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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini tingkat kualitas pendidikan suatu negara 

sangat mempengaruhi tingkat kemajuan suatu negara. Jika pendidikan suatu 

negara kualiatasnya rendah maka kemajuan Negara tersebut juga rendah. 

Sedangkan jika pendidikan suatu Negara  baik maka tingkat kemajuan Negara 

tersebut juga baik. Setiap Negara berupaya meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan serta mengadakan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi  berbagai 

masalah pendidikan agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan 

mampu menghadapi persaingan global di dunia. Serta untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik yang mampu berdaya saing. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 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. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pendidikan ada yang bersifat formal dan informal. Pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dari Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Pendidikan formal biasanya dilaksanakan di sekolah. Sekolah 

merupakan tempat berlangsungya pendidikan atau proses pembelajaran. 

Sekolah menyediakan sarana dan prasarana terjadi proses pembelajaran. 

Dimana disekolah proses pembelajaran ada siswa yang sebagai menerima 

ilmu atau mencari ilmu dan ada guru yang sebagai pengantar dalam 

penyampaian ilmu.  

Keberhasilan proses pembelajaran di pengaruhi oleh tingkat 

kemampuan guru, siswa, penerapan strategi pembelajaran dalam proses 

pembelajaran. Guru mempunyai peranan penting dalam membangun dan 

mengondisikan situasi belajar yang menarik dan menyenangkan. Jika proses 

pembelajaran berlangsung sangat menarik maka siswa tidak akan bosan dan 

sangat tertarik dan jika proses pembelajaran membosankan maka siswa akan 

merasa bosan dan tidak bisa menangkap materi yang disampaikan oleh guru. 

Keaktifan peserta didik dalam menjalani kegiatan pembelajaran merupakan 

salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Aktivitas 

merupakan asas yang terpenting dari asas-asas didaktik kerena belajar sendiri 

merupakan suatu kegiatan dan tanpa adanya kegiatan tidak mungkin seseorang 

belajar. 
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Dalam pembelajaran PKn masih belum mencapai tujuan yang ingin 

diharapkan. Hal itu terjadi karena adanya situasi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang membosankan dan tidak adanya kondisi yang saling 

berinteraksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Masih 

ditemukan beberapa kendala yang menghambat keaktifan siswa diantaranya 

siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran terlihat dari rendahnya 

keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, mengerjakan soal-soal latihan 

di depan kelas, mengemukakan pendapat atau ide, menjawab pertanyaan, 

menyanggah atau menyetujui ide tema. 

Permasalahan yang umum terjadi di SD Negeri 03 Ngemplak 

Karangpandan adalah rendahnya tingkat keaktifan siswa. Berdasarkan hasil 

pengamatan pada saat pembelajaran Pkn ditemukan hanya 42 % siswa yang 

aktif dan 58% siswa yang pasif dan kurang berinteraksi sehingga akan 

berdampak pada hasil belajar siswa yang memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) mencapai 45% dan yang belum memenuhi KKM 

mencapai 55% siswa.  

Untuk mengatasi hal tersebut seorang guru harus pandai dan pintar 

dalam  memilih strategi pembelajaran yang cocok untuk melibatkan siswa 

secara aktif dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga terjadi hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa. Salah satu strategi yang mengaktifkan 

siswa dalam proses pembelajaran yaitu strategi pembelajaran TPS (Think Pair 

Share). Strategi  Pembelajaran Think Pair  Share menggunakan metode 

diskusi berpasangan yang saling bertukar pikiran dan dilanjutkan dengan 
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diskusi pleno. Dengan model pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana 

mengutarakan pendapat hasil diskusinya, mengajukan pertanyaan kepada 

teman, menjawab pertanyaan dan siswa juga belajar menghargai pendapat 

orang lain dengan tetap mengacu pada materiyang dipelajari atau tujuan dari 

pembelajaran. 

Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa 

lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum 

disampaikan di depan kelas. Selain itu, Think Pair Share (TPS) juga dapat 

memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas. Think Pair Share (TPS) sebagai salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, 

dan sharing. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran 

(teacher oriented), tetapi justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan 

memahami konsep-konsep baru (student oriented). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul 

penelitian:  “Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Strategi Think Pair 

Share Dalam Pembelajaran PKn Kelas IV SD N 03 Ngemplak Kecamatan 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pada 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah  melalui strategi  pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas IV SD N 03 Ngemplak ? 

2. Apakah melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

kelas IV SD N 03 Ngemplak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa kelas IV SD N 03 

Ngemplak dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  melalui 

strategi  pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share.. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD N 03 

Ngemplak mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran melalui strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbanganbagi 

dunia pendidikan dalam memilih strategi yang tepat pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

b. Sebagai dasar untuk peneliti yang relevan . 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegraan dengan melalui strategi Think Pair 

Share. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan melalui strategi Think Pair Share. 

3) Meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV 

b. Manfaat bagi guru 

1) Untuk mengembangkan materi pelajaran. 

2) Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar. 

3) Sebagai bahan pertimbangan guru untuk memilih strategi yang 

cocok untuk mengajar yang tepat diantaranya strategi 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share 
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c. Manfaat bagi sekolah. 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

melalui strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

2) Untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

 

 


