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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Manusia yang selalu diiringi pendidikan, kehidupannya akan selalu 

berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak ada zaman yang tidak 

berkembang, tidak ada kehidupan manusia yang tidak bergerak, dan tidak ada 

manusia pun yang hidup dalam stagnasi peradaban. Dan semuanya itu 

bermuara pada pendidikan, karena pendidikan adalah pencetak peradaban 

manusia. 

          Adanya perkembangan kehidupan, pendidikan juga mengalami 

dinamika yang semakin lama semakin berkembang dan berusaha beradaptasi 

dengan gerak perkembangan yang dinamis tersebut. Seperti halnya dunia 

pendidikan yang mengembangkan berbagai inovasi. Hal ini penting dilakukan 

untuk kemajuan kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada 

teori, tetapi juga harus bisa diarahkan pada hal yang bersifat praktis.  

         Berbicara tentang perkembangan pendidikan, tentunya akan berbicara 

tentang kurikulum yang senantiasa dikembangkan berlandaskan pada filsafat 

pendidikan tertentu. Filsafat pendidikan itu akan menentukan tujuan 

pendidikan yang dicanangkan pada masa kini dan akan dicapai pada masa 

mendatang. Dari filosofi kemudian dikembangkanlah teori-teori pembelajaran 

dan teori itulah yang digunakan untuk mengoperasikan praktik belajar. 
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            Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, 

kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan 

untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup 

umat manusia. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan 

semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 

           Praktek pembelajaran sehari-hari disekolah masih mengalami berbagai 

persoalan dengan perangkat pembelajaran yang digunakan untuk 

mengoperasikan jalannya pembelajaran. Diantara masalah itu misalnya (1) 

banyak indikator dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru masih 

cenderung pada kemampuan kognisi, afeksi, dan psikomotor tingkat rendah; 

(2) masih banyak guru menggunakan bahan ajar yang cenderung kognivistik 

saja; (3) pemanfaatan sumber dan media pembelajaran yang tersedia 

dilingkungan sekitar siswa belum optimal dan kurang menggunakan situasi 

kehidupan rill; (4) model pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan 

siswa secara aktif masih banyak diterapkan oleh guru, sehingga kurang 

mampu memicu terjadinya proses pembelajaran aktif; (5) penilaian proses 

juga kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan kemampuan 

mengembangkan perangkat instrumen asesmen.  
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          Seiring dengan perkembangan inovasi dalam dunia pendidikan, 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ikut melaju dengan pesatnya 

karena selalu berkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang 

memberikan wahana yang memungkinkan perkembangan tersebut. 

Perkembangan yang pesat telah menggugah para pendidik untuk dapat 

merancang dan melaksanakan pendidikan yang lebih terarah pada penguasaan 

konsep IPA yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari dalam masyarakat. 

Dalam penyesuaian perkembangan tersebut, kreatifitas dan kualitas 

sumberdaya manusia harus ditingkatkan. 

           Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

dititik beratkan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik melalui pengajaran 

IPA, guru diharapkan tidak hanya memahami disiplin ilmu IPA, tetapi 

hendaknya juga memahami hakikat proses pembelajaran IPA yang mencakup 

tiga ranah kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

           Guru yang profesional tidak hanya harus dapat menguasai sejumlah 

materi pembelajaran, tetapi juga harus terampil dalam menggunakan model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran serta 

situasi pada saat materi tersebut harus disajikan. Selain itu, guru juga harus 
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memilih model yang tepat agar pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan.   

          Salah satu model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif  adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham 

konstruktivis. Pembelajaran ini merupakan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 

Dalam menyelesaian tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok 

harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi 

pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif ini, belajar dikatakan belum selesai 

jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran 

(Warsono, 2012:161). 

            Pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi tipe model 

pembelajaran yang dapat diterapkan, diantaranya : Student Team Achivement 

Division (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), Rotation Trio Exchange, 

Group Resume, Team Game Tournament, Number Heads Together, Think-

Pair-Share (TPS), dan Team Assisted Individualization (TAI) (Isjoni 

2011:51). Namun pada penelitian ini yang akan diuji cobakan yaitu perbedaan 

pada penggunaan dua tipe model pembelajarannya saja, antara lain model 

pembelajaran tipe Think-Pair-Share dengan model pembelajaran tipe Group 

Investigation. 

         Dalam hasil wawancara awal di SDN Kebaron Kabupaten Sidoarjo pada 

tingkatan anak kelas 3, di dalam proses pembelajaran guru masih sering 

menggunakan metode pembelajaran konvensional yang terkadang membuat 
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siswa merasa jenuh dan akhirnya lebih memilih untuk bermain bersama 

teman sebangkunya serta tidak memperhatikan materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Terkadang 

guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

yang membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, 

dan siswa juga mengalami peningkatan pada hasil belajarnya. Namun upaya 

tersebut hanya berhasil dalam jangka waktu yang tidak lama, karena guru 

beralih dari menerapkan metode pembelajaran konvensional menjadi model 

pembelajaran kooperatif tipe Gruop Investigation secara terus menerus 

hingga akhirnya siswa kembali merasa jenuh, sehingga perlu diadakan 

penelitian untuk mencari tipe model pembelajaran kooperatif yang efektif 

pada proses pembelajaran di kelas dalam upaya memberikan alternatif tipe 

model pembelajaran yang memungkinkan untuk diterapkan pada proses 

pembelajaran.  

             Dalam penerapan model pembelajaran tipe Group Investigation 

terdapat beberapa kelebihan yaitu meningkatkan belajar bekerjasama, belajar 

berkomunikasi yang baik dengan teman maupun guru, belajar menghargai 

pendapat orang lain, serta dapat belajar untuk memecahkan dan menangani 

suatu masalah. Namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan model 

pembelajaran ini yaitu diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. 

sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan, serta 

kebanyakan siswa hanya dapat menguasai sub topik dan materi yang telah 

mereka pilih sebelumnya (Slavin, 2005:214). Berbeda dengan model 

pembelajaran tipe Think-Pair-Share, dimana siswa dapat terlibat lebih aktif 
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dalam diskusi atau bekerjasama dengan temannya. Hal ini dikarenakan bahwa 

di dalam tipe Think-Pair-Share kelompok diskusi tidak terlalu banyak, hanya 

terdiri dari 2 orang siswa (kelompok kecil) pada setiap kelompoknya dan 

diskusi dengan 2 orang siswa akan lebih efektif dibandingkan dengan diskusi 

kelompok yang terdiri dari 4-6 orang siswa (Thobroni, 2013:301). 

         Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik sebuah penelitian 

eksprimen dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar antara Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share dengan Tipe Group 

Investigation Materi Cuaca (IPA) Siswa Kelas III SDN Kebaron Kabupaten 

Sidoarjo.” 

 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan hasil belajar antara menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 

Investigation  pada siswa kelas III SDN Kebaron Kabupaten Sidoarjo? 

2. Bagaimana hasil belajar antara menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group Investigation  

pada siswa kelas III SDN Kebaron Kabupaten Sidoarjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 

Investigation  pada siswa kelas III SDN Kebaron Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar antara menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 

Investigation  pada siswa kelas III SDN Kebaron Kabupaten Sidoarjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

           Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

dijadikan acuan bagi guru pada umumnya dan khususnya berkaitan 

dengan peningkatan aspek kognitif siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 

Investigation. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat mempelajari lebih dalam tentang model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 
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Investigation serta mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam 

melakukan penelitian. 

b. Bagi siswa, mempersiapkan siswa agar berani bertanggung jawab 

baik terhadap diri sendiri maupun orang lain sebagai proses 

pembelajaran agar lebih efektif dan menggunakan kemampuannya 

untuk berpikir secara logis, serta siswa semakin meningkatkan 

kemampuan berpikirnya dalam menyelesaikan masalah serta 

mempunyai keberanian dalam mengemukakan pendapatnya di 

dalam kelas. 

c. Bagi guru, guru akan lebih bersemangat dalam mengajar sebab 

terjadi proses pembelajaran yang aktif antara siswa dan siswa, 

siswa dan guru sehingga proses pembelajaran terasa 

menyenangkan. 

d. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan baru mengenai cara 

belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Think-

Pair-Share dengan tipe Group Investigation untuk meningkatkan 

aspek kognitif siswa. 

 

E. Definisi Istilah 

             Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul dan untuk 

memudahkan dalam menangkap isi dan maknanya, maka sebelum peneliti 

membahas lebih lanjut akan diberikan definisi istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Istilah – istilah tersebut adalah : 
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1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif disebut juga kelompok pembelajaran 

(group learning), yang merupakan istilah generik bagi bermacam 

prosedur instruksional yang melibatkan kelompok kecil yang 

interaktif. Siswa bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas 

akademik dalam suatu kelompok kecil untuk saling membantu dan 

belajar bersama dalam kelompok mereka serta dengan kelompok 

lain (Warsono, 2012:161). 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share 

TPS adalah metode diskusi yang melibatkan siswa-siswa berpikir 

secara individual dan berbagi ke seluruh kelas guna menjawab 

pertanyaan, mencari solusi dari suatu masalah atau mengerjakan 

tugas pelajaran secara berpasangan (Slavin, 2005:257). 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

merupakan model pembelajaran yang kompleks dengan membagi 

siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 4-6 orang untuk 

menguasai sub topik pembahasan yang telah dipilih oleh anggota 

kelompok itu sendiri (Isjoni 2011:58). 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah 

yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional (Jihad, 2008 : 14). 
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F. Batasan Masalah 

            Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tujuan penelitian, maka 

sebelum membahas lebih lanjut peneliti akan membatasi masalah yang akan 

diteliti yaitu : 

1. Model yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, model yang digunakan yaitu model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 

Investigation. Alasan penulis menggunakan 2 model ini yaitu 

untuk mengetahui adakah perbedaan kedua model pembelajaran ini 

terhadap hasil belajar IPA materi cuaca pada siswa kelas III SD.  

2. Aspek Penelitian 

Adapun aspek yang diteliti adalah tingkat keberhasilan belajar IPA 

materi cuaca pada siswa kelas III SD dalam implementasi model 

pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan tipe Group 

Investigation. 

3. Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan subjek kelas III SDN 

Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 

2 kelas terdiri dari kelas III-A dengan 24 siswa dan kelas III-B 

dengan 20 siswa. Alasan dipilihnya kelas III karena siswa kelas III 

sudah mulai memiliki kemampuan berdiskusi dan bisa 

mengutarakan pendapat mereka. 


