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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran yang masih kurang di berbagai jenjang pendidikan 

bahwa menyadari akan pentingnya melibatkan secara emosional dalam 

pembelajaran tematik yang membosankan, tidak menyenangkan, membuat jenuh 

siswa, guru cenderung menggunakan proses ceramah dalam proses pembelajaran. 

sehingga penanaman nilai dalam proses pembelajaran akan terhambat, untuk itu 

seorang guru dituntut menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, 

menyenangkan, sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru 

dituntuk untuk bisa mengondisikan siswa didalam kelas secara kondusif dan 

kreatif. 

Penelitian tindakan kelas ini telah mengambil tema 9 kayanya negeriku. 

Sesuai dengan kurikulum 2013 kegiatan pembelajaran tematik dengan cara 

terintegrasi, pembelajaran akan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. 

Pembelajaran pada tema 9 kayanya negeriku terdapat pengintergrasikan seperti 

bebrapa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia. Ilmu 

Pengetahuan Sosial dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. Bahasa Indonesia dengan 

kompetensi dasar 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. Dari mata pelajaran di atas saling berkaitan Ilmu 

Pengetahuan Sosial mempelajari materi tentang pemanfaatan sumber daya alam 

dan Bahasa Indonesia mempelajari materi tentang wawancara dengan seorang 

tokoh. 

Hasil pengamatan pada siswa di kelas IV SD Ngembal Kulon, terdapat 

beberapa masalah dalam pembelajaran tematik yang menyebabkan hasil belajar 

siswa dan keterampilan siswa belajar terhadap pembelajaran tematik kurang 

optimal. Cenderumg ramai pada saat pelajaran berlangsung sehingga kosentrasi 

siswa tidak terfokus, siswa kurang motivasi untuk belajar, siswa tidak mampu 
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menjawab dengan sempurna peryatanyaan guru, siswa tidak punya keberanian 

untuk mengemukakan pendapat, serta siswa juga masih takut saat menyampaikan 

hasil presentasi di depan kelas. Khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial dan Bahasa Indonesia, Siswa masih mengalami kelemahan yang 

menyebabkan hasil belajar siswa dan keterampilan siswa belajar terhadap 

pelajaran kurang optimal, pada Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

kesulitan dalam menghafalkan banyak materi, dalam melaksanakan proses 

pembelajaran kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, serta guru juga 

tidak memberikan keterhubungan antara materi dengan fenomena yang ada 

dilingkungan siswa dan muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang terkadang 

membuat siswa merasa jenuh dan bosan dengan materi yang diulang-ulang. 

Berdasarkan hasil penelitian awal wawancara dengan guru dan siswa kelas 

IV SD 1 Ngembal Kulon pada tanggal 04 Maret 2019. Terdapat kendala dalam 

proses pembelajaran kurikulum 2013 pada muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

dan Bahasa Indonesia pada saat melakukan observasi di SD 1 Ngembal Kulon, 

tidak terdapat pembelajaran seperti menggunakan media gambar, power ponit 

bahkan LCD, keterbatasan media pembelajaran sebagai sumber belajar tersebut 

belum terintegrasi pada kurikulum 2013. Media yang sudah terintegrasi kurikulum 

2013 merupakan modul tematik yang diperoleh dari pemerintah. Sedangkan 

dalam pembelajaran, proses pembelajaran tematik dikelas sepenuhnya masih 

menggunakan modul tematik dan buku pendamping seperti fokus maupun bupena 

dan terpusat pada guru. Materi yang dipaparkan didalam modul kurang luas hal ini 

diperlukan media pembelajaran sebagai perantara siswa supaya bervariasi untuk 

menyapaikan matari dapat memperkaya ilmu pengetahuan siswa. (lampiran 7 dan 

8) 

Pada nilai mata pelarajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia 

dari hasil belajar yaitu, jumlah anak yang belum kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) pada muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yaitu dari 28 siswa 

hanya 10 siswa yang tuntas dan 18 siswa yang tidak tuntas nilai KKM. Nilai rata-

rata siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV SD 1 

Ngembal Kulon adalah 65,45 sedangkan nilai KKM Ilmu Pengetahuan Sosial 
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adalah 70 atau belum mengalami ketuntasan. Sementara pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia juga masih dibawah KKM dari 28 siswa hanya 18 siswa yang 

tidak memenuhi KKM dan 10 siswa yang tuntas. Nilai rata-rata untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD 1 Ngembal Kulon adalah 68 dengan 

demikian maka tujuan pembelajaran yang diinginkan belum tercapai. Rendahnya 

hasil belajar siswa ini tentunya disebabkan karena aktivitas belajar masih kurang 

faktor peran seorang guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas agar 

lebih bermakna dan menigkatkan hasil belajar siswa. Bertolak dan permasalahan 

ini peneliti beupaya untuk mengubah situasi belajar menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan untuk siswa. 

Berdasarkan permasalahan pembelajaran diatas merupakan, guru di 

berbagai jenjang pendidikan seharusnya mengunakan model-model pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar di kelas IV SD 1 Ngembal Kulon. Model-model 

pembelajaran yang seharusnya bisa menyenangkan dan inovatif bagi siswa agar 

dapat meningkatkan hasil belajar. Salah satu model yang dapat memecahkan 

masalah di kelas IV SD 1 Ngembal Kulon merupakan menggunakan model 

pembelajaran Think Pairs Share (TPS). Model pembelajaran Think Pairs Share 

(TPS) merupakan model kooperatif dan memberikan siswa waktu untuk berpikir 

dan merespon dan saling membantu teman satu dengan lainnya. Karena, model ini 

memperkenalkan ide “waktu berpikir atau waktu tunggu” dalam meningkatkan 

kemampuan siswa yang kuat dan menjadi faktor dalam merespon pertanyaan 

pembelajaran kooperatif Think Pairs Share (TPS) ini relatif lebih sederhana 

karena tidak menyita waktu yang lama untuk mengatur tempat duduk ataupun 

mengelompokkan siswa. Pembelajaran ini melatih siswa untuk berani berpendapat 

dan menghargai teman (Shoimin, 2014). 

Model pemebelajaran Think Pairs Share (TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagai, merupakan jenis pembelajaran kooperatif  yang di rancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Dalam pembelajaran tematim terintegrasi 

dengan menerapkan Think Pairs Share sebagaimana tahapan-tahapannya telah 

dijelaskan, yaitu; Think (berpikir), Pair (berpasangan), dan Share (berbagai) maka 

secara langsung dapat menuntut siswa untuk lebih aktif, sehingga siswa tidak bisa 
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bergantung pada temannya yang pintar. Hal ini hanya dapat dicapai dengan 

mengatur dan mengorganisikan gagasan-gagasan yang timbul, merencanakannya 

dengan seksama, dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi objek, konsep, 

informasi, atau situasi. Meskipun peranangan media pembelajaran bukan seorang 

pelukis dengan latar belakang profesional, ia sebaiknya mengetahui beberapa 

prinsip dasar dan panutan dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan media 

berbasis visual (Arsyad, 2015). 

Menurut Rianti dan Kurniawan dalam Elsa Damayanti (2016; 177) Media 

pembelajaran Flash Card merupakan selebaran kartu-kartu yang berisi kata dan 

gambar pada karon putih dengan ukuran 8cm x 12 cm. Berguna untuk media 

belajar dan juga mengenal bentuk hewan, benda mati maupun hidup. Media Flash 

Card dianggap sebagai media yang dapat memberi kesenangan dan ketertarikan 

peserta didik dalam pembelajaran, karena Flash Card merupakan salah satu 

bentuk media pembelajaran sekaligus permainan edukatif berupa kartu yang 

memuat gambar dan kata untuk mengembangkan daya ingat dan melatih 

kemandirian. Karena di tengah permainlah terdapat hal yang paling dekat dengan 

suatu kekuatan secara penuh. 

Penelitian relevan tentang model pembelajaran Think Pairs Share 

berbantuan media Flashcard adalah penelitian dari Aisyah (2016) menyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran Think Pairs Share berbantuan media 

Flashcard dapat menigkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan guru. Hal ini 

ditunjukkan dari rata nilai hasil belajar yang meningkat pada pra siklus I dan 

prasiklus II, yang mana pada siklus 1 rata-rata nilai hasil belajar siswa 70,93 

dengan ketuntasan dalam proses pembelajaran sebesar 68,13%, hasil pertama 

belum mencapai KKM yang ditentukan sekolah. Pada siklus II rata-rata nilai hasil 

belajar siswa 80,19 dengan ketentuan belajar dalam proses pembelajaran 82,89%. 

Bahwa dari penelitian dapat disimpulkan peneerapan model Think Pairs Share 

berbantuan media Flashcard dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 3 palu tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peniliti ingin 

menfokuskan pada hasil belajar siswa pada muatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan 
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Bahasa Indonesia pada Tema 9 Kayanya Negeriku. Oleh karena itu, perlu 

diadakan perbaikan kualitas hasil belajar melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan “Penerapan Model Think Pairs Share dengan Berbantuan Media 

Flash Card Pada Tema 9 Kayanya Negeriku Muatan IPS dan Bahasa Indonesia 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 1 Ngembal Kulon”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana peningkatkan keterampilan mengajar guru setelah 

diterapkannya model pembelajaran Think Pairs Share dengan berbantuan 

media Flash Card pada kelas IV SD 1 Ngembal Kulon Tema 9 Kayanya 

Negeriku muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan model Think Pairs Share dengan berbantuan mdia 

Flash Card dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Tema 9 

Kayanya Negeriku kelas IV SD 1 Ngembal Kulon muatan pelajaran IPS 

dan Bahasa Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tyjuan penelitian antara ini lain; 

1. Mendeskripsikan peningkatan ketrampilan mengajar guru setelah 

diterapkan model pembelajatan Think Pairs Share dengan berbantuan 

media Flash Card pada kelas IV SD 1 Ngembal Kulon Tema 9 Kayanya 

Negeriku muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. 

2. Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tema 9 Kayanya Negeriku 

kelas IV SD 1 Ngembal Kulon muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, antara lain; 

1. Manfaat Teoretis 

Dengan diadakannya penelitian ini dapat dijadikan landasan teori 

dalam kegitan-kegitan penenelitian selanjutnya. Sebagai acauan bagi 

guru untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik dengan 

menerapkan model Think Pairs Share dapat memberikan manfaat dan 
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menambahkan ilmu pengetahuan pada pendidikan Sekolah Dasar yang 

berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam tema 9 Kayanya Negeriku 

muatan pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia di SD 1 Ngembal Kulon. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar 

yang bervariasi bagi siswa, menembuhkan keaktifan siswa dalam 

pelaksaan proses belajar, mempermudah siswa dalam memahami Tema 

9 Kayanya Negeriku subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di 

Indonesia 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia 

khususnya pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 

b. Bagi guru  

Penelitian ini dijadikan guru sebagai rujukan dan masukan dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas dan dapat meminimalisir 

permasalahan yang timbul di dalam kelas, guru dapat memperbaiki 

kualitas pembelajaran di kelas dengan menerapkan model Think Pair 

Share yang diterapkan pada muatan pelajaran IPS dan Bahasa 

Indonesia, memberikan pengalaman dan ketrampilan guru, serta dapat 

memberikan peningkatan kinerja guru dalam mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan proses pembelajaran sumbangan pemikiran bagi 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD 1 Ngembal Kulon, 

dan juga dapat memberikan hasil yang baik dalam proses pembelajaran 

pada semua kelas. 

d. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

pengembangan pengetahuan, untuk meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share, sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta dapat 

memotivasi peniliti untuk terus belajar. Sehingga akan tercipta guru 
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yang profesinal guna meningkatkan mutu pendidikan di Indunesia dan 

bagi para peneliti juga dapat menjadikan peneilitan ini sebagai 

reverensi. 

E. Definisi Operasional 

Berikut ini merupakan definisi dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu proses dalam melaksanakan pembelajaran yang 

terjadi dalam individu yang dimiliki siswa meliputi tingkat penguasaan siswa 

setelah menerima pengalaman belajar dan evaluasi untuk mengetahui 

ketercapaian dalam tujuan pendidikan. Dalam kurikulum 2013 ada 3 hal aspek 

yang diukur yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. 

2. Ketrampilan Mengajar Guru 

Ketrampilan dasar mengajar guru merupakan suatu karakteristik umum 

dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan. Seseorang guru khususnya mempunyai 

ketrampilan mengajar pada dasarnya berbentuk mendasar dan sebagai modal 

awal untuk melaksanakan tugas-tugas terencana dan profesional. Adapun 

keterampilan guru yang harus dimiliki diantaranya (1) keterampilan membuka 

pelajaran, (2) keterampilan memberikan penguatan, (3) keterampilan bertanya, 

(4) keterampilan menjelaskan, (5) keterampilan mengadakan variasi, (6) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola 

kelas, (8) keterampilan pembelajaran perseorangan, dan (9) keterampilan 

menutup pembelajaran. Tak hanya itu saja seorang guru juga harus terampil 
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untuk  mengetahui karakteristik atau sikap setiap siswanya. Sehingga guru bisa 

melakukan tindakan dalam menyikapi siswa dengan tepat. Hal ini di perlukan 

untuk pemebelajaran berlangsung dan lebih baik.  

3. Model Pembelajaran Think Pairs Share (TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan suatu pemebelajaran 

yang efektif dan variasi pada suasana di dalam kelas sehingga dapat 

memberikan waktu yang lebih banyak kepada siswa untuk berpikir, merespon 

dan membangkitkan partisipasi siswa. Selain itu model pembelajaran Think 

Pair Share, Think (berpikir) Pairs (berpasangan) dan Share (berbagi), untuk 

membimbing siswa memiliki rasa tanggung jawab individu maupun tanggung 

jawab kelompok atau pasangan dan dapat merespon pemikiran teman atau 

saling membantu kerjasama. 

4. Media Flash Card 

Media Flash Card merupakan media kartu yang berisi gambar dan tulisan 

berbentuk kartu yang terbuat dari kertas media ini memeliki ukuran 8cm x 

12cm, gambar yang di tampilkan pada media ini adalah gambar-gambar 

sumber daya alam, tumbuhan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 

hewan, air, amgin, tanah dan tulisan yang berisi soal-soal yang harus 

didiskusikan pada kelompok atau pasangannya. Dengan kartu Flash Card 

tersebut dapat menarik perhatian siswa dan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas. 
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5. Konsep IPS dan Bahasa Indonesia 

Muatan yang diteliti dalam penelitian ini adalah muatan pembelajaran IPS 

dan Bahasa Indonesia pada kelas IV Tema 9 Kayanya Negeriku. Tema 9 

Kayanya Negeriku dalam muatan pembelajaran IPS memuat tentang sumber 

daya alam, sumber daya alam pada dasarnya adalah hal yang terpenting yang 

berupa benda hidup (hayati) atau benda mati (non hayati). Salah satu contoh 

sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan. Selain itu juga ada sumber daya 

alam hayati yang lain yang nantinya siswa diminta mewawancarai kepada 

tokoh untuk mengetahui sumber daya alam  

Muatan yang kedua yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai 

wawancara tokoh, serta penggunaan alat dalam teks tulis maupun visual 

menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Materi yang terkandung 

muatan ini yaitu tentang mewancarai tokoh serta menuliskannya menggunakan 

kosakata baku dan kalimat efektif. 

 


