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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perbaikan 

kegiatan belajar dan mengajar harus diupayakan secara maksimal agar 

mutu pendidikan meningkat, hal ini dilakukan karena majunya pendidikan 

membawa implementasi meluas terhadap pemikiran manusia dalam 

berbagai bidang sehingga setiap generasi muda harus belajar banyak untuk 

menjadi manusia terdidik sesuai dengan tuntutan jaman. 

Menurut Mudyahardjo (2002:17) arti pendidikan ada dua yaitu 

definisi pendidikan secara luas yaitu segala pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungannya dan sepanjang hidup. Pendidikan 

adalah situasi yang mempengaruhi pertumbuhan individu.  

Tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar, 

tidak ditentukan dari luar. Definisi pendidikan secara sempit adalah 

sekolah dimana pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang 

diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya 

agar mempunyai kemajuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap 

hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. 
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Berhasilnya suatu tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana 

proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa. Seorang guru dituntut 

untuk teliti dalam memilih dan menerapkan metode mengajar yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Menciptakan kegiatan belajar mengajar 

yang mampu menciptakan hasil belajar yang efektif merupakan tugas dan 

kewajiban guru. 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti 

diketemukan bahwa nilai mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri Pegandan 

02 pada tahun ajaran 2012/2013 masih rendah. Terbukti dari 28 orang 

siswa hanya 57 % siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) dan 7 % mendapat nilai sesuai dengan KKM yang 

telah ditetapkan  sedangkan sisanya masih dibawah KKM. 

Hal ini terjadi karena pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar  

(SD) sekarang ini, pada umumnya guru masih mendominasi kelas dengan 

metode mengajar konvensional, sehingga siswa cenderung pasif. 

Kebanyakan guru cenderung mengajar dengan pembelajaran klasikal dan 

konvensional. Guru hanya mentransfer kepada siswa tanpa metode dan 

media yang bervariasi sedangkan siswa duduk, diam, mendengarkan dan 

kemudian mengerjakan latihan soal-soal. Siswa tidak berani bertanya 

apalagi untuk mengeluarkan pendapat. Keadaan tersebut mengakibatkan 

siswa cenderung pasif dan suasana belajar menjadi kurang interaktif yang 

akhirnya hasil akhirnya nilai yang diperoleh  siswa dalam suatu 

pembelajaran kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal  ( KKM ). 
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Untuk mengatasi hal tersebut maka guru harus mengubah 

pembelajaran yang semula dengan metode konvensional diganti dengan 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share ( TPS ) dalam pembelajaran 

IPS. 

 Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan sebagai 

langkah penciptaan lingkungan yang kondusif dalam belajar yang 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu model 

pembelajaran tersebut adalah TPS ( Think Pair Share ) yang merupakan 

pembelajaran kooperatif yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank 

Lyman. Model pembelajaran ini akan melatih siswa dalam mengutarakan 

pendapat dan siswa juga menghargai pendapat orang lain dengan tetap 

mengacu pada materi atau tujuan pembelajaran. Model pembelajaran TPS 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekaligus mengubah 

model pembelajaran konvensional, guru menerangkan dan memberikan 

tugas yang mengakibatkan siswa pasif dan kurang antusias mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri Pegandan II Tahun Pelajaran 2012/2013. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat maka penelitian ini akan 

dilaksanakan melalui pemberian tindakan kelas, dimana peneliti akan 

berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diharapkan, peneliti 

membatasi pokok permasalahan pada : 

1. Pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Pegandan 02 Tahun Ajaran 

2012/2013. 

2. Model pembelajaran yang digunakan TPS (Think Pair Share). 

3. Peningkatan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran TPS (Think 

Pair Share). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

masalah penelitian ini adalah “ Apakah melalui pembelajaran kooperatif 

model TPS ( Think Pair Share ) dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 

siswa kelas IV SD Pegandan 02 pada tahun ajaran 2012/2013 ini?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas , penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan umum 

Tujuan penelitian yang diharapkan adalah penelitian ini dapat 

dijadikan masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan hasil 
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belajar IPS siswa kelas IV melalui pebelajaran  kooperatif model TPS 

( Think Pair Share ). 

2. Tujuan khusus 

Untuk  meningkatkan hasil belajar IPS dengan pembelajaran TPS  

 ( Think Pair Share ) ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri Pegandan II pada tahun ajaran 2012/2013. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang : peningkatan hasil belajar siswa selama proses 

belajar IPS melalui pembelajaran kooperatif model TPS ( Think Pair 

Share ). 

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi Kepala Sekolah : 

Sebagai acuan untuk menyaranakan pada guru-guru agar 

melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan 

menyenangkan demi kemajuan anak didiknya. 

b.  penulis : 
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Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan 

pembelajaran IPS melalui pembelajaran kooperatif model TPS 

 ( Think Pair Share ) dan dapat memenuhi tugas persyaratan 

perolehan gelar S-1 pendidikan guru PGSD. 

c. Bagi guru : 

1) Sebagai bahan pertimbangan guru untuk memilih strategi 

dalam mengajar IPS. 

2) Membantu guru dalam usaha mencari bentuk pembelajaran 

yang menarik dan kreatif. 

3) Dapat digunakan sebagai bahan masukan guru sebagai salah 

satu alternatif dalam model pembelajaran. 

d. Bagi siswa : 

1) Bagi siswa terutama subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung. 

2) Memberi masukan kepada siswa agar dapat lebih aktif dalam 

proses pembelajaran IPS, sehingga siswa dapat belajar secara 

efektif dan dapat meningkatkan hasil belajarnya menjadi lebih 

baik. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan kajian dan pengembangan penelitian dengan masalah 

serupa namun menggunakan metode yang berbeda agar lebih 
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bermanfaat dalam mencari dan mengembangkan berbagai metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi ajar yang 

disampaikan. 

F. Definisi Operasional Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memahami/menafsirkan istilah-istilah yang ada, maka penulis perlu 

memberikan penegasan dan pembahasan dari istilah-istilah yang berkaitan 

dengan judul skripsi : 

1. Peningkatan 

Pada penelitian ini yang dimaksud peningkatan adalah usaha menjadi 

baik dari kondisi sebelumnya sesuai dengan kondisi-kondisi yang 

dapat diciptakan/diusahakan melalui pembelajaran di dalam kelas. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak 

mengajar dari  sisi guru, tindak mengajar di akhir proses evaluasi hasil 

belajar dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar 

yang merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan. 

3. Model Think Pair Share ( TPS ) 

Model pembelajaran kooperatif yang menuntut keaktifan siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lalin dalam 

memecahkan/menyelesaikan suatu masalah. 
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