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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah sarana yang dapat menumbuh-kembangkan potensi-

potensi manusia untuk bermasyarakat dan menjadi manusia yang sempurna. Seperti

yang diuraikan pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional Undang-Undang No.20

Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

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

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjdi warga yang demokratis dan

bertanggung jawab. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang

terselenggara di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia

diselengarakan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi,

pendidikan jenjang sekolah dasar adalah pendidikan SD/ MI yang memiliki teknis

pelaksanaan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Pelaksanaan pendidikan di SD berdasarkan kurikulum 2013 yang berbasis

tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik (Hajar,

2013:21). Jadi dalam kurikulum 2013 mata pelajaran tidak berdiri sendiri-sendiri

akan tetapi diikat dalam satu tema yang memudahkan siswa belajar dan

mendapatkan pengalaman secara langsung. Pembelajaran tematik bertujuan untuk
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mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan

berperadaban dunia (Permendikbud, 2014:3). Pelaksanaan pembelajaran

berdasarkan kurikulum tematik, guru harus menempatkan siswa sebagai pusat dari

semua kegiatan pembelajaran jadi bukan guru yang menjadi pusat kegiatan belajar,

guru merupakan   pelaksana pembelajaran tematik di kelas. Peran guru dikelas

memiliki tanggung jawab yang sangat besar guru harus mendesain pembelajaran

agar tujuan belajar dapat tercapai.

Tujuan pembelajaran harus dicapai oleh guru, oleh karena itu guru harus

merancang dan dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai jika komponen-

komponen pembelajaran tidak digunakan, salah satu komponen pembelajaran

untuk mencapai tujuan itu sendiri adalah model pembelajaran. Menurut Suprijono

(2014:46) mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran adalah cara atau prosedur

penyajian rencana pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mencapi tujuan

pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan

sistem kerja kelompok dalam belajar yang diarahkan oleh guru, Thobroni

(2016:235). Bekerja secara kelompok yang dapat melatih siswa belajar bekerja

sama dan menghargai pendapat teman. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa

tipe, salah satu tipe pembelajaran kooperatif yaitu tipe Think Pair Share yang
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dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawan dalam Thobroni (2016:245),

think pair share memiliki makna berfikir-berpasangan-berbagi yang artinya siswa

diberi kesempatan untuk berfikir scara mandiri, berdiskusi secara berpasangan serta

berbagi hasil diskusi dengan pasangan kelompok yang lain. Oleh karena itu

penyusunan rencana pembelajaran harus menggunakan model dengan tipe yang

sesuai dengan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pencapaian tujuan pembelajaran juga menggunakan komponen lain dalam

penyusunan kegiatan belajar mengajar. Selain model pembelajaran metode juga

berperan penting dalam menentukan pencapain tujuan pembelajaran. Menurut

Djamarah (2010:3) metode memiliki andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar

mengajar. Kemudian Djamarah (2010:3) juga berpendapat bahwa, kemampuan

yang dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu

metode yang sesuai dengan tujuan, yang mengartikan bahwa tujuan pembelajaran

dapat dicapai dengan penggunaan metode yang sesuai dengan standar keberhasilan

yang ada pada suatu tujuan, metode merupakan salah satu penentu pencapai tujuan

pembelajaran.

Selain metode, penentu keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dlihat dari

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku siswa setelah

melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran menurut

Jihad (2009:15). Hasil belajar dapat dilihat dari evaluasi berupa tes tertulis atau tes

lisan. Hasil belajar mencakup tiga ranah kemampuan yaitu: (a) ranah kognitif atau

pengetahuan; (b) ranah afektif atau sikap; (c) ranah psikomotorik atau ketrampilan,

Bloom (Thobroni, 2016:21). Hasil belajar dapat menentukan baik buruknya hasil

yang capai oleh siswa. Hasil belajar juga merupakan penentu keberhasilan tujuan
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pembelajaran. Hasil belajar yang maksimal juga ditentukan oleh guru dalam

menyusun kegiatan pembelajaran yang dilengkapi dengan pelaksanaan program

pembelajaran.

Guru yang kurang kreatif dalam melakukan penyusunan kegiatan

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi

perkembangan siswa dalam belajar. Guru profesional berusaha mendorong siswa

belajar supaya berhasil dan guru adalah pendidik yang membelajarkan siswa

(Dimyati dan Mudjiono, 2013:236). Pada kenyatannya peneliti menjumpai selama

ini pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru (theacher centered learning)

yang menjadikan guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa yang menyebabkan

partisipasi siswa dalam aktivitas belajar menjadi rendah.

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas IV

SDN Purwantoro 2 Malang yang dilakukan peneliti ketika peneliti melaksanakan

magang III pada tanggal 19 September 2016 sampai tanggal 15 Oktober 2016,

peneliti mengamati dan menemukan bahwa setiap siswa yang berbakat diberbagai

bidang diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan dengan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler, pembelajaran yang diterapkan adalah  pembelajaran berbasis

tematik dengan sarana dan prasarana yang memadai di kelas seperti adanya

proyektor disetiap ruang kelas yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam

pembelajaran, pada saat mengawali pembelajaran guru mengucapkan salam,

menanyakan kabar pada siswa, mengecek kehadiran siswa dan memotivasi siswa

agar semangat dalam melakukan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk

membuka buku siswa dan membaca bersama, kemudian guru menjelaskan materi

yang telah dibaca siswa dengan metode ceramah, setelah dirasa cukup menjelaskan
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materi, siswa ditanya apakah sudah faham dengan materi yang disampaikan dan

hanya beberapa siswa yang aktif menjawab bahwa mereka sudah paham dan siswa

yang pasif dikelas hanya diam.

Selanjutnya guru meminta siswa mengerjakan tugas yang terdapat pada buku

siswa, pada saat siswa mengerjakan tugasnya guru kembali ke tempat duduknya

dan kemudian mengamati beberapa siswa dan terdapat beberapa siswa yang aktif

dengan kegiatan lainnya, bermain dengan teman sebangkunya dan terdapat siswa

yang fokus dengan tugas yang diberikan. Setelah itu guru bertanya pada siswa

apakah tugas mereka sudah selesai beberapa siswa menjawab sudah dan sebagian

dari siswa yang sebelumnya sibuk dengan kegiatan yang lain mereka menjawab

belum selesai dan guru menunggu siswa yang belum selesai. Ketika menunjukkan

waktu akan pulang guru mengoreksi pekerjaan siswa dengan cara ditukar antar

bangku dan dinilai oleh guru kemudian pembelajaran ditutup dengan berdo’a

bersama dan ucapan salam dari guru.

Adapun hasil dari observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam

kelas terdapat beberapa siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan

terdapat siswa yang sibuk dengan kegiatan yang lain seperti bermain,  mengobrol

dengan teman sebangkunya atau teman di sebelahnya, menggambar di buku tulis

dan mondar mandir keluar masuk kelas terlihat seperti malas untuk mengikuti

kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran guru jarang menggunakan

metode pembelajaran yang bervariasi sehingga kegiatan yang dilakukan itu

membuat siswa malas untuk belajar dan menyebabkan siswa yang aktif memiliki

hasil belajar tinggi dan siswa yang pasif memiliki hasi belajar yang rendah.
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Setelah diperhatikan kondisi pembelajaran di kelas guru sudah menggunakan

pembelajaran tematik akan tetapi dalam kegiatan pembelajarannya guru masih

mengajar dengan ceramah, tanya jawab, penugasan dan pemberian nilai,

menyebabkan hasil belajar yang didapat siswa menjadi rendah. Berikut merupakan

hasil belajar dari nilai evaluasi harian siswa kelas IV dengan nilai rata-rata 56,03

dan termasuk dengan kategori nilai rendah karena KKM yang ditentukan oleh

sekolah yaitu 70 yang harus dicapai oleh siswa. Di samping itu masih terdapat

beberapa kegiatan pembelajaran yang harus di rubah dengan kegiatan atau metode

yang dapat menjadikan siswa di dalam kelas aktif agar hasil belajar siswa

meningkat.

Menyikapi hasil studi pendahulu yang sudah dilakukan, peneliti ingin

meningkatkan hasil belajar pada siswa SDN Purwantoro 2 Malang, oleh karena itu

peneliti menemukan solusi yaitu dengan melakukan perubahan dengan menerapkan

pembelajaran menggunakan model yang diperkuat dengan metode yang yaitu

model Kooperatif tipe Think Pair Share dengan Problem Solving. Model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan model pembelajaran

yang dilakukan secara berkelompok, siswa diberikan kesempatan untuk

memikirkan ide-ide tentang masalah yang dihadapi (Thinking) kemudian diberikan

kesempatan untuk berdiskusi dengan memilih pasangan untuk mendalami ide yang

telah ditemukan Pairing) dan hasil diskusi berpasangan menyampaikan ide pada

kelompok lain melalui diskusi dan tanya jawab (Sharing) menurut Suprijono

(Thobroni, 2016:246), yang dikombinasikan dengan metode Problem Solving.

Menurut Djamarah (2010: 91) Metode Problem Solving bukan hanya sekedar

metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam
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Problem Solving dapat menggunakan metode lainnya yang dimulai dari mencari

data sampai kepada menarik kesimpulan.

Penelitian tentang metode Problem solving sudah pernah diteliti oleh

penelitian sebelumnya yaitu Dhani Ashari (2013) Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Penerapan Problem Solving

untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa

kelas V SD Muhammadiyah 08 DAU Kabupeten Malang”, jenis penelitian yang

dilakukan adalah penelitian Tindakan  kelas dilakukan secara dua siklus dengan

hasil menunjukkan bahwa pra siklus ketuntasan belajar siswa mencapai 60.71%,

pada siklus I ketuntasan belajar mencapai 67,86%, pada siklus II ketuntasan belajar

mencapai 85,71%. Presentase melebihi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan

dalam penelitian yaitu 80% peserta didik tuntas belajar dengan Kriteria Ketuntasam

Minimal (KKM) 60. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan

dengan penelitian sebelumnya yaitu dari jenis penelitiannya adalah penelitian

eksperimen sedangkan penelitian sebelumnya adalah penelitian tindakan kelas yang

diterapkan pada pembelajaran matematika dan penelitian sebelumnya tidak

mengguankan kolaborasi model pembelajaran dan metode pembelajaran sedangkan

pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share dengan problem solving pada pembelajaran tematik.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian

untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think

pair share dengan problem solving terhadap hasil belajar dengan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share dengan
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Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Tematik Kelas IV SDN Purwantoro 2

Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah

pada penelitian ini sebagai berikut:

Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

dengan problem solving terhadap hasil belajar tematik kelas IV SDN Purwantoro 2

Malang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitia ini adalah:

Mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dengan problem solving terhadap hasil belajar tematik kelas IV SDN

Purwantoro 2 Malang.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini

sebagai berikut:

a. Model Pembelajaran Kooperatif adalah belajar secara berkelompok, yang

digunakan pada penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share.

b. Tipe Think Pair Share dilakukan secara berkelompok yang mengikuti

langkah-langkah berfikir-berpasangan-berbagi, siswa memikirkan solusi
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secara mandiri (Thinking), kemudian berdiskusi secara berpasangan (Pairing)

dan menyampaikan ide pada kelompok lain (Sharing). Tipe ini digabungkan

dengan langkah-langkah dari model kooperatif.

c. Pada metode problem solving siswa dihadapkan dengan masalah yang perlu

dipecahkan, kemudian mencari data untuk memecahkan masalah,

menetapkan jawaban sementara, menguji jawaban sementara dan menarik

kesimpulan itu hasil belajar.

d. Hasil belajar siswa dilihat dari penilaian hasil evaluasi pretest dan posttes

yang dibatasi pada ranah kognitif siswa.

e. Siswa yang dijadikan responden penelitian adalah siswa SDN Purwantoro 2

Malang kelas IV, yang berjumlah 38 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki

dan 18 siswa perempuan.

f. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi pembelajaran

tematik Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku, Subtema 2 Keunikan Daerah

Tempat Tinggalku.
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1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk bagi siswa dan

guru pada SDN Purwantoro 2 Malang, sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia

pendidikan, dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang

berkaitan dengan obyek penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi guru, yaitu dapat memberikan wawasan dan keterampilan pembelajaran

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat memberikan

alternatif penggunaan model dengan metode pembelajaran yang sesuai

dengan karakter dan sifat siswa, sehingga dapat mengetahui tolak ukur hasil

belajar siswa.

b. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran

dengan menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share dengan

Problem Solving dengan ada dan tidaknya pengaruh terhadap hasil belajar

siswa SDN Purwantoro 2 Malang.

c. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang tolak

ukur pengaruh model kooperatif tipe Think Pair Share dengan problem

solving terhadap hasil belajar siswa.

d. Bagi peneliti lain, sebagai masukan, dorongan, dan wacana baru untuk

melakukan penelitian sejenis.
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1.6 Definisi Operasional

a. Model Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan

secara besama sama atau berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Tipe Think Pair Share adalah tipe dari model pembelajaran kooperatif. Tipe

Think Pair Share memiliki makna berfikir-berpasangan-berbagi dimana

siswa memikirkan solusi secara mandiri (Thinking), kemudian berdiskusi

secara berpasangan (Pairing) dan menyampaikan ide pada kelompok lain

(Sharing).

c. Metode Problem Solving adalah metode pemecahan masalah yang

merupakan metode berpikir yang dilakukan dengan kegiatan mulai dari

adanya permasalahan, pencarian data atau keterangan, menentukan jawaban

sementara kemudian menguji jawaban sementara dan menarik kesimpulan.

d. Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melakukan kegiatan belajar, anak yang berhasil dalam belajar adalah yang

berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional yang sudah

disusun oleh guru dan hasil belajar dikatakan tercapai jika nilai yang didapat

oleh siswa tergolong nilai yang tinggi. Hasil belajar ada 3 ranah yaitu ranah

kognitif, afektif dan psikomotor. Penelitian ini yang diteliti dibatasi pada

kemampuan kognitif siswa.


