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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Ilmu  Pengetahuan  Alam (IPA) menyediakan berbagai pengalaman belajar 

bagi siswa untuk memahami konsep dan proses pengetahuan alam dan 

menekankan agar siswa menjadi pelajar aktif dan luwes. Pembelajaran IPA SD 

kelas V pada bab penyesuaian makhluk hidup mempunyai konsep yang seringkali 

sulit diingat dan dipahami oleh siswa. Konsep yang terdapat pada materi 

penyesuaian makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan itu banyak yang dapat 

diamati pada lingkungan sekitar kita. 

Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA perlu 

mengutamakan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban untuk 

meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

IPA. Tujuan ini tidak terlepas dari hakikat IPA sebagai produk, proses dan sikap 

ilmiah. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA perlu menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang tepat. 

Guru juga sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam proses 

belajar mengajar. Ketepatan menggunakan metode akan sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang 
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memotivasi siswa untuk belajar agar dapat meningkatkan hasil belajar. Metode 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA sangat banyak. Tiap 

metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, tidak 

semua metode pembelajaran dapat digunakan guru untuk penyampaian materi 

IPA. 

Dari hasil wawancara pada tanggal 3 Nopember 2011 dengan guru mata 

pelajaran IPA di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang, bahwa dari 31 orang siswa 

pada kelas V A, dapat dikatakan 45% dari jumlah siswa memiliki hasil belajar 

yang rendah. Selain itu, guru pengajar mengaku jarang menggunakan media 

pembelajaran seperti gambar-gambar hewan, tumbuhan dll. Guru juga 

mengatakan bahwa jarang menggunakan pembelajaran berbasis kerjasama 

dikarenakan siswa lebih banyak diam apabila ditugaskan untuk berdiskusi dalam 

kelompok. Siswa seringkali kesulitan memberikan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan guru apabila pertanyaan tersebut dikaitkan dengan fakta yang ada 

dilingkungan dan materi yang disampaikan. 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif 

dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Tetapi belajar kooperatif lebih 

dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar 

kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat 

interdepedensi efektif diantara anggota kelompok (Sugandi, 2002:14 dalam 
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Aryawan 2009). Keunggulan Think-Pair-Share (TPS) adalah memberi rangsangan 

kepada siswa untuk berpikir sehingga bermanfaat bagi proses pendidikan jangka 

panjang (Mahmudi, 2009).  Keunggulan Picture and Picture (P&P) adalah guru 

lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa dan melatih berpikir logis 

(Depdiknas, 2007). 

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti dalam penelitian ini 

memutuskan untuk menggunakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif yang dipilih adalah metode TPS karena metode ini dirasa lebih tepat 

untuk kegiatan berpikir, berpasangan dan berbagi sesuai kegiatan yang akan 

dilakukan siswa. TPS cenderung bersifat abstrak karena mengandalkan 

kemampuan berpikir siswa, sedangkan metode P&P cenderung bersifat konkrit 

maka dari itu pembelajaran TPS ini sangat cocok dipadukan dengan metode P&P 

karena seusia anak SD cenderung berpikir konkrit. 

Kegiatan akan diawali dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

terkait materi penyesuaian makhluk hidup termasuk tahap Think. Selanjutnya 

siswa menempelkan beberapa gambar dan mengisi tabel yang sudah disediakan 

pada kertas buffalo secara berpasangan (Pair). Sehingga dengan menggunakan 

pembelajaran metode TPS yang dipadukan dengan metode P&P diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian hasil dari pemikiran menempelkan 

gambar dan mengisi tabel yang sudah ada pada kertas buffalo, masing-masing 

pasangan kemudian akan mempresentasikan di depan kelas sebagai tahap Share. 

Berdasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti ingin meneliti tentang: “Peningkatan Hasil Belajar Materi 
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Penyesuaian Makhluk Hidup dalam Pembelajaran Kooperatif Metode 

Think-Pair-Share Dipadukan dengan Metode Picture and Picture pada Siswa 

Kelas V-A SD Muhammadiyah 8 Dau Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah, antara lain: 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif metode TPS dipadukan 

dengan metode P&P untuk meningkatkan hasil belajar terhadap mata pelajaran 

IPA materi Penyesuaian Makhluk Hidup pada siswa kelas V A SD 

Muhammadiyah 8 Dau Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA materi 

Penyesuaian Makhluk Hidup melalui pembelajaran kooperatif metode TPS 

dipadukan dengan metode P&P pada siswa kelas V A SD Muhammadiyah 8 

Dau Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana telah dirumuskan di atas. Secara terperinci, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif metode TPS dipadukan 

dengan metode P&P untuk meningkatkan hasil belajar dalam materi 

Penyesuaian Makhluk Hidup pada siswa kelas V-A SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang. 
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2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA materi 

Penyesuaian Makhluk Hidup melalui pembelajaran kooperatif metode TPS 

dipadukan dengan metode P&P pada siswa kelas V-A SD Muhammadiyah 8 

Dau Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan berguna bagi beberapa 

pihak terkait, antara lain : 

1. Bagi Guru 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan pembelajaran 

kooperatif metode TPS yang dipadukan dengan metode P&P untuk 

meningkatkan dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

2. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dilakukan dalam proses pembelajaran oleh guru 

sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang inovasi melalui 

pembelajaran kooperatif metode TPS dipadukan dengan metode P&P. 

3. Bagi peneliti  

Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

diperoleh pada mata kuliah kependidikan, dengan menerapkan metode 

penelitian yang inovasi dan memberi pengalaman belajar yang berbeda kepada 

siswa. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 
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1. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V A di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang. Pokok bahasan berupa materi Penyesuaian Makhluk Hidup yang 

diajarkan pada semester ganjil, tahun Ajaran 2011-2012.  

2. Kegiatan belajar mengajar dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai 

gambar yang akan ditempelkan dan mengisi tabel yang sudah ada pada kertas 

buffalo terkait dengan materi penyesuaian makhluk hidup dalam pembelajaran 

kooperatif metode TPS yang dipadukan dengan metode P&P. 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar (Isjoni, 2010). 

2. Metode Think-Pair-Share merupakan metode sederhana tetapi sangat 

bermanfaat yang dikembangkan oleh Frank Lyman dari University of 

Maryland (Slavin, 2008). 

3. Metode pembelajaran Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis 

(Depdiknas, 2007). 

4. Hasil belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2005).  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

