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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia banyak menghadapi masalah dalam berbagai bidang antara lain 

dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah 

kualitas pembelajaran yang makin munurun. Kualitas pembelajaran sendiri 

dapat dilihat dari segi hasil dan juga proses belajar mengajarnya. Hasil yang 

dapat dilihat yaitu pada prestasi belajar mengajar siswa memenuhi standar 

pencapaian atau tidak. Sedangkan dari segi proses siswa masih cenderung 

pasif dalam belajar mengajar, sementara siswa seharusnya harus aktif dalam 

setiap pembelajaran. Kondisi belajar yang kondusif sangat dibutuhkan oleh 

siswa untuk memberikan dorongan yang positif dalam belajar. Suatu 

pembelajaran harus didesain secara sistematis agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Pembelajaran dilakukan agar tujuan dalam belajar mengajar 

tercapai secara efektif. Muhammad Yaumi (2013: 4) mengatakan Efektifitas 

merupakan suatu ukuran sejauh mana guru menyadari tentang tanggung jawab 

mereka pada proses belajar. Dikatakan efektif karena pembelajaran dilakukan 

dengan strategi yang baik dan benar. 

Strategi mencakup cara yang direncanakan oleh pengembang 

pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Muhammad Yaumi (2013: 206-207) strategi pembelajaran 

menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang 

digunakan dalam mencapai hasil belajar. 
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Strategi Think Pair Share atau berfikir berpasangan merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Strategi Think Pair Share pertama kali dikembangkan oleh Frang 

Lyman, dkk di Universitas Maryland tahun 1985. Arends dalam Kokom 

Kumalasari (2013: 64) menyatakan Think Pair share merupakan suatau cara 

yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Berasumsi 

bahwa semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas 

secara keseluruhan, prosedur yang digunakan dalam think pair share dapat 

memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling 

membantu. Menurut Iskandar (2011: 181) pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share ini tidak sulit dilaksanakan. Pada fase Think siswa diharapkan mampu 

membuat soal secara mandiri, Pair siswa menukarkan soal yang telah dibuat 

dengan pasangannya, dan pada tahap Share tiap pasangan mediskusikan dan 

mempresentasikan soal yang telah diperbaiki kepasangan lain. Strategi 

pembelajaran harus diterapkan di sekolah-sekolah agar dalam proses belajar 

mengajar dapat tercapai tujuan pembalajarannya. 

Materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan ciri pembelajaran 

terpadunya menggunakan geografi sebagai titik tolak (platform) kajian. Proses 

pembelajaran IPS tidak menekankan pada aspek teoritis, keilmuannya lebih 

menekankan pada segi praktis mempelajari, menelaah, serta mengkaji gejala 

dan masalah sosial, dengan mempertimbangkan bobot dan tingkat kemampuan 

peserta didik pada jenjang yang berbeda. Materi IPS dapat bervariasi dengan 

susunan materi integrated (terpadu), correlated (berhubungan) sampai yang 
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separated (terpisah). Salah satu sub-sub tema yang akan dipelajari dalam 

materi pembelajaran IPS yaitu sub-sub tema keadaan iklim Indonesia. Sub-sub 

tema ini akan membahas mengenai berbagai keadaan iklim yang ada di 

Indonesia baik musim penghujan maupun musim kemarau dan juga 

keterkaitannya dengan bencana yang ditimbulkan akibat adanya musim 

tersebuat seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Resiko bencana yang 

menimbulkan korban jiwa tersebut karena dipengaruhi oleh intensitas curah 

hujan yang dimiliki suatu daerah. Data curah hujan dapat memberi informasi 

bahwa daerah tersebut berpotensi bencana kekeringan maupun banjir. Daerah 

rawan bencana banjir kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 1.1.  
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Adanya resiko bencana tersebut perlu ditanamkan pengetahuan tentang 

cara penanggulangan atau mitigasi bencana sedini mungkin sejak disekolah. 

Mitigasi bencana sangat penting untuk ditanamkan pada pesera didik untuk 

memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menggulangi atau 

menghadapi terjadinya bencana dengan baik. 

MTs Negeri 1 Surakarta merupakan sekolah islam negeri yang menjadi 

salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Surakarta. Dari tahun ke tahun 

jumlah siswa yang ada di sekolah ini terus mengalami kenaikan. Jumlah siswa 

kelas VII pada tahun ini mencapai 270 siswa. Penelitian ini difukuskan kepada 

siswa kelas VII karena proses belajar mengajar pada umumnya masih 

menggunakan metode konvensional. Karena penerapan metode konvensional 

yang terus menerus maka siswa merasa bosan dan dalam pembelajaran siswa 

lebih pasif sehingga pemahaman siswa tentang pengetahuannya serta hasil 

belajarnya belum optimal. Strategi Think Pair Shar merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). Dimana model 

pembelajaran ini mengedepankan pencapaian tujuan pembelajaran melalui 

mekanisme kerja antar siswa yang didasari konsep bahwa siswa akan lebih 

mudah memahami dan menemukan konsep jika mereka saling berdiskuasi 

dengan teman-temannya. Strategi Think Pair Share tersebut merupakan 

strategi yang akan membangun siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran karena siswa diminta untuk berfikir mandiri dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang diberikan oleh guru, yang selanjutnya akan dibahas 

dengan salah satu temannya untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan 
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pada akhirnya nanti akan dipresentasikan didepan kelas kepada teman-

temannya. Materi pembelajaran pada sub-sub tema keadaan iklim Indonesia 

ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dan 

bekerja sama dengan orang lain. Strategi Think Pair Share ini akan berperan 

penting dalan proses diskusi melalui kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah tentang keadaan iklim Indonesia, sehingga akan tercipta suasana 

belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif dan efektif serta menyenangkan. 

Berdasarkan permasalan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang keefektifan strategi dengan judul “KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN 

STRATEGI THINK-PAIR-SHARE MATA PELAJARAN ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SUB-SUB TEMA KEADAAN IKLIM 

INDONESIA KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 

SURAKARTA 1 TAHUN AJARAN 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Materi pembelajaran dalam sub-sub tema keadaan iklim Indonesia 

dapat menunjukkan berbagai pengetahuan atau pandangan dari 

masing-masing siswa mengenai keadaan iklim Indonesia. 

2. Penggunaan strategi Think Pair Share diharapkan siswa dapat saling 

bertukar pikiran untuk menyamakan pendapatnya mengenai keadaan 

iklim Indonesia. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka agar penelitian ini dapat 

lebih terarah maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Mts Negeri Surakarta 1 kelas VII. 

2. Penelitian ini ditekankan pada penggunaan strategi Think Pair Share 

(TPS) dalam pencapaian tujuan pembelajaran sub-sub tema keadaan 

iklim Indonesia. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah penggunaan strategi Think-Pair-Share dalam pembelajaran 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran sub-sub tema 

keadaan iklim Indonesia siswa kelas VII Tahun 2015-2016 Madrasah 

Tsanawiyah Surakarta 1 Tahun Ajaran 2015/2016 ? 

2. Apakah penggunaan strategi Think-Pair-Share lebih efektif 

dibandingkan dengan menggunakan strategi jigsaw dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran pada sub-sub tema keadaan iklim Indonesia siswa 

kelas VII Tahun 2015-2016 Madrasah Tsanawiyah Surakarta 1 Tahun 

Ajaran 2015/2016 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian dan penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui penggunaan strategi Think Pair Share dapat mencapai 

tujuan pembelajaran sub-sub tema keadaan iklim Indonesia. 

2. Mengetahui strategi Think Pair Share lebih efektif pada pembelajaran 

sub-sub tema keadaan iklim Indonesia dibandingkan dengan strategi 

jigsaw. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan sekolah yang digunakan untuk lokasi penelitian, 

agar saat melakukan pembelajaran di kelas bisa menggunakan metode 

maupun strategi pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk lebih 

termotivasi dan membuat siswa lebih aktif saat mengikuti 

pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan keaktifan dan keefektifan serta respon yang 

positif agar bisa menambah motivasi semangat siswa dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 
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3. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana 

strategi pembelajaran Think Pair Share yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran didalam kelas. 

4. Bagi Peneliti berikutnya 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wahana 

pengetahuan tentang strategi Think Pair Share bagi peneliti 

berikutnya. 

 

 


