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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Belajar adalah usaha sadar dari individu untuk memahami dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan sikap-sikap dan nilai-nilai guna meningkatkan 

kualitas dan tingkah lakunya dalam rangka mengembangkan perilakunya 

(Prawira, 2012:229). Pembelajaran adalah proses memotivasi dan memberikan 

fasilitas kepada siswa agar dapat belajar sendiri (Gintings, 2008:5). Proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain guru, siswa, kurikulum, 

metode sarana dan prasarana, lingkungan belajar, dan lain-lain.  Dari pengertian di 

atas berarti guru memiliki tanggung jawab pada proses pembelajaran antara lain 

mengidentifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan, menyusun sumber-

sumber belajar termasuk isi dan media. Guru memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pembelajaran karena guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan tetapi 

juga sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang mampu membuat siswa 

menumbuhkan aktivitas, kreativitas, berfikir kritis, dan dapat mandiri, belajar 

kelompok, membuat siswa bersemangat dan nyaman pada saat belajar. 

       Pembelajaran di SD mengacu pada pembelajaran tematik yang menekan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sehingga dengan keterlibatan siswa secara 

aktif, maka hasil belajar yang diperoleh akan lebih baik dan pembelajaran lebih 

bermakna. Pembelajaran tematik terpadu menekankan keaktifan siswa baik secara 

fisik, mental, intelektual, maupun emosional sehingga tercapainya belajar yang 
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optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa 

sehingga mereka termotivasi untuk belajar (Trianto, 2013:166). 

        Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses pembelajaran dimana guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang telah ditentukan dan siswa melewati serangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RPP yang telah dirancang 

sebelumnya. Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian kompetensi 

adalah penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang 

di bahas, tingkat perkembangan peserta didik, prinsip dan teori belajar, 

keterlibatan aktif peserta didik, keterkaitan materi dengan kehidupan peserta didik 

sehari-hari. 

        Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah tepatnya di kelas IV SDN 04 Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek, pada 

tema Indahnya kebersamaan, Sub Tema kebersamaan dalam budaya bangsaku, 

dalam pembelajaran tersebut terdapat beberapa KD dan indikator yang harus 

dicapai siswa. Salah satu KD yang nilainya masih belum bisa mencapai KKM 

adalah KD 4.2 Melakukan pengubinan menggunakan segi banyak beraturan dan 

indikator yang belum tercapai adalah siswa menghitung luas permukaan bangun 

datar dengan teknik pengubinan. Pada pembelajaran tersebut siswa seringkali 

sering kali melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal. Siswa belum 

memahami bagaimana menghitung luas permukaan bangun datar. Beberapa siswa 

juga kebingungan mengaplikasikan rumus-rumus luas bangun datar.  Dari 19 

siswa hanya 9 siswa  yang tuntas dan dapat mengerjakan soal dengan benar pada 

materi tersebut. Pada pembelajaran tersebut  guru hanya menjelaskan saja dan 
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tidak memberikan waktu pada siswa untuk berfikir dan menyelidiki sendiri. Guru 

hanya menjelaskan di papan lalu meminta siswa untuk mengerjakan soal yang 

terdapat di buku latihan siswa. Pada materi tersebut guru tidak menggunakan 

media untuk membuat siswa paham. 

        Selain dari data observasi yang sudah di jelaskan di atas peneliti juga 

melakukan wawancara dengan guru dan siswa. Siswa rata-rata kurang menyukai 

materi pelajaran yang diajarkan pada tema tersebut.  Selain itu ada juga siswa 

yang mengatakan bosan dengan cara mengajar guru yang hanya begitu saja, malas 

berfikir dan kebingungan mengerjakan soal.  Sedangkan dari hasil wawancara 

dengan guru kelas, siswa terlalu ramai dan susah dikondisikan sehingga meskipun 

sudah duduk berdasarkan kelompok siswa tetap saja ramai dan susah 

dikondisikan, siswa belum diberi kesempatan untuk berfikir dan berkonsultasi 

bersama kelompoknya dan mereka hanya mendengarkan penjelasan guru.  

        Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran, guru diharapkan 

melakukan inovasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dan menggunakan media yang 

mampu mengatasi kesulitan siswa untuk mengingat sifat-sifat operasi hitung 

bilangan. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sangatlah penting, artinya 

bagaimana guru dapat memilih model yang paling efektif dan efisien untuk 

menciptakan pengalaman belajar yang baik. 

         Salah satu model yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan 

memberikan siswa lebih banyak waktu berfikir adalah TPS.  Think Pair Share 

(berfikir-berpasangan-berbagi) adalah salah satu model yang memungkinkan 

siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain dan memberikan 
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kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk 

menunjukkan partisipasi kepada orang lain (Huda, 2014:136).  Sedangkan 

menurut (Trianto, 2013:126) TPS cocok digunakan untuk pola diskusi kelas 

dengan anggapan bahwa keseluruhan pengendalian diskusi di dalam kelas 

memberikan kesempatan siswa untuk berfikir, saling merespon dan saling 

membantu.  Dari beberapa pengertian di atas keuntungan dari TPS adalah lebih 

banyak memberikan siswa waktu berfikir dan siswa yang kurang memahami 

materi juga bisa dibantu oleh teman sekelompok karena dalam model TPS siswa 

juga bertanggungjawab pada anggota kelompok yang lain. 

       Penelitian tentang model TPS pernah dilakukan oleh Kholishoh dengan judul 

“ Peningkatan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model TPS Siswa kelas 5 

SDN Mojolangau 3 Malang”. Penelitian tersebut menunjukkan menunjukkan 

peningkatan hasil belajar siswa, hasil belajar siswa pada siklus 1 sebesar (26%) 

dan meningkat pada siklus 2 menjadi (97%). Dari penelitian di atas sudah terbukti 

bahwa TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan cocok digunakan untuk 

pembelajaran karena memberikan siswa lebih banyak waktu berfikir dan membuat 

siswa aktif. 

       Selain penggunaan model yang cocok untuk siswa penggunaan media juga 

sangat penting. Media yang cocok dengan model yang digunakan diharapkan 

dapat menarik minat dan perhatian siswa untuk belajar dan membuat siswa tidak 

bosan ketika mengikuti pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan 

adalah media RUMDATA (rumah bangun datar). Media RUMDATA adalah 

sebuah media berbentuk rumah, dimana seluruh bagian dari rumah tersebut 

tersusun dari beberapa bentuk bangun datar seperti persegi, persegi panjang, 
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segitiga dan Trapesium. Pada saat pembelajaran setiap kelompok akan mendapat 

satu bentuk bangun datar dan akan menghitung luas permukaannya.  Dengan 

demikian diharapkan media tersebut dapat membantu siswa lebih mudah dalam 

mengidentifikasi bangun datar dan menghafal rumus luas bangun datar. 

        Berdasarkan uraian  di atas yaitu tentang model pembelajaran yang kurang 

bervariasi serta kurangnya media yang dapat mendukung pembelajaran sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa yang cukup rendah maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di kelas 4 SD NEGERI 04 Prambon Trenggalek  

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Tema Berbagai Pekerjaan Sub Tema 

Jenis-Jenis Pekerjaan Melalui Model TPS  pada Siswa Kelas IV SD Negeri 04 

Prambon”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada tema 

berbagai pekerjaan sub tema jenis-jenis pekerjaan di kelas IV SD Negeri 04 

Prambon Kota Trenggalek. 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS pada tema berbagai pekerjaan sub tema jenis-jenis pekerjaan kelas IV 

SD Negeri 04 Prambon Kota Trenggalek ? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas 

tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

pada tema berbagai pekerjaan sub tema jenis-jenis pekerjaan kelas IV SD 

Negeri 04 Prambon Kota Trenggalek. 

2. untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS pada sub tema jenis-jenis pekerjaan kelas IV 

SD Negeri 04 Prambon Kota Trenggalek. 

D.  Manfaat Penelitian. 

             Manfaat akan didapat ketika penelitian ini berguna untuk perkembangan 

di dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Teoritis 

          Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 

perkembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan terutama dalam 

pemilihan model pembelajaran yang dapat digunakan pada kelas 4 khususnya 

pada tema Berbagai Pekerjaan Subtema Jenis-jenis Pekerjaan. 

2. Praktis 

a. Bagi Guru 

        Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas 4 

khususnya Tema Berbagai Pekerjaan, Sub Tema Jenis-jenis pekerjaan 

dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS dan sebagai 
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bahan referensi kepada guru tentang model-model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah 

        Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan sebagai tolak ukur 

dalam peningkatan dan perbaikan mutu pembelajaran di sekolah, serta 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan, 

menambah pengalaman dalam model pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  TPS (think, pair, and share) serta media yang 

dapat digunakan untuk pada tema Berbagai Pekerjaan, Sub Tema Jenis-jenis 

Pekerjaan. 

c. Bagi Peneliti 

       Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada Tema Berbagai Pekerjaan, Sub Tema Jenis-jenis Pekerjaan  dengan 

model pembelajaran Kooperatif tipe TPS pada siswa kelas IV SDN 04 

Prambon Kota Trenggalek. 

E. Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian. 

       Agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dari penelitian yang akan 

dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian adalah peningkatan hasil balajar 

materi luas bangun datar melalui penerapan model tipe TPS pada tema berbagai 

pekerjaan, tema jenis-jenis pekerjaan. 

F. Definisi Istilah  

       Supaya permasalahan ini tidak meluas, maka perlu adanya batasan masalah  

maka peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut. 
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1. Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pairing and Share). 

       Think Pair Share (berfikir-berpasangan-berbagi) adalah salah satu model 

yang memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan 

orang lain sehingga partisipasi siswa lebih optimal (Huda, 2014:136). 

2. Hasil Belajar. 

       Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

dia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011:22). 

3. Pembelajaran Tematik. 

       Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman kepada siswa (Rusman, 2012:254). 

4. Media RUMDATA. 

       Kata RUMDATA merupakan singkatan dari kata rumah bangun datar. 

Media RUMDATA merupakan media yang berbentuk rumah yang tersusun 

dari beberapa bentuk bangun datar. Yang dapat digunakan siswa untuk 

menyelidiki tentang bangun datar dan rumus luas bangun datar. 


