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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang 

dinamis dan sarat perkembangan.  Oleh karena itu, perubahan atau perkem-

bangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan 

perubahan budaya kehidupan.  Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan 

pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepen-

tingan masa depan (Trianto, 2009 : 1). 

 

Usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus menerus dilaksanakan.  

Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui penyempurnaan kurikulum yang 

telah ada.  KTSP memiliki kelebihan, yakni guru diberikan kebebasan untuk 

mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa. 

Salah satunya adalah dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan 

sesuai, untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang dipelajari 

secara utuh dan benar (Mulyasa, 2008 : 222). 

 

Salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. 

Melihat kenyataan yang terjadi saat ini bahwa proses pembelajaran yang di-

lakukan di sekolah belum maksimal.  Proses pembelajaran yang belum mak-

simal bila guru belum dapat menciptakan suasana kelas yang dapat 
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meningkatkan aktivitas dan hasil belajar oleh siswa.  Kemungkinan siswa 

dalam pembelajaran kurang aktif, serta cenderung pasif saat mengikuti 

kegiatan belajar.  Siswa diharapkan dapat menjadi lebih aktif  dalam pem-

belajaran  dengan membangkitkan aktivitas belajar.  Dengan meningkatnya 

aktivitas belajar siswa maka hasil belajar dapat meningkat (Anonim, 2011 : 2). 

 

Hasil observasi yang dilakukan di SMA N 12 Bandar Lampung aktivitas 

belajar siswa masih rendah.  Hal ini tampak dari  siswa yang mengantuk, 

menopang dagu, bersandar di meja, berbicara dengan temannya, dan bersikap 

pasif, tidak berani mengemukakan pendapat maupun mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang belum dimengerti, siswa yang pemalu dan 

penakut cenderung untuk lebih banyak diam dan berperan sebagai pendengar.  

Seharusnya menurut Sardiman (2003 : 95) aktivitas siswa tidak hanya men-

dengarkan dan mencatat saja tetapi pendidikan sekarang lebih menitikberatkan 

pada aktivitas dalam pembelajaran, misalnya menyatakan pendapat, bertanya, 

menggambar, memecahkan masalah, dapat mengambil keputusan dan lain-

lain.  

 

Rendahnya aktivitas siswa  memberikan dampak terhadap hasil belajarnya.  

Ini ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas X IPA SMA N 12 Bandar Lampung  

untuk materi pencemaran lingkungan yaitu < 65.  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sekitar 60% siswa tidak tuntas karena belum memenuhi standar KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditentukan oleh sekolah pada mata 

pelajaran biologi yaitu  ≥ 68.  Ketidaktuntasan belajar siswa tersebut terjadi 

karena cara penyampaian pembelajaran seperti ceramah dan diskusi yang 
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digunakan guru kurang sesuai dengan materi pencemaran lingkungan yang 

diajarkan.   

 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar dan juga dapat meningkatkan 

solidaritas sosial siswa yang dapat memberikan dampak positif terhadap hasil 

belajar siswa.  Model pembelajaran kooperatif  tipe TPS merupakan  salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang pada pelaksanaannya menguta-

makan siswa dalam berbuat untuk menemukan sendiri konsep-konsep materi 

dalam pembelajaran dengan jalan berfikir (Think), berpasangan (Pair), dan 

mengemukakan pendapat (Share) (Ibrahim dkk., 2000 : 26). 

 

Pramudiyanti (dalam Wulandari, 2009 : 5) menyimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  Penelitian yang dilakukan oleh  Ariansyah (2009 : 37) bahwa pem-

belajaran TPS memberikan pengaruh signifikan terhadap penguasaan materi 

pokok Sistem Reproduksi Manusia.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh 

Wulandari (2011 : 48) bahwa model TPS dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran.  Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh model pembe-

lajaran kooperatif tipe TPS terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah penggunaan model pembelajaran TPS berpengaruh terhadap 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran TPS berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi pencemaran 

lingkungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui peningkatan: 

1. aktivitas belajar siswa dengan penggunaan model pembelajaran TPS pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X SMA N 12 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012/2013, dan 

2. hasil belajar siswa dengan penggunaan model pembelajaran TPS pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X SMA N 12 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. siswa, yaitu untuk menciptakan suasana baru yang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa pada materi Pencemaran Lingkungan, 
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2. guru, yaitu dengan model pembelajaran kooperatif  tipe TPS diharapkan 

dapat menjadikan salah satu alternatif bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan hasil belajar Pencemaran 

Lingkungan, 

3. peneliti, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai 

calon guru tentang penggunaan model pembelajaran khususnya model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam meningkatkan aktivitas siswa, 

dan 

4. sekolah, yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi di sekolah melalui pemilihan metode pembelajaran 

biologi yang tepat. 

 

E. Ruang lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model TPS merupakan suatu strategi diskusi  kooperatif dengan cara 

memproses informasi dengan mengembangkan cara berfikir dan komu-

nikasi.  Adapun langkah model TPS yaitu, (1) Thinking (berpikir) siswa 

memikirkan jawabannya secara mandiri terhadap permasalahan yang 

diberikan guru, (2) Pair (berpasangan) jawaban yang telah dipikirkan 

secara mandiri, kemudian disampaikan kepada pasangannya masing-

masing (teman sebangkunya), (3) Share (berbagi) guru membimbing 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi secara bergantian. 

2. Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah ranah kognitif yang 

diperoleh dari hasil pretes, postes dan skor N-gain dan aktivitas belajar 
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siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas belajar yaitu bekerjasama 

dengan teman, mengungkapkan ide atau gagasan, melakukan kegiatan 

diskusi, dan mempersentasikan kegiatan kelompok. 

3. Materi pada penelitian ini yaitu KD. 4.2 “Menjelaskan keterkaitan antara  

kegiatan manusia dengan masalah perusakan /pencemaran lingkungan 

dan pelestarian lingkungan”. 

4. Sampel  penelitian adalah siswa kelas X1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas X2 sebagai kelas kontrol di SMA N 12 Bandar Lampung. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

 

Proses pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar siswa yang mampu 

mengingat informasi dari suatu sumber, dapat aktif dalam kegiatan pembe-

lajaran serta dapat mengaitkan pelajaran yang sudah dipelajari dengan penge-

tahuan yang sudah dimiliki.  Pembelajaran dengan menggunakan model TPS 

merupakan salah satu dari model kooperatif yang menggunakan struktur 

kelompok berpasangan.  Meskipun termasuk dalam model kooperatif, 

struktur ini memberikan kesempatan meningkatkan aktivitas siswa.  Model 

pembelajaran kooperatif TPS berpusat pada aktivitas belajar siswa sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   

 

Selain itu model pembelajaran TPS juga memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir (think), berpasangan (pair), dan 

berbagi (share) sehingga kemampuan siswa baik secara individu maupun 

kelompok dapat berkembang.  Pada saat  think, guru menyediakan waktu 

berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa dan siswa menjadi lebih 
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aktif dalam berpikir mengenai konsep pada mata pelajaran.  Saat pair, siswa 

dapat belajar dari siswa lain dan lebih memahami tentang konsep topik pela-

jaran selama diskusi.  Saat share, setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai 

kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya dan meningkatkan ke-

mungkinan masing-masing siswa terlibat dengan setiap pertanyaan.  Penyajian 

masalah dalam pembelajaran TPS yang kontekstual melatih siswa secara ber-

tahap dibimbing untuk lebih aktif yang dapat membangkitkan aktivitas 

siswa, sehingga hasil belajar siswa akan lebih meningkat.   

 

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat .  Variabel 

bebasnya adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS sedangkan 

variabel terikatnya adalah aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa.   

 

 

 

 

Gambar 1.Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

 

Keterangan:  

X    =  Model TPS 

Y1   =  Hasil belajar siswa. 

Y2  =  Aktivitas belajar siswa     

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan model pembelajaran TPS berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. 

X 

Y2 

Y1 
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2.  H0  =  Penggunaan model pembelajaran TPS tidak berpengaruh signifikan  

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi pencemaran 

lingkungan.  

      H1  =   Penggunaan model pembelajaran TPS berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi pencemaran 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


