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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1. Latar Belakang 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, 

damai, terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan 

harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan dapat menaikkan harkat 

dan martabat manusia Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan 

harus adaptif terhadap perubahan jaman. Salah satu upaya penyempurnaan 

yang saat ini dilakukan adalah adanya perubahan dari kurikulum 1999 yang 

lebih menekankan pada terselesaikannya isi dari keseluruhan materi yang 

harus disampaikan menjadi kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang lebih menekankan pada tercapainya kompetensi oleh 

setiap peserta didik. Disusul kemudian pengembangan kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 2006 (KTSP), yang mengacu pada kompetensi yang akan 

dicapai secara komprehensip, mudah dipahami, dikemas menarik dan 

senantiasa dilakukan penyempurnaan kearah peningkatan kualitas.  

Namun kenyataan yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia belum 

seperti yang diharapkan. Masih banyak praktek pendidikan di Indonesia yang 

mengajarkan siswa untuk terbiasa menelan mentah-mentah ilmu maupun 

pendapat yang didapatnya tanpa mengembangkan terlebih dahulu 

pemikirannya. Sehingga salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk 
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mengembangkan proses berfikir siswa menjadi tidak berjalan secara optimal. 

Pendidikan seharusnya mampu mengembangkan nalar, sehingga orang 

mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena itu, 

pendidikan hendaknya bisa membina kepribadian dan juga mampu 

mengembangkan penalaran siswa. 

Praktek nyata yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia yang masih 

saja berkembang hingga saat ini adalah teacher oriented. Dimana sebagian 

besar aktivitas pembelajaran masih didominasi oleh guru. Proses belajar 

mengajar diawali dengan mencatat materi yang akan diajarkan di papan tulis 

kemudian guru menjelaskannya dengan metode ceramah dan tanya jawab. 

Pada saat proses tanya jawab berlangsung, mayoritas siswa cenderung pasif 

dan hanya siswa-siswa tertentu saja yang mau merespon pertanyaan guru. 

Selain itu tidak banyak siswa yang bertanya apalagi menyampaikan 

pendapatnya secara spontan. Hal ini merupakan indikasi bahwa mereka malas 

untuk berfikir sebagai ekses tidak terbiasa aktif dalam belajar dan terbiasa 

bergantung pada setiap materi yang disampaikan oleh guru. 

Salah satu faktor penyebab kurang aktifnya siswa terlibat dalam proses 

belajar mengajar adalah model pembelajaran yang digunakan guru masih 

konvensional. Sehingga dalam hal ini dominasi yang dilakukan oleh guru baik 

disadari atau tidak masih sangat tinggi. Sehingga siswa terstimulus untuk tetap 

nyaman dengan apa yang telah disampaikan oleh guru. Mereka tidak akan 

pernah mau berusaha untuk mengeksplor kemampuannya secara optimal. 

Persepsi, minat, dan sikap siswa terhadap pelajaran tidak akan pernah optimal. 

Mengapa bisa terjadi hal yang demikian bukan sepenuhnya letak kesalahan 



3 
 

ada pada siswa. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang guru 

mengelola proses belajar mengajar menjadi sebuah pengalaman yang 

menyenangkan. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung adanya 

feedback dari siswa terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan dapat 

dirasakan perbedaannya.  

Dalam pembelajaran  Bahasa Indonesia peserta didik tidak hanya 

diharapkan untuk menguasai konsep dan prinsip  Bahasa Indonesia tetapi juga 

harus memiliki jiwa, sikap, dan perilaku berwirausaha serta mampu dan berani 

berwiraswasta dibidangnya. Untuk memperoleh harapan tersebut siswa harus 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sikap saling menghargai dan 

menghormati, keterampilan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. Keterampilan diatas tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

kontekstual dengan metode kooperatif model Think Pair Share dalam 

pembelajaran  Bahasa Indonesia. 

Pembelajaran kooperatif ini dikembangkan atas dasar teori bahwa siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 

apabila mereka dapat saling mendiskusikan konsep-konsep itu dengan 

temannya Slavin (dalam Karuru, tanpa tahun: 3). Pendapat yang senada juga 

menunjukkan bahwa siswa yang belajar dalam kelompok secara kolaboratif 

akan memperoleh strategi berfikir yang lebih baik, pemikiran baru, dan cara 

penyelesaian baru terhadap suatu masalah sebagai akibat dari interaksi sosial 

dan akademik dengan siswa lain Johson, Johson & Holubec (dalam Wahyudi, 

tanpa tahun:3-4). Ditegaskan pula bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan motivasi internal dan rasa ingin tahu (curiosity) siswa 
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(Wahyudi, tanpa tahun:4). Dengan pembelajaran kooperatif siswa lebih 

termotivasi untuk unggul dalam kelompok belajar dan memicu untuk 

menggali lebih dalam pengetahuan yang selama ini diperoleh dengan belajar 

kelompok. Proses pembelajaran kooperatif memberikan lebih banyak peluang 

bagi siswa untuk saling mendiskusikan apa yang tidak diketahui dan 

membandingkan dengan konsep yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini 

dperkuat oleh Laura (2001) yang menyatakan bahwa salah satu keunggulan 

dari model Think Pair Share (TPS) adalah mudah untuk diterapkan pada 

berbagai tingkat kemampuan berfikir dan dalam setiap kesempatan. Siswa 

diberi waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu 

satu sama lain. Siswa dapat membagikan pengalaman yang telah dimiliki 

sebelumnya kepada kelompok belajar.  

Sementara itu kondisi SDN Jarin III Pademawu Pamekasan dalam 

menyajikan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV menemui beberapa 

kendala yaitu siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, mereka hanya 

mendengarkan dan menerima penjelasan yang diberikan guru. Misalkan jika 

guru menanyakan sesuatu tentang pelajaran yang dibahas, sebagian siswa 

hanya diam, siswa kurang akrif dalam kegiatan diskusi dan menceritakan 

bacaan. Selain itu masih terdapatnya siswa yang belum mahir membuat 

paragraf bacaan. Hal ini diperkuat dengan hasil ulangan mereka yang rata-rata 

di bawah standar, dari 15 orang anak hanya 3 orang (25%) saja yang tuntas 

atau memenuhi nilai standar ketuntasan minimal  dengan nilai 75 ke atas.  

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan 

pembelajaran kontekstual dengan metode kooperatif dengan model Think Pair 
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Share (TPS) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikhususkan pada 

materi penyusunan paragraf. Dengan penerapan pembelajaran tersebut di 

dalam kelas akan tercipta suasana kooperatif dimana siswa akan saling 

berkomunikasi, saling mendengarkan, saling berbagi, saling memberi dan 

menerima, yang mana keadaan tersebut akan memupuk jiwa, sikap, dan 

perilaku yang memungkinkan adanya ketergantungan yang positif 

(interdependensi positif). 

Berdasarkan uraian di atas, judul yang diambil oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah ”Penerapan Pembelajaran Kooperatif Dengan Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Mata pelajaran  Bahasa Indonesia Pada Siswa  kelas IV SD Negeri Jarin III  

Pademawu Pamekasan”. 

 
 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode 

Think Pair Share (TPS) Mata pelajaran  Bahasa Indonesia kelas  IV SD 

Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan model kooperatif metode Think Pair Share (TPS) 

kelas IV SD Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan? 
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3. Bagaimana hasil belajar Bahasa Indonesia setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif dengan metode Think Pair Share (TPS) pada 

peserta didik  kelas IV SD Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif dengan model Think 

Pair Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran  Bahasa 

Indonesia  kelas IV SD Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan. 

2. Mendeskripsikan respon peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 

dengan Model Think Pair Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran  Bahasa Indonesia  kelas IV SD Negeri Jarin III  Pademawu 

Pamekasan. 

3. Mengetahui hasil belajar Bahasa Indonesia setelah diterapkan 

pembelajaran kooperatif dengan model Think Pair Share (TPS) pada 

peserta didik   kelas IV SD Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan. 

 

1.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

yang telah dikemukakan di atas maka dapat disusun sebuah  hipotesis tindakan 

sebagai berikut ”prestasi hasil belajar anak pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas IV SD Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan akan 

meningkat jika metode TPS digunakan dalam proses pembelajaran”. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru dapat mengetahui penerapan 

pembelajaran kooperatif melalui model Think Pair Share (TPS) dalam 

pembelajaran  Bahasa Indonesia secara tepat. Sehingga dapat menjadi 

alternatif pilihan dalam menyampaikan materi. Di samping itu, dengan 

adanya penelitian ini dapat memberi masukan yang sangat berharga bagi 

guru sebagai praktisi di lapangan agar dapat menerapkan strategi 

pembelajaran yang lebih bervariasi, dan guru menjadi lebih terampil dalam 

melakukan profesinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar, 

yang pada akhirnya dapat meningkatakan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat termotivasi untuk belajar 

mengubah sikap/perilaku siswa dalam kegiatan belajarnya, dan agar 

tercipta kebiasaan-kebiasaan positif seperti kerjasama dalam kelompok, 

keaktifan dalam pembelajaran, belajar bersosialisasi, mengemukakan 

pendapat, menghargai pendapat orang lain, bertanggungjawab terhadap 

pembelajaran, dan berfikir kritis. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada pihak  SD Negeri Jarin III  

Pademawu Pamekasan sebagai bahan referensi sekolah dan diharapkan 

dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran  
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Bahasa Indonesia dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di  SD 

Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan. 

 
1.6. Asumsi Penelitian 

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Siswa mendapat perlakuan yang sama selama proses belajar mengajar. 

2. Jawaban dan alasan yang diberikan siswa pada saat mengerjakan tes 

menunjukkan kemampuan siswa terhadap penugasan materi  Bahasa 

Indonesia dalam kompetensi  menyusun paragraf berdasarkan gambar 

dengan pilihan kata yang menarik. 

 
1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal di 

bawah ini: 

1. Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran kooperatif melalui 

model Think Pair Share (TPS). 

2. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa  kelas IV semester genap SD 

Negeri Jarin III  Pademawu Pamekasan Tahun Pelajaran  2012/2013. 

3. Hasil belajar Bahasa Indonesia  siswa  kelas IV SD Negeri Jarin III  

Pademawu Pamekasan semester II tahun ajaran  2012/2013 yang dijadikan 

sampel penelitian adalah ranah kognitif. 

4. Penelitian ini hanya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 

kompetensi  menyusun paragraf  berdasarkan gambar dengan pilihan kata 

yang menarik. 
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1.8. Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemaknaan yang kurang sesuai terhadap istilah-

istilah dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa definisi istilah 

berikut ini: 

1. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih 

asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup didalam masyarakat nyata. 

Abdurahman & Bintoro (dalam Nurhadi, dkk, 2004: 61) 

2. Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu model dari pembelajaran 

kooperatif. Pada penelitian ini, metode ini dilaksanakan dalam tiga 

langkah yaitu Thinking (berfikir), Pairing (berpasangan), dan Sharing 

(berbagi).  

3. Hasil belajar adalah perubahan kemampuan, sikap, dan pribadi siswa 

dalam sikap kognitif, afektif, dan psikomotor setelah siswa mengalami 

proses pembelajaran dan melakukan suatu kegiatan yang menambah 

pengetahuan dan pengalamannya melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share (TPS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


