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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan merupakan interaksi pendidik/guru dan siswa. Pendidik/guru 

melakukan kegiatan mendidik, sedangkan siswa melakukan kegiatan belajar. 

Dengan demikian pendidikan merupakan proses interaksi yang mendorong 

terjadinya proses belajar atau proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan keaktifan 

siswa melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Aktifitas siswa menjadi 

hal yang penting karena kadangkala guru lebih menekankan pada aspek kognitif, 

dengan menekankan pada kemampuan mental yang dipelajari sehingga hanya 

berpusat pada pemahaman bahan pengetahuan. Guru perlu menyadari bahwa 

pada saat mengajar, guru lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator. 

Menurut Saptono (2003:12) bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centered learning) akan membawa dampak dominasi proses 

pembelajaran ada pada diri guru, hal ini akan mengakibatkan proses 

pembelajaran berjalan statis sehingga siswa akan merasa cepat bosan terhadap 

pola pembelajaran yang dikembangkan. Di SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, metode yang digunakan guru hanya 

metode ceramah. Metode ceramah ini tentunya kurang melibatkan siswa, inilah 
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yang menjadi penyebab kurang aktifnya siswa sehingga siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat materi yang diberikan guru.  

Dampak dari kesemuanya itu pada saat siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya dan berpendapat, kebanyakan siswa hanya diam saja, berpura-pura 

menulis, menulis, dan selalu menghindari kontak mata dengan guru sampai 

akhirnya guru menunjuk salah seorang dari mereka. Siswa yang mau bertanya, 

berpendapat, ataupun menjawab pertanyaan selama kegiatan belajar mengajar 

hanya siswa tertentu saja. Berdasarkan pengamatan peneliti pada sebelum 

pelaksanaan penelitian, prosentase keaktifan siswa pada saat pelajaran IPA rata-

rata hanya 21,21% dari 33 siswa dalam satu kelas. Hal ini menunjukkan bahwa 

keaktifan belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan pada pelajaran IPA masih sangat rendah. 

Dengan kondisi tersebut di atas peneliti mencoba mengatasi dengan cara 

menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS), melalui model pembelajaran ini diharapkan keaktifan belajar siswa pada 

pelajaran IPA dapat meningkat sehingga pemahaman siswa pada materi pelajaran 

IPA juga meningkat. Berdasarkan uraian di atas, menjadikan ketertarikan bagi 

peneliti untuk mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan 

Model Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA Pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan 2013/2014.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada:  

1. Peningkatan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan 2013/2014. 

2. Penerapan model Think Pair Share (TPS) pada pelajaran IPA di kelas IV SD 

Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan 

2013/2014. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ini adalah: Apakah penerapan model Think Pair Share (TPS) 

dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan 2013/2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun 

tujuan khusus dan tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Khusus 

Meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui model pembelajaran TPS pada 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan 2013/2014. 

2. Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pelajaran IPA di sekolah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas ini bagi siswa, bagi guru dan bagi 

sekolah adalah bagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan keaktifan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar baik 

dalam bertanya, menjawab pertanyaan maupun dalam mengemukakan 

pendapat. 

b. Memberikan keaktifan belajar pada siswa agar lebih giat dalam belajar. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa pada materi IPA. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Memberikan masukan bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menarik untuk membangkitkan minat belajar siswa. 

b. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan berbagai cara 

pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran. 

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Keberhasilan dalam penerapan model Think Pair Share (TPS) dalam 

meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa, maka secara tidak 

langsung akan meningkatkan mutu sekolah. 

b. Hasil dari Penelitian Tindakan Kelas ini dapat digunakan sebagai umpan 

balik (feedback) bagi sekolah untuk penentuan kebijakan selanjutnya. 




