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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif dan demokratis dalam 

kehidupannya di masyarakat. Tujuan lain dari pendidikan IPS adalah untuk 

mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam mengambil 

keputusan setiap persoalan yang dihadapinya (Gross dalam Solihatin dan Raharjo, 

2008:14). Sementara itu kondisi pendidikan IPS di negara kita, terutama di 

pedesaan lebih menitikberatkan pada model pembelajaran ceramah, tanya jawab 

dan penugasan sehingga membuat siswa kurang mampu merangsang  untuk 

terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Suasana belajar yang seperti ini 

semakin menjauhkan peran pendidikan IPS dalam upaya mempersiapkan warga 

negara yang baik dan bermasyarakat. 

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

berinteraksi satu sama lain adalah model pembelajaran kooperatif.   Model 

pembelajaran kooperatif dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam suatu 

tugas bersama, siswa harus mengoordinasikan usaha –usahanya untuk 

menyelesaikan tugas. Pada pembelajaran kooperatif siswa diberi kesempatan 

untuk berkomunikasi dan interaksi social dengan temanya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi tanggal 4 April 2011 di SDN Tegalweru 

Kec Dau Kab Malang ternyata sebagian besar siswa kesulitan mengerjakan soal 

latihan tersebut karena kurangnya aktivitas siswa dalam belajar, sehingga hasil 
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belajar yang dicapai sangat rendah. Pembelajaran sehari-hari yang dilakukan 

dengan menjelaskan secara lisan, tertulis di papan tulis pembelajarannya masih 

bersifat Teacher centered.  Selain hanya berpusat pada guru media yang 

digunakan guru hanya berupa buku paket dan LKS. Oleh karena itu  hasil belajar 

siswa kelas 5 sebagian besar masih belum mencapai KKM. Dari hasil observasi 

dilapangan anak yang mendapatkan nilai di bawah sering tidak menghiraukan 

guru saat pembelajaran berlangsung, Karena disebabkan  ada anak yang sering 

berbicara sendiri,  anak tidur didalam kelas dan  anak takut untuk bertanya pada 

guru. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, banyak model pembelajaran 

dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Akan tetapi 

guru harus dapat memilih secara tepat model pembelajaran mana yang paling 

efektif dalam menyampaikan materi karena dapat membuat siswa aktif, lebih 

banyak berpikir, mudah berinteraksi dengan guru maupun dengan temannya, serta 

mampu mengemukakan pendapatnya maupun menanggapi pertanyaan dan 

bekerjasama dengan teman. Salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Thing-Pair-Share (TPS) karena model pembelajaran 

tipe ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dengan memberikan 

penekanan kepada siswa untuk lebih berfikir, mendiskusikan suatu permasalahan 

dan berbagi. Menurut Isjoni model pembelajaran kooperatif tipe TPS membantu 

siswa menginterpretasikan ide mereka bersama dan memperbaiki pemahaman. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS sangat cocok digunakan di Sekolah 

Dasar karena mereka menyukai hal – hal yang baru dan lebih terbuka dengan 

teman sebaya dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Tipe ini adalah 
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pengembangan dari standar pelaksanaan TPS , bedanya terletak pada 

pengelompokaannya. Standar TPS adalah penyusunan kelompok berdasarkan 

tempat duduk, satu kelompok dua orang atau yang berdekatan tempat duduknya. 

Pada TPS kelompok jenis kelamin  pengembangan siswa tidak lagi 

dikelompokkan berdasarkan tempat duduk atau urutan nomor  presensi tetapi 

dibagi berdasarkan jenis kelamin ( laki- perempuan). Kelompok TPS jenis 

kelamin adalah modifikasi  kelompok   berdasarkan jenis kelamin(laki – 

perempuan) yang dimana tidak membentuk kelompok berdasarkan no urut absen 

atau teman sebangku. 

 Dengan Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe TPS kelompok jenis 

kelamin mampu menumbuhkan kerjasama dan saling membantu. Siswa mampu 

berkomunikasi secara bertatap muka dalam menyelesaikan evaluasi proses 

kelompok. Dalam hal ini pembelajaran disekolah belum pernah dilakukan dengan 

menggunakan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS jenis kelamon. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan kegiataan 

dengan judul :“ Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS kelompok jenis 

kelamin untuk Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SDN 

Tegalweru Malang“. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share kelompok jenis kelamin untuk peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar IPS  siswa kelas V SDN Tegalweru Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan 

penelitian ini adalah :mengetahui implementasi pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share kelompok jenis kelamin untuk peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar IPS  siswa kelas V SDN Tegalweru Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru SD 

1) Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan TPS 

kelompok jenis kelamin dalam pembelajaran IPS sebagai salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif selain TGT. 

2) Mendapatkan alternatif pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPS dengan menggunakan tipe TPS kelompok 

jenis kealamin. 

b. Bagi peneliti 

Memperoleh pengalaman ilmiah dan praktek pembelajaran kooperatif 

yaitu: tipe TPS kelompok jenis kelamin pada pembelajaran IPS. Untuk 
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mengimplementasikan mata kuliah strategi pembelajaran, PTK, kajian Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD, kajian bahasa Indonesia, dan kajian PPKn Sekolah Dasar. 

 

1.5 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) Model pembelajaran Think-Pair-Share adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan pendekatan struktur. Model pembelajaran ini memberi 

kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan 

orang lain. Pembelajaran diawali dengan pengajuan pertanyaan oleh guru dan 

meminta siswa untuk memikirkan jawabannya secara individu. Kemudian 

secara berpasangan, siswa mendiskusikan hasil pemikirannya untuk 

menemukan jawaban paling benar. Setelah itu beberapa pasangan berbagi 

dengan seluruh kelas tentang apa yang mereka diskusikan (suprijono, 2009). 

3) Kelompok Jenis Kelamin adalah Kelompok dibentuk dari pasangan siswa 

laki- laki dan siswa perempuan. 

4) Aktivitas belajar adalah segala perbuatan yang sengaja dirancang oleh guru 

untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa (Sanjaya, 2006: 176). Klasifikasi  

atas macam-macam aktivitas tersebut dibagi dalam beberpa kelompok, salah 

satu diantaranya yaitu: kegiatan lisan yang meliputi: mengajukan pertanyaan, 
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menjawab pertanyaan guru, mengeluarkan pendapat, serta menyelesaikan  

tugas dalam kelompok (Hamalik: 2001: 172). 

5) Hasil belajar adalah keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran 

yang dinyatakan dalam bentuk angka (skor kuis / tes) maupun dalam bentuk 

pemahaman konsep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


