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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Efiktivitas pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ditinjau dari 

segi guru maupun dari segi pembelajaran. Faktor guru meliputi perencanaan 

guru, strategi pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, iklim 

kelas dan evaluasi pembelajaran. Faktor-faktor yang berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran yaitu isi pembelajaran, bahan, strategi, perilaku guru, 

suasana pelajaran, lingkungngan belajar, pebelajar, durasi dan alokasi 

pembelajaran. (Sri Anitah. W, dkk. 2007: 2.15). Masing-masing faktor 

tersebut memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik materi.  

Materi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan 

interdispliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Cabang Ilmu Sosial 

yang dimaksud adalah  Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, 

Hukum  dan budaya. (Trianto, 2010: 171). Pembahasan materi dalam IPS 

menempatkan masing-masing ilmu yang saling berkaitan satu dengan yang 

lainya. 

Salah satu materi pembelajaran IPS yang akan dipelajari yaitu pada materi 

bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Materi pembelajaran ini 

membahas mengenai berbagai bentuk muka bumi terutama yang ada di 

Indonesia baik dataran rendah, dataran tinggi, bukit, maupun pegunungan
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beserta aktivitas penduduk dan berkaitan dengan berbagai macam bencana 

yang dapat di timbulkan seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan 

gunung meletus.  

Salah satu resiko bencana yang banyak menimbulkan korban jiwa di 

Indonesia adalah bencana gempa bumi. Resiko bencana gempa bumi di 

Indonesia digambarkan pada Gambar 1.1. Banyaknya korban yang 

ditimbulkan dari terjadinya bencana akibat kurangnya pengetahuan tentang 

mitigasi bencana yang sebenarnya harus ditanamkan sejak di sekolah. 

Mitigasi bencana sangat penting ditanamkan pada siswa untuk 

memberikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara menghadapi 

terjadinya bencana. Enni Linda Mayona (2009) mengemukakan mitigasi 

bencana sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana sesuai dengan undang-undang No. 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, implementasinya dapat diwujudkan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang dikategorikan sebagai salah satu 

mitigasi bencana yang bersifat pasif sesuai pedoman Penyusunan Rencana 

Penangulangan Bencana. Penyampaian pengetahuan dalam pembelajaran 

perlu menggunakan strategi agar dalam penyampaian pembelajaranya lebih 

menarik perhatian bagi siswa atau peserta didik. 
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Strategi pembelajaran bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan 

kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket 

program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dick and 

Carey (2001: 166) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas 

seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan 

belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi Think Pair Share (TPS) 

merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

untuk dapat memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama 

dengan orang lain. 

Strategi Think Pair Share (TPS) tumbuh dari penelitian pembelajaran 

kooperatif dan waktu tunggu. Pendekatan khusus yang diuraikan disini mula-

mula dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk di Universitas Maryland pada 

Tahun 1985. Pendekatan ini merupakan cara yang efektif untuk mengubah 

pola diskusi didalam kelas. Think Pair Share (TPS) memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi waktu lebih banyak kepada siswa 

untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lainya. (Abdul 

Majid 2013: 191). Nama lain Think Pair Share adalah The Power Of Two. 

Strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) terkesan tidak 

sulit untuk dilaksanakan. Pada tahap pendahuluan, guru atau pendidik 

menjelaskan aturan main, memotivasi dan menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai, kemudian proses berfikir (Think) dilaksanakan pada saat guru 

menggali pengetahuan siswa kemudian menyuruh siswa untuk berpasangan 
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(Pair), biasanya dilaksanakan dengan teman sebangku, dimana setelah 

berpasangan mereka bisa saling bertukar pendapat atau berbagi (Share) ilmu 

pengetahuan. (Daryanto, 2014: 39). Strategi pembelajaran perlu diterapkan 

dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah agar dalam proses 

pembelajaran di sekolah lebih menarik bagi siswa dalam menerima materi 

pembelajaran. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Teras Boyolali merupakan 

salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Boyolali. Terbukti dari tahun 

ke tahun jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut tidak mengalami 

penurunan, dari kelas 7 sampai kelas 9 selalu mencapai target yaitu sebanyak 

7 kelas. Jumlah siswa kelas 7 pada tahun ini mencapai 227 siswa. Sekolah ini 

di dalam proses pembelajaran yang berlangsung pada saat ini masih 

menggunakan metode konvensional di dalam proses belajar mengajarnya. 

Metode konvensional merupakan suatu metode pembelajaran yang tidak 

menggunakan strategi dalam proses pembelajaranya dan hanya berpusat pada 

guru membuat pembelajaran yang berlangsung kurang menarik dan terkesan 

membosankan. Winarno Surachmad, dalam B. Suryosubroto (1997: 165) 

mengemukakan bahwa metode konvensional atau ceramah ialah penerangan 

dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Metode konvensional 

berbeda dengan metode cooperatif learning yang lebih berpusat pada siswa. 

Strategi Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran 

cooperatif learning yang didalam pelaksanaanya dengan cara siswa belajar 
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dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. Strategi Think Pair Share sendiri 

merupakan suatu strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif 

didalam proses pembelajaranya karena didalam strategi ini meminta siswa 

untuk berfikir sendiri untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, 

selanjutnya akan dibahas dengan teman sebangkunya untuk berdiskusi 

memadukan jawaban masing-masing untuk mendapatkan jawaban yang lebih 

tepat dan akhirnya akan dipresentasikan didepan kelas kepada teman-temanya. 

Materi pembelajaran bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia 

memungkinkan adanya perbedaan berbagai pandangan dari setiap siswa 

mengenai bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Strategi Think 

Pair Share dalam proses pembelajaran dapat mengarahkan berbagai 

pandangan yang berbeda dari siswa untuk saling bertukar pikiran melalui 

kelompok kecil untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru, 

maka Strategi Think Pair Share patut untuk di uji cobakan dalam proses 

pembelajaran mengenai materi bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menggunakan tema mengenai 

penggunaan strategi pembelajaran didalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Keperluan analisis tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul 

”Efektivitas Strategi Think Pair Share (TPS) Pada Materi Bentuk Muka 

Bumi Dan Aktivitas Penduduk Indonesia Kelas VII SMP Negeri 1 Teras 

Boyolali”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Materi pembelajaran bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk 

Indonesia menunjukkan berbagai perbedaan pandangan dari setiap 

siswa mengenai bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk indonesia. 

2. Penggunaan strategi Think Pair Share diharapkan siswa dapat saling 

bertukar pikiran untuk menyamakan pendapatnya mengenai bentuk 

muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka agar penelitian ini lebih 

terarah maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya dilakukan di SMP Negeri 1 Teras 

Boyolali kelas VII. 

2. Penelitian ini ditekankan pada penggunaan strategi Think Pair Share 

(TPS) dalam pencapaian tujuan pembelajaran pada materi bentuk muka 

bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan strategi Think Pair Share (TPS) dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran pada materi bentuk muka bumi dan 

aktivitas penduduk Indonesia? 

2. Apakah strategi Think Pair Share (TPS) lebih efektif pada pembelajaran 

dengan materi bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia 

dibandingkan dengan metode konvensional? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini 

adalah: 

1. Mengetahui apakah penggunaan strategi Think Pair Share dapat 

digunakan untu mencapai tujuan pembelajaran pada materi bentuk 

muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia, dan 

2. Mengetahui apakah strategi Think Pair Share lebih efektif pada 

pembelajaran dengan materi bentuk muka bumi dan aktivitas 

penduduk Indonesia dibandingkan dengan metode konvensional. 

 

 



9 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana 

strategi pembelajaran Think Pair Share yang dapat dilakukan didalam 

proses pembelajaran didalam kelas. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan kepada sekolah yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian, dalam melakukan pembelajaran didalam kelas agar dapat 

menggunakan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak monoton atau membosankan. 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran maupun 

respon positif siswa dalam proses pembelajaran dan membuat motivasi 

belajar siswa menjadi lebih baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan 

mengenai strategi Think Pair Share bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk meneliti tentang strategi Think Pair Share lebih dalam. 

 


