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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana 

pembentukan manusia seutuhnya serta untuk mengembangkan minat 

dan kepribadian siswa. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan 

manusia yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa yang maju selalu diawali dengan 

kesuksesan pendidikan, sebab lembaga pendidikan adalah tempat 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas serta menjadi motor 

penggerak kemajuan dan kemakmuran bangsa.  

Hal tersebut sejalan dengan pengertian pendidikan berdasarkan 

Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab 1, pasal 1 bahwa, 

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, 

ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 

 Menurut Ihsan (2008: 3−4) pendidikan bagi negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang 

dikelola secara tertib, teratur, efektif, dan efisien akan mempercepat 
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tercapainya tujuan nasional. Pendidikan formal di Indonesia terbagi 

menjadi empat jenjang, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

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

Perguruan Tinggi (PT). 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 17 

ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dipastikan bahwa pendidikan pada jenjang sekolah dasar merupakan 

penentu dalam membangun pondasi dan keberhasilan belajar siswa 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan pada jenjang sekolah dasar terdiri dari beberapa mata 

pelajaran, salah satu diantaranya adalah pelajaran IPS. 

 Djahiri (dalam Sapriya, dkk., 2006: 7) mengemukakan bahwa IPS 

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan 

dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah 

berdasarkan prinsip pendidikan dan dijadikan program pengajaran pada 

tingkat persekolahan. Pembelajaran IPS tidak hanya bersifat hafalan dan 

pemahaman konsep saja, tetapi bagaimana proses dalam pembelajaran 

itu lebih bermakna, membuat siswa lebih aktif, mengembangkan rasa 

ingin tahu, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses pembelajaran tidak terlepas dari 

ketiga ranah tersebut, ketiganya saling terkait satu sama lain, 
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pengetahuan yang membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan 

disiplin. 

 Guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. 

Berdasarkan kaitannya dengan pernyataan di atas, guru seharusnya 

mampu menentukan strategi atau model pembelajaran yang dipandang 

dapat sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Joyce 

mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Trianto, 2010: 22). 

 Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru kelas IV SD 

Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan pada tanggal 20 November dan 

6 Desember 2012, ditemukan beberapa kekurangan. Selama proses 

pembelajaran guru kurang melibatkan siswa, saat menjelaskan materi 

guru lebih banyak terpaku pada buku cetak serta kurang 

mengoptimalkan model maupun metode pembelajaran lainnya secara 

maksimal. Pola pembelajaran bersifat guru-sentris (teacher centered). 

Siswa kurang berani bertanya dan mengemukakan pendapat. 

Kecenderungan pembelajaran yang demikian, mengakibatkan lemahnya 

pengembangan potensi diri siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut 

membuat siswa kurang antusias mengikuti proses kegiatan baik dari 

awal sampai akhir pembelajaran, yang akhirnya membuat hasil belajar 
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siswa pun rendah. Sedangkan aktivitas belajar siswa juga masih rendah, 

terlihat dari siswa yang jarang bertanya mengenai materi pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Hal ini terbukti bahwa dari 26 orang siswa, 

hanya 10 orang siswa atau 38,46% yang telah mencapai KKM yang 

telah ditentukan yaitu 63. 

 Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS di kelas IV SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan belum 

berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk 

meminimalisir dan mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya suatu 

perubahan ataupun perbaikan dalam proses pembelajaran IPS. Guru 

hendaknya dapat mengubah strategi dengan menggunakan model 

pembelajaran serta dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif 

dan berpusat kepada siswa sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dalam proses belajar. Salah satu model pembelajaran 

yang dirasa dapat mengatasi permasalahan di atas, adalah model 

cooperative learning tipe think pair share. 

 Model cooperative learning tipe think pair share menuntut siswa 

terbiasa memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan 

menggali pengetahuan yang mereka miliki secara mandiri, setelah itu 

siswa mendiskusikan apa yang mereka pikirkan dengan teman 

sekelompoknya (Suyatna, 2011: 86). Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh ”Meilinda Purwanti” dengan judul 

”Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share Pada 
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Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas V SD 

Negeri Cisalasih”, membuktikan bahwa penerapan model cooperative 

learaning tipe think pair share dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

  Mengacu pada penjelasan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe think pair share untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPS kelas IV di SD Negeri 2 Sabah Balau 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS 

kelas IV SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SD 

Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan. 

3. Guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran, 

menyebabkan pembelajaran monoton, kurang aktif, dan kurang 

menyenangkan bagi siswa. 

4. Siswa kurang berani bertanya dan mengungkapkan pendapat. 

5. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi 

secara maksimal, antara lain think pair share. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui 

penerapan model cooperative learning tipe think pair share pada 

pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung 

Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah penerapan model cooperative learning tipe think pair share 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 

IV SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan judul penelitian dan perumusan masalah di atas, 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 

IV SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan  dengan menerapkan  

model cooperative learning tipe think pair share Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV 

SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan dengan menerapkan 

model cooperative learning tipe think pair share Tahun Pelajaran 

2012/2013. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

banyak pihak antara lain: 

1. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model cooperative learning tipe think pair share pada 

pembelajaran IPS. 

2. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran 

di kelasnya, serta menambah dan mengembangkan kemampuan guru 

dalam menggunakan model pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukkan dan 

sebagai inovasi kegiatan pembelajaran guna meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

4. Bagi peneliti 

Berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman 

tentang penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe think pair share, sehingga kelak ketika 

menjadi seorang guru Sekolah Dasar mampu menjalankan tugas dan 

pekerjaannya secara professional. 

 
 

 


