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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Berdasarkan Undang-Undang di atas maka negara ingin membentuk 

manusia Indonesia yang berkualitas melalui proses pendidikan. Proses pendidikan 

merupakan suatu aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan bangsa 

suatu negara. Semakin baik proses pendidikan yang diselenggarakan, maka 

semakin baik pula hasil yang dicapai. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. Penyelenggaraan pendidikan secara formal 

terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Subjek 

pelaksanaan pendidikan khususnya pada pendidikan dasar adalah guru dan peserta 

didik. Guru sebagai pendidik merancang sedemikian rupa kompetensi yang 

dihasilkan oleh siswa kemudian guru dituntut untuk menciptakan suasana  yang 

kondusif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mendapatkan hasil belajar 

yang optimal.  
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“Proses pembelajaran itu sendiri merupakan interaksi antar komponen, 

misalnya komponen guru berinteraksi dengan komponen-komponen siswa, 

metode, media, peralatan, dan unsur tenaga kependidikan lainnya yang terarah 

serta berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran” (Hamalik 2008: 77). Proses 

pembelajaran yang baik adalah menuntut siswa untuk lebih aktif, sehingga proses 

pembelajaran harus mencerminkan komunikasi dua arah, tidak semata-mata 

merupakan pemberian informasi searah dari guru tanpa mengembangkan 

keterampilan siswa.  Proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kecakapan guru 

dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran, pemakaian metode 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan penggunaan media 

pembelajaran yang efektif, hal tersebut dilakukan  demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Guru yang tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran maka akan membuat kualitas pembelajaran menjadi rendah. Dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, perlu 

diadakan perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan proses pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dalam proses 

pembelajaran harus dapat menumbuhkan pengalaman belajar siswa.  

Pengalaman belajar siswa itu dapat diperoleh, jika siswa itu sendiri aktif 

bereaksi terhadap lingkungan. Dengan melibatkan pengalaman belajar siswa, 

proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menjadi lebih bermakna 

karena mendayagunakan seluruh pengalaman siswa. Usaha guru untuk membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan 

materi pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh 
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terhadap hasil pembelajaran yang akan dicapai. Salah satu mata pelajaran yang 

menuntut penggunaan model pembelajaran yang sesuai adalah mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

Menurut Cullingford (dalam Samatowa, 2010: 9) saat pembelajaran IPS, 

anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan sikap ingin tahu dan 

berbagai penjelasan logis. Hal ini akan mendorong anak untuk mengekpresikan 

hasil belajar. IPS Terpadu di SMP hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah” (Samatowa, 2010: 2). Dalam 

pembelajaran IPS, guru harus dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

pemikirannya, siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna.  

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007), dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS, 

guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada metode yang 

mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih 

banyak menggunakan metode ceramah serta kurang mengoptimalkan media 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan selama ini masih banyak yang 

berpusat pada guru atau masih banyak menggunakan  metode ceramah saja. Guru 

cenderung aktif menjelaskan pengetahuan dari awal sampai akhir, sedangkan 

siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang dikatakan oleh  guru sehingga 

dampaknya siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Seiring perkembangan zaman 

yang serba menuntut keterampilan, penggunaan metode yang hanya berpusat pada 

guru sudah tidak efektif lagi dan hasilnya siswa menjadi pasif. Berikut ini 

merupakan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Muaro Jambi. 
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Tabel 1.1 Jumlah Populasi siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Muaro Jambi 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai Rata-rata KKM 

1 VIII A 30 72 70 

2 VIII B 35 60 70 
3 VIII C 32 63 70 
4 VIII D 33 67 70 
5 VIII E 35 60 70 

Jumlah 165   

       Sumber: Guru IPS SMP Negeri 16 Muaro Jambi 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, keadaan yang dipaparkan di atas, terjadi di 

kelas VIII SMP Negeri 16 Muaro Jambi, terutama pada pembelajaran IPS terpadu 

siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Muaro Jambi, pada semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019. Dari 165 Siswa, yang tuntas KKM (70) hanya 30 siswa yang memiliki 

rata-rata di atas ketuntasan. Data tersebut memperlihatkan masih banyak siswa 

yang belum mencapai KKM. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS di sekolah tersebut kurang optimal, karena guru hanya 

menggunakan metode konvensional, sehingga pembelajaran tersebut menjadi 

monoton dan siswa menjadi tidak efektif dalam proses pembelajaran.  

Menyadari permasalahan tersebut penulis mempunyai keinginan untuk 

menerapkan model pembelajaran kooperatif sebagai alternatif untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Menurut Lie (dalam 

Suprijono, 2010: 56) model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang didasarkan pada falsafah homo homini socius. Falsafah ini menekankan 

bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial adalah 

dialog interaktif (interaksi sosial). Tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan 

bersama. Dengan kata lain, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting 

artinya bagi kelangsungan hidup. Berangkat dari pendapat Lie, maka 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dalam prosesnya menekankan 
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belajar sebagai dialog interaktif, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

berbasis sosial.  

Ada beberapa teknik dalam model pembelajaran kooperatif, penulis 

memilih model kooperatif think pair share (TPS). Model pembelajaran ini cocok 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang 

diajarkan, karena lewat model pembelajaran ini siswa dapat memberikan ide-ide 

atau pengalaman mereka untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. Selain itu, ketika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif TPS dimana setiap siswa dapat membagikan pengalaman mereka 

kepada teman sekelompoknya.  

Berpedoman pada penjelasan di atas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif think pair 

share (TPS) terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada Siswa SMP Negeri 16 Muaro 

Jambi”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalahnya yaitu: Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif think pair share (TPS) terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada Siswa 

SMP Negeri 16 Muaro Jambi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatif think pair share (TPS) terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

pada Siswa SMP Negeri 16 Muaro Jambi.  



6 
 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini dapat bermanfaat secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis  

 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

untuk memperkaya khazanah ilmiah terutama tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS siswa kelas  VIII SMP Negeri 16 Muaro Jambi. 

2. Manfaat praktis 

 Secara praktis temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi 

masukan dan informasi bagi guru, sekolah dan pihak yang terkait dalam proses 

pembelajaran. 

3. Manfaat bagi peneliti 

1) Memperluas wawasan dan mengetahui efektivitas model pembelajaran 

Think Pair Share. 

2) Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman. 

3) Memberikan masukan kepada guru atau calon guru agar memanfaatkan 

model pembelajaran, khususnya pembelajaran dengan model Think Pair 

Share  meningkatkan proses belajar  mengajar dan hasil belajar siswa. 

4) Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang 

melakukan penelitian selanjutnya yang ada hubunganny adengan 

penelitian ini. 

 


