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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  meningkatkan  kualitas masyarakat

Indonesia adalah  tanggung  jawab  semua  warga  negara Indonesia  dalam  

memajukan pendidikan. Pendidikan  merupakan bagian yang sangat penting  bagi 

negara untuk  mendapatkan perhatian  dan  solusi  yang  sesuai  perkembangan  

jaman  dan  dunia pendidikan  saat ini. Oleh sebab itu berbagai cara dan usaha 

digunakan untuk  memajukan  pendidikan  serta  mengatasi  berbagai  kendala  

yang timbul untuk menunjang tujuan pendidikan. 

Salah  satu  tujuan  Pendidikan  Nasional  yang  ingin  dicapai  dalam 

pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang  sistem  pendidikan  nasional  yang  menyatakan  bahwa: Pendidikan 

nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta 

peradaban  bangsa  yang  bermanfaat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  

sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  Negara  yang  

demokrasi sehingga bertanggung jawab. Untuk mendukung tujuan pendidikan 

tersebut perlu adanya kurikulum yang tepat dan sesuai dengan pendidikan di 

Indonesia saat ini. 
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Di Indonesia saat ini menggunakan Kurikulum 2013 atau yang sering disebut 

tematik yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa ( menurut Depdiknas dalam Trianto, 2010: 79). Pada pembelajaran 

tematik mempunyai 3 aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan dan aspek sikap. Kurikulum 2013 mempunyai banyak kelebihan 

dalam proses belajar dikelas seperti siswa dapat lebih aktif dalam kelas, siswa 

dapat menemukan sendiri jawaban dengan cara mengamati  sesuai materi, siswa 

dapat membuat hasil karya atau kerajinan yang sangat membantu kreativitas 

siswa, dan sebagainya. Kurikulum 2013 dapat dikatakan berhasil sesuai 

kecapaian yang diharapkan jika didukung dengan model dan metode yang sesuai 

dan tepat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual berupa pola prosedur 

sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar (Sani, 

2013: 89).  Ciri utama sebuah model pembelajaran adalah adanya tahapan atau 

langkah-langkah pembelajaran. Pada kurikulum 2013 saat ini, ada beberapa 

model yang digunakan seperti Discovery Learning, Problem Based Learning, dan 

Project Based Learning. Pemilihan model pembelajaran harus sesuai dengan 

materi pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada peserta didik. 

Model pembelajaran membutuhkan kreativitas dan profesionalisme guru untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Model pembelajaran selalu berkaitan dengan 
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metode pembelajaran, oleh karena itu guru dalam proses belajar mengajar selalu 

mengaitkan antara model dan metode pembelajaran di kelas. 

Metode pembelajaran merupakan cara menyampaikan materi pelajaran dalam 

upaya mencapai tujuan pembelajaran, cara mengajar yang telah disusun 

berdasarkan prinsip dan sistem tertentu (Sani, 2013: 90).  Pada kurikulum 2013 

saat ini, terdapat banyak metode yang digunakan seperti Examples Non 

Examples, Picture And Picture, Numbered Heads Together, Kepala Bernomor 

Struktur, Think Pair Share, Student Teams-Achievement Divisions, Mind 

Mapping dan sebagainya. Selain itu, metode pembelajaran digunakan oleh guru 

untuk mencipatakan lingkungan belajar yang bervariasi dan mendasari aktivitas 

guru dan peserta didik di dalam kelas. Guru sangat berperan aktif untuk mengatur 

jalannya proses belajar mengajar dengan penerapan metode yang dipilihnya. 

Melalui observasi peneliti yang dilakukan pada saat Magang III dan observasi 

awal di SDN Mojolangu 03 Malang, peneliti mengamati tentang proses belajar 

mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru kelas V. Peneliti melihat guru 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran 

berbasis masalah. Guru menggunakan model Problem Based Learning 

dikarenakan model tersebut dapat menumbuhkan suasana kelas yang aktif, dan 

melatih siswa dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Untuk pertanyaan 

yang berbasis masalah harus dimulai dengan adanya satu masalah dan masalah 

tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Model tersebut mendorong 

siswa dalam mencari jawaban sesuai pendapat dan pemikiran siswa sehingga 

membuat siswa aktif di dalam kelas. 
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Menurut Finkle dan Torp (dalam Shoimin, 2014: 130) Model pembelajaran 

Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah adalah 

pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara 

simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai 

pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstrukutur dengan baik. Model 

pembelajaran Problem Based Learning meminta peserta didik untuk mencari 

sendiri jawaban atau solusi dari masalah yang terdapat disoal. Model ini 

bertujuan untuk siswa berfikir kritis, mandiri dan mampu menyampaikan 

pendapatnya. 

Selain menggunakan model Problem Based Learning berdasarkan observasi 

peneliti pada pelaksanaan magang III, guru menggunakan metode pembelajaran 

Think Pair Share. Guru mengkolaborasikan antara model Problem Based 

Learning dengan metode Think Pair Share pada proses belajar mengajar di dalam 

kelas. Guru tersebut menggunakan Think Pair Share dikarenakan metode tersebut 

membantu guru untuk siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran dan siswa 

mendapatkan informasi baru melalui bertukar pendapat dengan teman 

sekelompok. Melalui metode Think Pair Share, siswa didorong untuk dapat 

berani menyampaikan pendapatnya, saling bertukar pendapat dengan teman 

sekelompok dan dapat menemukan sendiri jawaban serta mempresentasikan di 

depan temannya. Dalam hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang metode Think Pair Share yang dilakukan oleh guru kelas V. 

Metode Think Pair Share dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-

kawannya dari Universitas Maryland. Metode ini dimaksudkan sebagai alternatif 
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terhadap metode tradisional yang diterapkan di kelas, seperti metode ceramah, 

tanya jawab satu arah, yaitu guru terhadap siswa merupakan suatu cara yang 

efektif untuk mengganti suasana pola diskusi kelas (menurut Nurhadi dalam 

Thobroni, 2015: 245). Think Pair Share memberikan kepada siswa waktu untuk 

berfikir dan merespons serta saling bantu sama lain. Kelebihan dari metode Think 

Pair Share yaitu interaksi antar anggota kelompok lebih mudah, meningkatkan 

rasa percaya diri kepada siswa untuk berpendapat, dan  mandiri dalam mencari 

jawaban. Untuk keberhasilan penerapan kurikulum 2013 disekolah tidak hanya 

didukung oleh metode melainkan model pembelajaran juga sangat mendukung 

dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.  

Sebagai penunjang keberhasilan model Problem Based Learning dan metode 

Think Pair Share yaitu perlu adanya keterampilan dan profesionalisme guru 

dalam mengelola kelas. Dalam  hal ini, guru berperan sebagai pemberi jalan atau 

fasilitator dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Tugas guru menciptakan 

keberhasilan penggunaan model Problem Based Learning dengan 

mengkolaborasikan metode Think Pair Share.  Peneliti harapkan usaha ini 

merupakan awal yang baik untuk mencapai pembelajaran siswa aktif. 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian 

tentang analisis penerapan model Problem Based Learning dengan metode Think 

Pair Share pada pembelajaran tematik. Peneliti juga akan mengamati perencanaan 

dan pelaksanaan model Problem Based Learning dengan metode Think Pair 

Share didalam kelas yang dilakukan oleh guru kelas V. Oleh karena itu, peneliti 

memberi judul : “Analisis Penerapan Model Problem Based Learning dengan 
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Metode Think Pair Share pada Pembelajaran Tematik Tema 8 subtema 2 kelas 5 

SDN Mojolangu 3 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dijadikan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran 

tematik tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan model Problem 

Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran tematik 

tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang? 

3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model Problem 

Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran tematik 

tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang? 

4. Bagaimana kendala pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model Problem 

Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran tematik 

tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang? 

5. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul pada 

pelaksanaan pembelajaran tematik tema 8 subtema 2  menggunakan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair share kelas 5 SDN 

Mojolangu 03 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran 

tematik tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran 

tematik tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang 

3. Mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran 

tematik tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang 

4. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran 

tematik tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang 

5. Mendeskripsikan upaya pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model 

Problem Based Learning dengan metode Think Pair Share pada pembelajaran 

tematik tema 8 subtema 2 kelas 5 SDN Mojolangu 03 Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penulisan yang baik, harus dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu maupun untuk kalangan umum. Manfaat dalam penelitian ini 

mencakup dua hal yaitu teoritis dan praktis. Berikut penjabaran manfaat dalam 

penelitian ini. 
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1. Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan pengembangan 

ilmu. Secara  teoritis  manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  yaitu 

sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan pendidikan  khususnya  

tentang  penerapan model Problem Based Learning dengan metode Think Pair 

Share pada pembelajaran tematik. 

2. Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemahaman tentang model dan metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran, dan sebagai  bahan  untuk  meningkatkan  kreativitas  dalam  

kegiatan  belajar mengajar agar guru lebih profesional. Serta sebagai evaluasi dan 

acuan untuk guru sekolah dasar dalam memberikan pembelajaran kepada siswa 

dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah yaitu menegaskan istilah yang digunakan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman pembaca. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk 

memperjelas pengertian dalam penelitian. Istilah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ((KBBI) Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

2. Model Problem Based Learning adalah model pengajaran yang bercirikan 

adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar 
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berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh 

pengetahuan (menurut Duch dalam Shoimin, 2014: 130). 

3. Metode Think Pair Share adalah suatu pembelajaran yang memberi siswa 

waktu untuk berfikir dan merespons serta saling bantu sama lain (Shoimin, 

2014: 208). 

4.  Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa ( menurut 

Depdiknas dalam Trianto, 2010: 79). 


