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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu usaha yang penting dalam membangun mental 

bangsa. Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berarkhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 
warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut diperlukan proses pembelajaran 
yang efektif. Usman (2008:4) menjelaskan ”kegiatan belajar mengajar merupakan suatu 
proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar interaksi 
timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”. 
Proses belajar mengajar yang ada merupakan penentu keberhasilan dalam mencapai 
tujuan pendidikan. Siswa yang belajar diharapkan mengalami perubahan baik dalam 
bidang pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap. Kemampuan yang 
diharapkan dapat dimiliki siswa akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu 
metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru.  

Dalam proses belajar mengajar, ”metode memiliki kedudukan yang sangat 
signifikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahkan metode sebagai seni dalam 
mentrasfer ilmu pengetahuan kepada siswa dianggap lebih signifikan dibanding dengan 
materi itu sendiri” (Ismail, 2008: 2). Ini merupakan sebuah realita bahwa cara 
penyampaian yang komunikatif lebih disenangi siswa, meskipun sebenarnya materi yang 
disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya materi yang cukup menarik, 
karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik maka materi itu kurang dapat 
dicerna oleh siswa. 

Mata Pelajaran IPA pada kompetensi dasar perubahan sifat benda bertujuan agar 
siswa mampu untuk mendeskripsikan sifat benda sesudah mengalami perubahan sebagai 
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hasil suatu proses dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan pada 
benda. Selain itu diharapkan setelah kegiatan pembelajaran siswa mampu untuk berpikir, 
bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 
kecakapan hidup (life skill). 

Berdasarkan observasi awal di SD Kertomulyo 02 Trangkil Pati menunjukkan 
bahwa nilai ketuntasan belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA pada kompetensi 
dasar Menyimpulkan  hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara 
maupun tetap menunjukkan hasil yang kurang optimal. Dari 28 siswa yang mencapai nilai 
ketuntasan minimal (KKM= 75) baru 11 siswa atau sebesar 39,28% sedangkan siswa 
yang belum mencapai nilai ketuntasan berjumlah 17  siswa atau sebesar 60,71%.  

Setelah peneliti teliti lebih lanjut, belum berhasilnya semua siswa mencapai 
ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran IPA, karena selama pembelajaran 
berlangsung siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru ternyata 
dalam kegiatan pembelajaran guru masih menggunakan metode pembelajaran yang 
tradisional. Dalam menerangkan pelajaran guru lebih banyak menggunakan metode 
ceramah dan mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat dan hafal sehingga 
kegiatan pembelajaran menjadi monoton, kurang menarik, tampak membosankan, 
menjenuhkan, dan kurang dapat membuat siswa bersemangat dalam belajar.  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) 
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 
mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 
pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 
langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 
(Depdiknas, 2010: 3). 

Salah satu model yang dapat mengarahkan kepada siswa untuk memberikan 
pengalaman belajar secara langsung adalah model pembelajaran kooperatif tipe TPS 
(Think Pair Share). Sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif, penerapan Think 

Pair Share ini dapat memberikan siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan 
saling membantu satu sama lain serta kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan. 
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Sehingga Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) IPA sebesar 75 dapat tercapai secara 
individual maupun klasikal lebih dari 85% siswa.  

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya 
adalah: nilai ketuntasan belajar IPA kelas V masih rendah yaitu baru mencapai 39,28%. 
Hal ini disebabkan pembelajarannya masih berpusat pada guru. Guru Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) dalam menerangkan pelajaran banyak menggunakan metode ceramah 
sehingga kondisi pembelajaran kurang menarik dan membosankan bagi siswa. 
Kebanyakan siswa masih bersifat pasif dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kondisi tersebut akan membuat siswa 
kurang memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan sehingga penguasaan materi 
pelajaran dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
guru dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah tersebut adalah melalui 
penerapan penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share didukung dengan media 
gambar. 

 
1.3 Rumusan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan suatu permasalah 
penelitian, yaitu: “Apakah penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share didukung 
dengan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 
Kertomulyo 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Semester I Tahun Pelajaran 
2012/2013?” 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar IPA melalui penerapan model kooperatif tipe Think 

Pair Share didukung dengan media gambar pada siswa kelas V SD Kertomulyo 02 
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. 



4 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat/kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu dari segi 

teoritis maupun dari segi praktis.  Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Teoritis 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 
memberikan konstribusi di dalam khasanah literatur dalam kaitannya dengan 
penggunaan model pembelajaran kooperatif dan keterkaitannya dengan peningkatan 
prestasi belajar serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis 
dan pihak-pihak yang berkaitan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan 
penelitian sejenis pada masa yang akan datang. 

2. Praktis 
a. Guru 

Dengan dilaksanakan penelitian ini, guru secara bertahap dapat 
mengetahui manfaat penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share yang 
dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas, sehingga 
permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dapat teratasi, 
sehingga prestasi belajar siswa akan meningkat.  

Penelitian ini bagi guru juga dapat Meningkatkan kreativitas guru dalam 
melakukan inovasi pembelajaran khususnya pemilihan metode pembelajaran. Di 
samping itu, dengan melaksanakan penelitian tindakan, masalah yang dihadapi 
yang tentunya akan sangat membantu bagi perbaikan pembelajaran serta 
profesionalisme guru yang bersangkutan.  

b. Siswa 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa yang mengalami 

kurang minat dalam belajar dan kegairahan menjadi lebih berminat dan bergairah 
dalam belajar sehingga prestasi belajar Imu Pengetahuan Alam (IPA) dapat 
meningkat. 
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c. SD Kertomulyo 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang bermanfaat 

bagi sekolah, terutama dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 
ketuntasan belajar siswa akan meningkat secara optimal. 


