pelajaran lain, mata pelajaran IPS dalam 

pembelajarannya juga memerlukan strategi  pembelajaran yang aktif serta 

adanya motivasi belajar siswa agar dapat mencapai keberhasilan dalam 
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pembelajaran. Salah satu upaya peningkatan motivasi belajar siswa kita perlu 

mengganti model pembelajaran yang konvensional dengan model 

pembelajaran yang lebih menarik, salah satunya dengan strategi pembelajaran 

TPS. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai peningkatan motivasi  belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui strategi Think – Pair – Share(TPS) 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terdapat 

beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut 

dapat diidentifikasikasikan sebagai berikut: 

1. Motivasi siswa dalam belajar masih sangat rendah. 

2. Pada saat pembelajaran IPS banyak guru yang kurang 

memperhatikan apakah siswanya dapat menerima strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS. Dominasi 

guru sangat tinggi sedangkan pengorganisasian siswa cenderung 

searah.   

C. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi penyimpangan terhadap 

apa yang menjadi tujuan penelitia, maka peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut: 
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1. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran 

TPS 

2. Motivasi belajar dibatasi pada peningkatan motivasi setelah 

menerima pengalaman belajar IPS dengan menggunakan strategi 

pembelajaran TPS 

3. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN 01 Jatipuro 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Prumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan supaya masalah-

masalah yang akan diteliti dapat diklasifikasikan secara rinci. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Apakah penggunaan strategi pembelajaran 

TPS dapat meningkatkan motivasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 01 

Jatipuro?” 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui 

penggunaan strategi pembelajaran TPS dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPS pada siswa kelas V SDN 01 Jatipuro. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat penelitian ini 

sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang motivasi dalam belajar dan 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tinjauan pustaka dan dikembangkan dengan penelitian-

penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat juga 

digunakan sebagai bahan masukan bagi guru agar lebih kreatif dalam 

memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan. 

 


