
aBAB I

PENDAHULUANn

A. Latar Belakang Masalahi

Pendidikana merupakany dasari orang untuk membentuk kepribadianya

dani kebudayaan di lingkungan. Maka dari itulah sering dikatakan pendidikan

sudah ada sepanjang peradapan umat manusia. Bagi setiap manusiaa

pendidikana adalah suatuc vkeharusan, dengano pendidikani manusiaa

memilikii kemampuani dan kepribadiani untuk vberkembang. Dengan

prestasi yang dimiliki setiap orang untuk terus melanjutkan pendidikannya.

Pendidikan bagii manusiaa itu merupakani suatu keharusana, karenai

pendidikanz manusiac akani memilikii kemampuana dan kepribadiani yang

iberkembang. Penyelenggaraani pendidikani pada tingkat sekolaha zdasar

bertujuani memberi bekali kepadal siswah suntuk ihidup bermasyarakati dan

dapati melanjutkana pendidikank ke jenjangg yangf lebihj htinggi. Dengani

prestasi yang dimiliki setiap orang untuk terus melanjutkan pendidikannya.

“Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan,

diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak dihasilkan

ketika seseorang tidak melakukan kegiatan” (Hamdani, 2011:137). Setiap

individu memilikii kemampuang dan karakteristikg yang dberbeda-beda,

sehinggaa membentuk pola sendiri yang berbedan antaraa individui satua

dengana individui yang alain. Dengan adanya motivasii akan membuat



prestasi belajar siswa baik, misalnya dengan siswa termotivasi untuk belajar

akan menjadikan prestasi belajar siswa meningkat.

IPSi merupakani salahl satu bidang studi ayang aada pada jenjang

sekolahk zdasar, mataj pelajarani ini mengkajis tentang seperangkatn

aperistiwa, afakta, konseph dan generalisasij yang berkaitanj dengani

sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Banyak guru yang mengajar mataj

pelajarana IPS masiha menggunakanm metodej ceramah sehingga

pembelajaranh cenderung hmonoton. Hal tersebut menyebabkan siswa

merasa bosan dan jenuh. Apabila sudah seperti itu, siswa menjadi malas

belajar sehingga berpengaruh pada prestasii belajark lsiswa.

Berdasarkanl hasilh observasin di SD Negerik Karangasem 1

menunjukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran khususnya ketika

mata pelajaran IPS, sebagian siswa masih gaduh dalam mengikuti pelajaran

dikarenakan kurang tertariknya siswa terhadap mata pelajaran IPS. Selama

proses pembelajaran berlangsung siswa cenderung tidak aktif, karena

pembelajaran masih didominasi oleh guru. Guru kurang efektif dalam

menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Proses belajar yang

diterapkan selama ini hanya berupa ceramah dan latihan soal, sehingga

membuat suasana belajar di kelas menjadi monoton. Masihh banyaks siswaf

yangg kesulitan untukk menyampaikanf qpendapatnya, siswad cenderung

pemalu, takut untuk berbicara di depan kelas atau berdiskusi dengan temanya.

Keadaan tersebut menunjukan kurangnya motivasi yang dimiliki siswa untuk



mengikuti proses belajar sehingga mengakibatkan pada rendahnya prestasi

belajar siswa.

Terkaitk beluma optimalnyaz hasils belajarh IPSa siswaz kelash III di SD

Negerid Karangasem 1, peneliti berupa untuks menerapkanm model

pembelajarand Thinke Talki Writes berbantuanm mediak gambark yang

diharapkan bisa meningkatkani prestasi dan motivasi belajark siswak sebagai

salah satu alternatif dalam pembelajaran IPS. Model pembelajaran Thinkj

Talkd Writez merupakanb salahz satua models pembelajarana kooperatifj

yangz dapatu merangsangl siswae untuk3 menjadi4 lebihf aktifs dalamw

membangune pemahamanya wsecara emandiri. Dengan pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write siswa dapat melakukan kerja sama dengan

sebuah kelompok tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memahami

masalah yang diselesaikan kelompoknya. Dengans wdemikian, siswae akan2

menjadid lebihd aktiff dan3 merasa tidak bosan dalamr mengikuti prosesf

qpembelajaran.

B. Perumusanb Masalahw

Berdasarkan2 latar7 belakanga 2tersebut, makae dapat3 dirumuskans

masalahs sebagaia berikut:

1. Apakahs pembelajaranz kooperatif tipe Think Talk Writeberbantuan

media gambar dapat meningkatkan motivasi padas mataz pelajaranz

IPS1 di kelask III SDN1 Karangasem 1



2. Apakaha pembelajarane kooperatif tipe Think Talk Write berbantuan

media9 gambar; dapat meningkatkanj prestasi’ padah matag

pelajarann IPS di kelas3 III SDN Karangasem 1?

C. Tujuan1 Penelitian;

Tujuana dari penelitianz tindakan9 kelasd inio adalah; sebagaip oberikut.

1. Meningkatkanz motivasi3 siswau kelas III SD Negeri Karangasem 1

dengany menggunakanp model9 pembelajaranr kooperatif tipe Think2

Talk4 Writej berbantuanw mediak gambarpada mataa pelajaran oIPS.

2. Meningkatkanw prestasir belajar[ siswa4 kelas5 III SD Negeri

Karangasem 1 dengang menggunakand modelh pembelajaranv

kooperatif tipe Thinkr Talkn Writem berbantuan5 mediah gambarpada

matai pelajaran 3IPS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai3 manfaatt teoritis5 dan3

manfaata dpraktis, diantaranyae ryaitu:

1. Manfaatd Teoritisk

a. Menambah sumber referensi penelitian yang relevan khususnya yaitu

untuk mata pelajaran Ilmuw Pengetahuanq qSosial.

b. Memperkaya khasanah ilmuk pengetahuand khususnya mataz pelajarano

IPS.

c. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis



Dengan adanya penelitiand tindakank kelasa dengann menggunakan6

pembelajaran8 kooperatiff tipe’ Thinkw Talkr Writew ini akan memberikan

manfaat, yaitu.

a. Bagi2 Siswai

1) Meningkatkanm motivasi siswaz

2) Meningkatkan4 prestasi siswai

3) Meningkatkan keaktifan siswa

4) Menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan

5) Meningkatkan motivasi dann prestasix belajari siswa padal mata4

pelajaran2 IPS4 melaluir pembelajaraan kooperatif tipe Thinkh

Talkt Writeb berbantuand mediat gambar.

b. Bagi Guru

1) Menambah wawasan bagi guru, sehingga dapat memperbaiki

kinerja guru.

2) Menemukan solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pembelajaran, sehingga memperoleh wawasan belajar.

3) Menemukan alternatif model pembelajaran dalam meningkatkan

prestasi siswa.

4) Meningkatkan rasa percaya diri dalam mengajar karena mampu

menemukan kelebihan dan memperbaiki kelemahannya dalam

mengajar.



c. Bagi Peneliti

1) Menambahj wawasanz sertai ilmul pengetahuanu mengenalo

tentang carau belajarw yanga dapatz menjadikana siswan lebihw

aktife dani winteraktif.

2) Sebagai5 saranae belajare untukl mengintegrasikand pengetahuanx

danb keterampilanf denganm terjunh langsungp sehinggai dapatz

emelihat, fmerasakan, rdan jmenghayati 4apakah qpraktik-praktik

pembelajarano yangw dilakukanz selamaw inil sudah efektif danq

sefisien.


