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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan suatu 

hal baru. Hal yang baru dapat ditemukan oleh siswa di sekolah. Begitu banyak hal 

yang dapat dipelajari oleh siswa di sekolah. Salah satunya yaitu yang berkaitan 

dengan lingkungan alam seperti fenomena alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, 

dan manusia. Semua hal tersebut dapat dipelajari dalam mata pelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari 

bangku sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan kata lain, IPA 

menjadi mata pelajaran pokok yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Mapel 

IPA menjadi mata pelajaran pokok karena melalui mata pelajaran IPA ini siswa 

dapat mempelajari dunia atau alam. 

Secara ideal, pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan untuk melatih siswa 

memiliki sikap ilmiah. Hal itu dapat dilakukan jika siswa mengalami secara 

langsung untuk memahami tentang dirinya sendiri dan alam lingkungannya. Jika 

anak terbiasa sejak dini memiliki jiwa peneliti tentang alam dan sekitarnya, maka 

ia dapat menemukan prinsip-prinsip, teori-teori, konsep, dan fakta-fakta. Semua 

itu dapat terwujud jika guru memilih metode dan model yang tepat dalam proses 

pembelajaran. Metode untuk mempelajari fenomena alam adalah melalui metode 

observasi dan eksperimen. 

Pada kenyataannya, di SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang pada saat ini masih ada guru yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan 

tugas. Pembelajaran tersebut hanya berpusat pada guru, siswa hanya sebagai 

obyek pembelajaran. Siswa hanya duduk, mendengarkan, kemudian mencatat saja 

semua informasi dari guru, sehingga pemahaman siswa hanya bersifat jangka 

pendek. Penggunaan metode yang monoton seperti itu membuat siswa menjadi 

kurang aktif di kelas dan merasa jenuh. Hal itu membuat kondisi kelas tenang 



2 

 

karena anak hanya mencatat saja, pikiran siswa tidak tertantang untuk beraktifitas 

karena siswa tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

kreatifitas siswa rendah sehingga hasil belajar menjadi rendah serta di bawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Nilai UTS IPA kelas 5 Semester 1 Tahun Ajaran 2012/2013 

 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas  13 44,82% 

2 Belum tuntas 15 54,98% 

Rata-rata 63,93  

Nilai tertinggi 84  

Nilai terendah 50  

Nilai KKM 65  

              (Data 15 Desember 2012) 

Dilihat dari tabel 1.1 dapat didiskripsikan bahwa hasil nilai UTS (Ulangan 

Tengah Semester) IPA kelas 5 Semester 1 Tahun Ajaran 2012/2013 belum 

sepenuhnya mencapai kriteria ketuntasan. Siswa yang hasil nilai UTSnya telah 

tuntas atau mencapai KKM (≥ 65) berjumlah 13 siswa dengan persentase 44,82%. 

Sedangkan siswa yang hasil nilai UTSnya belum tuntas berjumlah 16 siswa 

dengan persentase 54,98%. Rata-rata kelas dari 29 siswa sebesar 63,93. Untuk 

nilai tertinggi mencapai 84. Sedangkan nilai terendahnya adalah 50.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tujuan agar masalah 

tersebut dapat teratasi sehingga diharapkan nantinya hasil belajar siswa dapat 

meningkat dan mencapai nilai KKM. Peneliti menerapkan model TPS (Think Pair 

Share) di dalam PTK ini dengan judul: 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) Berbantu Alat Peraga Pada Siswa Kelas 

5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Ajaran 2012/2013’’. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Guru masih menggunakan 

pembelajaran secara konvensional, (2) Siswa kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, (3) Nilai hasil belajar siswa di bawah KKM. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share) berbantu alat peraga dalam meningkatkan hasil belajar IPA 

pokok bahasan Cahaya dan Sifat-Sifatnya Kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2012/2013? 

2) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share) berbantu alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

Cahaya dan Sifat-Sifatnya Kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan tujuan masalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share) berbantu alat peraga dalam meningkatkan hasil belajar 

IPA Kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. 

2) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA Kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA dan 

menjadikan siswa aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
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b. Bagi guru, sebagai acuan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa 

dalam belajar melalui metode pembelajaran yang menarik khususnya pada 

mata pelajaran IPA. 

c. Bagi peneliti, untuk mengembangkan model-model pembelajaran sehingga 

hasil belajar yang diperoleh siswa meningkat yang pada akhirnya mencapai 

hasil secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


