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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses membimbing dan mendidik sikap seseorang 

dalam upaya mendewasakan manusia atau proses memanusiakan manusia 

dalam pengajaran. Pendidikan berbeda dengan pengajaran, karena pengajaran 

menitikberatkan pada kecerdasan seseorang, sedangkan pendidikan 

mengembangkan seluruh aspek, seperti aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan ada 

keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Tujuan  pendidikan  yang  

tercantum  dalam  Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 adalah  terwujudnya  

masyarakat Indonesia  yang  damai,  demokratis,  berakhlak,  berkeahlian,  

berdaya  saing,  maju dan  sejahtera  dalam  wadah  kesatuan  Negara  

Kesatuan  Republik  Indonesia  yang didukung  oleh  manusia  Indonesia  

yang  sehat,  mandiri,  beriman,  bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, 

berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etos kerja serta disiplin. 

Pengembangan pendidikan IPS tidak hanya diarahkan pada kompetensi 

yang berkaitan dengan aspek kognitif saja. Keterampilan sosial menjadi salah 

satu faktor yang dikembangkan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh 

siswa dalam pendidikan IPS. Keterampilan mencari, memilih, mengolah dan 

menggunakan informasi untuk memberdayakan diri serta keterampilan 

bekerjasama dengan kelompok yang majemuk nampaknya merupakan aspek 

yang sangat penting dimiliki oleh siswa yang kelak akan menjadi warga 

negara dewasa dan berpartisipasi aktif di era global. 
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Pembelajaran IPS membahas tentang persoalan manusia dan sosial 

kemanusian tak banyak disentuh. Bahkan dalam proses pembelajaran guru 

hanya melakukan sekadarnya, misal guru tidak mengaitkan contoh dengan 

realita yang ada dilingkungan sekitar. Tidak adanya inovasi-inovasi 

pembelajaran yang konkret yang bisa membuat pendidikan IPS mencapai 

tujuan.Selama ini, pendidikan IPS dianggap sebagai suatu mata pelajaran yang 

membosankan, monoton, kurang menyenangkan, terlalu banyak hafalan, 

kurang variatif, dan berbagai keluhan lainnya. Hal ini disebabkan proses 

pembelajaran IPS, guru IPS kurang optimal baik di dalam memanfaatkan 

maupun memberdayakan sumber pembelajaran, karena dalam proses 

pembelajaran IPS cenderung masih berpusat pada guru, berpusat pada buku, 

dan monomedia. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor eksteren dan interen yang mempengaruhi keberhasilan proses 

belajar mengajar di kelas. Faktor-faktor tersebut antara lain guru, siswa, 

materi, sertamodel pembelajaran yang di gunakan agar proses belajar 

mengajar terlaksana dengan baik dan dapat mencapai sasaran. Seorang guru 

dapat dikatakan berhasil dalam mengajar apabila prestasi belajar siswa diatas 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Pada hakekatnya penyampaian materi pelajaran atau proses belajar 

merupakan proses komunikasi yaitu proses penyampaian pesan atau pikiran 

dari pendidik atau guru kepada siswa. Penggunaan model yang tepat akan 

menjadikan siswa secara aktif mampu menerima pesan yang disampaikan. 

Proses belajar dikatakan bermutu atau berhasil apabila daya serap siswa 

terhadap materi yang disajikan dapat mencapai target yang telah ditentukan. 
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Hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 2 

Purwokerto Lor pada awal bulan Januari 2017 menyimpulkan bahwa 

penyebab rendahnya dan kurang berhasilnya proses belajar mengajar IPS 

adalah siswa itu sendiri atau faktor intern dan faktor ekstern. Masih kurangnya 

rasa percaya diri siswa saat pembelajaran, dari jumlah 19 siswa kelas IV yang 

terdiri dari 11 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki, tidak ada setengah yang 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

aktifitas siswa, yaitu, bila siswa kurang paham dengan penjelasan guru siswa 

tidak mau menanyakan langsung kepada guru, tidak mau menyampaikan 

pendapatnya. Dalam mengerjakan latihan soal masih banyak siswa yang 

mencontek dan masih ragu dengan jawaban sendiri, dan dalam berkelompok 

masih bergantung pada teman.Pembelajaran masih lebih berpusat pada guru 

yaitu guru lebih banyak aktif dari pada siswa. Guru menerangkan materi 

pembelajaran sedangkan siswa hanya pasif duduk mendengarkan penjelasan guru. 

Guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga guru menjadi pasif. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya permasalahan 

ini diantaranya yaituproses pembelajaran yang masih berjalan dengan model 

konvensional. Penggunaan model tersebut kurang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengalami proses belajar lebih bermakna. Proses belajar 

yang monoton membuat siswa sulit memahami pesan dalam pembelajaran. 

Dari permasaahan di atas guru dan peneliti merasa perlu untuk melakukan 

sebuah upaya perbaikan kondisi ini dengan melakukan sebuah penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan alternatif model pembelajaran 

yang diharapkan mampu mengeksplorasi kompetensi siswa. 
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Faktor lain yang mempengaruhi adalah guru belum menggunakan 

model dan media pembelajaran secara optimal. Interaksi di dalam kelas 

banyak didominasi oleh peran guru. Siswa tidak terlatih untuk mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan pendapat dan berinteraksi dengan semua 

temannya.Selain itu dikarenkan cakupan materi IPS yang sangat luas, 

sehingga banyak diantara siswa yang merasa kesulitan dalam memahami 

materi yang disampaikan. Ada hal lain yaitu dalam pembelajaran guru kadang-

kadang sudah menggunakan media pembelajaran, namun hanya beberapa 

materi yang disampaikan dengan media pembelajaran karena terbatas fasilitas 

yang tersedia. Media sangat penting, agar memancing siswa dapat berpikir 

secara luas, dan tidak membuat siswa cepat bosan. Penggunaan media juga 

berdampak pada pembelajaran karena jika tidak menggunakan media 

pembelajaran siswa akan cepat jenuh.  

Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai alternatif 

pembelajaran, salah satunya adalah Think Pair Share (TPS). Model ini 

memungkinkan  siswa untuk mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik. 

Pada model pembelajaran Think Pair Share (TPS) ini siswa diberi kesempatan 

untuk bekerja sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan guru. Melalui model ini siswa akan 

cenderung untuk memanfaatkan kreativitas siswa dengan kemampuan yang 

dimlikinya didalam kelompok karena ada pemberian penghargaan untuk 

pasangan yang aktif. Model ini dapat mendukung proses pembelajaran yang 

menuntut kekreativitasan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

tanggung jawab terhadap prestasinya sendiri. Siswa tidak hanya bergantung 

pada orang lain, tetapi berlatih menggunakan kemampuannya sendiri demi 

dirinya sendiri pula. 
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Peneliti bermaksud melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 

“Peningkatan Percaya Diri dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

IPS Materi Perkembangan Teknologi Melalui Model Pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) Di Kelas IV C SD Negeri 2 Purwokerto Lor”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) percaya diri 

siswa di Kelas IV C SD Negeri 2 Purwokerto Lor dapat meningkat? 

2. Apakah melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) prestasi 

belajar IPS siswa di Kelas IV C SD Negeri 2 Purwokerto Lor dapat 

meningkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Melalui penelitian diharapkan dapat meningkatkan peningkatan proses  

dan hasil pembelajaran  yang lebih baik  bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 

Purwokerto Lor. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

a. Meningkatkan percaya diri siswa kelas IV C SD Negeri 2                

Purwokerto Lor. 

b. Meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas IV C SD Negeri 2 

Purwokerto Lor. 
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D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini memberikan manfaat yang besar 

yaitu manfaat dari segi : 

1. Manfaat Teoretis  

Sebagai acuan untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran 

sehingga karakter yang dapat diajarkan dapat diimplementasikan pada 

kehidupan sehari-hari siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Dapat membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi 

belajar mata pelajaran IPS. 

b. Guru 

Guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai, termasuk 

dalam memilih metode dan media yang di gunakan dalam 

pembelajaran, sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai  

secara maksimal. 

c. Sekolah 

Dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk mengambil keputusan dalam menentukan metode, pendekatan, 

media dan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu dan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 
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d. Penelitian 

Dapat mengaplikasikan gagasan yang dimiliki untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan serta dapat menambah wawasan/pengetahuan 

dalam proses pembelajaran.  
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