
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan sumber daya 

manusia perlu dilakukan untuk menciptakan generasi penerus yang 

berkualitas. Salah satu upayanya adalah dengan memperluas pengetahuan 

yang dapat diperoleh melalui pendidikan. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem pendidikan nasional menyebutkan, bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa (Trianto 2011). 

Pendidikan yang formal bisa kita peroleh di sekolah, dan kegiatan 

belajar menjadi suatu kegiatan pokok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana 

proses belajar yang dialami peserta didik, sehingga pemilihan dan penggunaan 

metode pembelajaran juga menjadi faktor utama. 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan sejumlah konsep mata pelajaran 

sosial dan ilmu lainnya yang bertujuan membahas masalah-masalah sosial. 

Proses Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial yang kita kenal selama ini adalah 

latihan dan menghafal, sehingga metode ceramah perlu dipadukan dengan  

model-model pembelajaran agar peserta didik lebih berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

1 

Peningkatan Peran Aktif..., Rosiyati, FKIP UMP, 2012



2 

Meningkatkan  peran aktif siswa merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar, karena prestasi belajar yang meningkat 

merupakan indikator/ bukti bahwa siswa telah berhasil dalam belajar dan guru 

telah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran kepada siswa. Sehingga 

siswa tidak hanya diam saat proses belajar berlangsung. 

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil observasi awal yang peneliti 

lakukan kepada guru mata pelajaran IPS  di SMP Negeri 2 Sampang, 

diketahui bahwa ada kesulitan yang dialami peserta didik dalam menerima 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Permasalahan yang dihadapi tersebut 

adalah: 1) peserta didik kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran, 

2) tidak ada kerja sama antar siswa dalam mengerjakan tugas kelompok, 3) 

keberanian bertanya serta mengungkapkan pendapat masih rendah (hanya 

2,5% dari jumlah siswa), dan 4) prestasi belajar yang masih rendah, (Tabel 

1.1). 

Tabel 1.1 Data prestasi belajar kelas VII SMP N 2 Sampang dengan KKM 72. 

No Kelas Jumlah 
siswa 

Nilai UTS Tuntas 
KKM 

Belum Tuntas 
KKM 

1 
2 

VII A 
VII B 

40 
39 

71 
70 

55% 
53% 

45% 
47% 

Sumber: Data observasi prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Sampang 
 

Berdasarkan data di atas bisa diketahui bahwa prestasi belajar siswa 

kelas VII A SMP N 2 Sampang masih rendah. Jumlah siswa yang telah 

mencapai KKM hanya 53%. 

Salah satu upaya untuk mengatasi kodisi tersebut yaitu perlu 

penggunaan model pembelajaran yang dapat meningkatkan peran aktif dan 
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prestasi peserta didik. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah 

kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share). Salah satu ciri dari pembelajaran 

kooperatif adalah kerja kelompok dan diskusi, karena peserta didik dibagi ke 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 siswa. Dengan model 

pembelajaran ini peserta didik dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan 

belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi 

pelajaran. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusannya 

sebagai berikut : “ Apakah peran aktif dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS di SMP N 2 Sampang Kabupaten Cilacap? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan peran aktif  dan 

prestasi belajar siswa kelas VII B pada mata pelajaran IPS pada pokok 

bahasan atmosfer dan hidrosfer melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS di SMP Negeri 2 Sampang. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peserta didik 

1) Meningkatkan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran IPS 

sehingga meningkatkan prestasi belajar. 

2) Meningkatkan ketrampilan bertanya. 

3) Meningkatkan pemahaman atas materi yang diberikan guru. 
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b. Bagi guru 

1) Perbaikan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2) Meningkatkan kinerja guru. 

3) Akan menambah semangat (motivasi) dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai sumber informasi tentang kemampuan guru dalam 

memvariasikan bentuk pembelajaran kepada siswa dalam belajar. 

d. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan 

membantu mengatasi permasalahan dalam pembelajara. 

 

 

 

 

 

  

Peningkatan Peran Aktif..., Rosiyati, FKIP UMP, 2012




