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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang 

terlibat dalam pendidikan, sedangkan guru Sekolah Dasar  merupakan ujung 

tombak dalam pendidikan dasar. Guru Sekolah Dasar adalah orang yang paling 

berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat 

bersaing di jaman pesatnya perkembangan teknologi. Guru Sekolah Dasar dalam 

setiap pembelajaran selalu menggunakan pendekatan, strategi dan  metode 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang 

diajarkannya,  namun  masih sering terdengar keluhan dari para guru tentang 

materi pelajaran yang terlalu banyak dan keluhan kekurangan waktu untuk 

mengajarkannya semua.  

Kurikulum 2013 bersifat tematik integratif yang mengambil pokok 

bahasan pelajaran berdasarkan tema dengan menggabungkan beberapa pelajaran 

menjadi satu. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di 

dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk  

mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk 

mendorong peserta didik agar memiliki pengalaman belajar dalam 5M yakni 

mengamati, menanya, mencari, informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan 

apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi. 

Pembelajaran diartikan sebagai upaya membuat individu belajar, yang dirumuskan 

Gagne (Nabisi, 2009) sebagai pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seseorang 
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siswa, dan dirancang serta dimanfaatkan untuk memudahkan proses belajar. 

Kondisi pembelajaran tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan berlangsung terus 

menerus. 

Hasil observasi awal pada tanggal 23 november 2015, siswa kelas III SDN 

Tunggulwulung 3 Malang, banyak siswa yang hasil belajarnya masih rendah 

terlihat dari kegiatan pembelajaran dan hasil ulangan harian. Hasil ulangan 

menunjukkan bahwa siswa perlu adanya usaha peningkatan belajarnya, siswa juga 

kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar terbukti dari hasil observasi awal. 

Berdasarkan pengamatan di SDN Tunggulwulung 3 Malang kondisi pembelajaran 

Tematik diketahui bahwa guru melaksanakan pembelajaran konvensional/klasikal 

dan menggunakan metode ceramah serta antusias dari siswa untuk belajar masih 

rendah.  

Kondisi tersebut seharusnya guru dapat memberikan alternatif metode 

pembelajaran yang memungkinkan dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran di 

kelas, dan salah satu yang dimaksud dalam hal ini adalah penerapan pembelajaran 

Think Pair and Share  melalui Lesson Study.  Penerapan Think Pair and Share 

dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Karena siswa akan berdiskusi 

dengan pasangannya (pairs) untuk memecahkan masalah yang diberikan guru, 

siswa berbagi (share) kepada teman-teman sekelasnya dengan mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

 Think Pair and Share melalui Lesson Study diterapkan berkolaborasi 

ketika melaksanakan pembelajaran. Think Pair and Share merupakan model 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, Lesson 

Study dilakukan untuk mengkaji pembelajaran, selain itu untuk pembinaan 
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keprofesionalan pendidik secara terus menerus. Oleh karena itu, Think Pair and 

Share melalui Lesson Study dapat memberikan banyak masukan  perbaikan 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajran.  

Lesson Study bertujuan untuk memberikan imbas wawasan inovasi 

pembelajaran untuk dapat meningkatkan mutu/hasil belajar. Pembelajaran 

kurikulum 2013 menuntut perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat 

pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun kelebihan 

Lesson Study adalah dapat diterapkan di setiap bidang mulai seni, bahsa sampai 

matematika dan olahraga pada setiap tingkatan kelas. 

Penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini think pair 

and share dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahululu lebih 

menekankan pada kemampuan komunikasi matematis. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti menyeluruh karena di padukan dengan lesson study sehingga 

lebih mengetahui segala kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran untuk 

perbaikan. Penelitian terdahulu oleh Hariyono tahun 2013 dengan judul Penerapan 

Pembelajran Kooperatif Model Think Pair and Share untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar IPA melalui Media Flash Movie Kelas IV SDN 5 Karangrejo 

Tahun pelajaran 2012/2013, dan hasilnya Penerapan pembelajaran kooperatif 

model Think Pair adn Share dengan media flash movie dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi faktor penyebab 

perubahan lingkungan fisik dan prosesnya., pada siswa kelas IV SDN V 

Karangrejo semester 2 tahu pelajaran 2012/2013 

Guru sebagai fasilitator, evaluator, dan motivator agar siswa dapat 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan melalui berbagai aktivitas yang menuntut 
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peran siswa aktif. Peran inilah yang belum tersentuh sehingga nilai siswa belum 

sesuai dengan harapan ketuntasan minimal. Berdasarkan observasi siswa, guru 

hanya memusatkan perhatian pada nilai sehingga apa yang diajarkan guru bersifat 

hafalan. Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan maka 

perlu diadakan penelitian dengan judul: Peningkatan Aktivitas Belajar dengan 

Model Think Pair and Share Melalui Lesson Study Siswa pada Pembelajaran  

Tematik Kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

yaitu,  

1.2.1 Bagaimana penerapan think pair and share melalui lesson study pada mata 

pelajaran Tematik di kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang? 

1.2.2 Bagaimana aktivitas belajar siswa kelas III di SDN Tunggulwulung 3 

setelah menggunakan think pair and share melalui lesson study? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1.3.1 Mampu menerapkan think pair and share melalui lesson study pada 

pembelajaran TEMATIK di kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang. 

1.3.2 Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3 

Malang pada pembelajaranTEMATIK dengan menggunakan model think 

pair and share melalui lesson study. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Hasil penelitian ini dapat diterapkan secara langsung oleh guru dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran TEMATIK di kelas III SDN 

Tunggulwulung 3 Kota Malang. 

1.4.2 Melalui penelitian ini guru dapat menggunakan metode think pair and 

share melalui lesson study pada pembelajaran TEMATIK untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3 

Kota Malang. 

1.4.3 Dengan guru menggunakan model think pair and share melalui  lesson 

study sebagai model pembelajaran siswa menjadi lebih mudah 

mempelajari TEMATIK. 

1.4.4 Melalui penelitian ini peneliti bisa memanfaatkan hasil belajar pada mata 

kuliah metode penelitian, strategi pembelajaran, dll. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk mempermudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat 

keterbatasan  kemampuan peneliti maka peneliti akan membatasi masalah-

masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Peneliti hanya meneliti siswa-siswi kelas III di SDN Tunggulwulung 3 

Kec. Lowokwaru Kota Malang, semester genap tahun ajaran 2015/2016 

pada Pembelajaran Tematik Tema 7. 
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1.5.2 Kegiatan belajar mengajar dalam penelitian ini akan menggunakan  model 

Think Pair and Share melalui Lesson Study 

1.5.3 Batasan kemampuan siswa yang akan diukur berupa pemahaman konsep 

materi pembelajaran tematik. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam skripsi 

ini didefinisikan sebagai berikut: 

1.6.1 Lesson Study adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh guru-

guru untuk menguji keefektifan pengajarannya dalam rangka 

meningkatkan hasil pembelajaran (Garfield, 2006). 

1.6.2 Think Pair and Share ini adalah prosedur yang ditetapkan secara eksplisit 

untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada siswa untuk 

berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain.  (Nurhadi dkk, 

2009) 

1.6.3 Aktif menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005) berarti giat. Aktivitas 

sendiri merupakan motor dalam kegiatan belajar, siswa di tuntut untuk 

selalu aktif memproses dan mengolah hasil belajarnya secara efektif, siswa 

dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual, dan emosional (Sardiman, 

2009). 

 

 


