
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang 

bertanggungjawab atas pendidikan siswa. Salah satu komponen sentral 

dalam sekolah adalah guru. Guru menjadi pendidik dengan fungsi utama 

mengajar dan mencerdaskan peserta didik. Guru juga bertanggungjawab 

terhadap nilai-nilai etis dan ilmu-ilmu yang diajarkan. Nilai-nilai tersebut 

diantaranya: (1) nilai kebenaran, (2) nilai keindahan, dan (3) nilai 

kebaikan. Sedangkan tugas mengajar adalah suatu aktivitas intensional 

yaitu suatu aktivitas yang menimbulkan belajar. Di dalam proses 

pembelajaran terjadi interaksi antara berbagai komponen pembelajaran. 

Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori 

utama, yaitu guru, isi atau materi pembelajaran dan siswa. Interaksi antara 

ketiga komponen utama melibatkan sarana dan prasarana, seperti metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan lingkungan tempat 

belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang memungkinkan 

tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan 

demikian, guru memegang peranan sentral dalam proses pembelajaran. 

Pada awal proses pembelajaran peran guru bisa lebih aktif. Guru 

memberikan pengetahuan yang dibutuhkan siswa dengan mengemukakan 

pendapat, bertanya, menjelaskan, memberikan contoh yang akan dipelajari 



 
 

 
 

siswa. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif 

dan berpartisipasi secara nyata menerapkan apa yang telah dipelajarinya 

dari guru dengan bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas, berlatih, atau 

mencoba. Ketika siswa aktif peran guru mulai berubah menjadi fasilitator, 

misalnya dengan cara menfasilitori, membimbing siswa dan memberikan 

feedback. Seluruh proses pembelajaran seharusnya mengoptimalkan 

keaktifan  siswa.  

   Guru dalam tugas mendidik dan mengajar kepada siswa haruslah 

mengacu kepada tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang 

sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut undang-

undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah: 

“Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta   bertanggungjawab”. 

  Tujuan pendidikan tersebut perlu dijabarkan lebih khusus pada tiap 

lembaga yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tertentu. Sekolah 

Dasar merupakan bagian dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar 

merupakan pendidikan yang lamanya (9) tahun yang diselenggarakan 

selama (6)tahun di SD dan (3) tahun di SMP, atau satuan pendidikan yang 

sederajat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan. Pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan 



 
 

 
 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

  Untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah guru harus 

dapat memilih metode yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ada 

beberapa macam metode pembelajaran yang dapat digunakan antara lain:  

ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan model pembelajaran 

inovatif. Selama ini metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh 

beberapa guru didasarkan atas asumsi bahwa pengetahuan dapat 

dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. 

  Sekolah Dasar Negeri 01 Gantiwarno, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

pendidikan. Dalam proses pembelajarannya guru masih banyak 

mendominasi penggunaan metode ceramah. Hal ini menyebabkan siswa 

menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga hasil 

yang dicapai kurang maksimal. 

Nilai ketuntasan minimal siswa yang ditetapkan oleh sekolah pada 

mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 01 Gantiwarno adalah 65. Dari 

data nilai dalam daftar nilai diperoleh data sebagia berikut: dari jumlah 

siswa kelas IV berjumlah 32 siswa hasil belajarnya menunjukkan 

sebanyak 14 siswa diantaranya belum mencapai KKM atau sekitar 43,75% 

dan 18 siswa lainnya mencapai atau sama dengan KK yaitu 56,25%. 

 



 
 

 
 

 Hasil belajar yang rendah tersebut didorong oleh kemampuan 

siswa yang masih rendah, keaktifan belajar yang kurang terlibat 

menjadikan siswa masih terpaku dengan perintah guru, mereka asyik 

berbicara dengan temannya, ramai, dan saat ditanya guru diam saja, 

sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih kurang 

optimal. Pembelajaran yang masih kurang optimal tersebut terindikasi dari 

proses pembelajaran IPS yang masih banyak mengalami kendala. Kendala 

dalam proses pembelajaran IPS teridentifikasi sebagai berikut: (1) siswa 

kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, (2) hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran IPS banyak yang belum mencapai KKM atau 

masih rendah.  

  Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pencapaian hasil dalam 

pembelajaran IPS yang dilaksanakan masih kurang optimal, sehingga 

diperlukan perbaikan yang mendorong siswa untuk aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran IPS. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPS yaitu dengan 

menerapkan metode Think Pair Share. 

 Metode Think Pair Share memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat aktif dalam proses berpikir secara berpasangan, memberikan 

ide-ide atau gagasan, serta mempertimbangkan jawaban yang tepat dalam 

menjawab suatu pertanyaan yang diberikan oleh guru secara kelompok. 

 



 
 

 
 

  Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul: 

“PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE THINK PAIR SHARE PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 

01 GANTIWARNO KECAMATAN MATESIH KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan penggunaan metode Think Pair Share pada pembelajaran IPS di 

kelas IV SD Negeri 01 Gantiwarno, maka penelitian ini diidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Siswa merasa jenuh atau bosan pada waktu pembelajaran, sehingga 

ada beberapa siswa yang mengantuk. 

2. Semangat atau motivasi belajar siswa berkurang, hal ini dapat dilihat 

pada saat terjadi hubungan timbal balik yang kurang efektif. 

3. Banyak siswa yang tidak fokus atau melamun pada saat pembelajaran. 

4. Hasil belajar IPS masih rendah 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hasil belajar melalui metode 

Think Pair Share pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas IV SD 01 

Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. 

2. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 

01 Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. 



 
 

 
 

3. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPS dengan 

menggunakan metode Think Pair Share. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah dengan menerapkan metode Think Pair Share dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV ? 

2. Apakah dengan menerapakan metode Think Pair Share dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV dengan menerapkan metode Think Pair Share. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siwa dalam pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IV dengan menerapkan metode Think Pair Share. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada guru dalam proses pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran IPS. 



 
 

 
 

b. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembelajaran kreatif dan 

inovatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Guru 

1) Dengan menggunakan metode Think Pair Share memberikan 

pengalaman pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2) Dapat memotivasi siswa untuk aktif dan bekerja satu sama lain. 

b. Untuk Siswa 

1) Dengan diterapkannya metode pembelajaran  Think Pair Share 

diharapkan   hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2) Dengan diterapkannya metode pembelajaran Think Pair Share 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran IPS serta dapat 

menambah semangat dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




