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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 

perkembangan 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 kepentingan masa depan (Trianto, 2009:1). 

 
Biologi termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Biologi 

memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di 

dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia Indonesia 

yang  mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan berinisiatif dalam menanggapi 

isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan Ilmu 

Pengetahuan Alam (BSNP, 2006:iv). 

 
Melihat pentingnya biologi dan peranannya tersebut, maka peningkatan mutu 

pembelajaran harus selalu diupayakan. Salah satunya adalah kecakapan hidup 

(life skill) yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah 

keterampilan berpikir. Berpikir adalah salah satu kecakapan hidup yang harus 
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dimiliki oleh setiap manusia, sehingga siswa yang memiliki kecakapan hidup 

(life skill) berani menghadapi problema kehidupan dan mampu 

memecahkannya (Tim BBE, 2002:2).  

 
Dalam hubungannya dengan  kompetensi dasar biologi kelas X (sepuluh) 

semester genap yaitu mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam 

aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem 

bagi kehidupan, maka materi tersebut lebih menuntut melibatkan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. Materi pokok Ekosistem  memuat tentang 

peran komponen penyusun ekosistem dan manfaatnya. Materi ini  

membutuhkan daya berfikir dan pengetahuan yang baik sehingga siswa dapat 

mengetahui dengan jelas tentang ekosistem. 

 
Berdasarkan obeservasi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung didapatkan 

bahwa di dalam pembelajaran biologi guru selalu menggunakan metode 

ceramah dan diskusi, guru tidak mengajak siswa berlatih untuk menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi suatu informasi data atau argumen, sehingga 

aktivitas siswa berlangsung secara pasif dan tidak begitu menarik bagi siswa. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa memberi dampak terhadap hasil belajarnya. 

Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas X SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung  untuk materi pokok Ekosistem tahun pelajaran 2011/2012 yakni 

62,5. Nilai tersebut belum memenuhi standar KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) yang ditentukan oleh sekolah pada mata pelajaran biologi materi 

pokok Ekosistem  yaitu  ≥68. 
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Ketidaktuntasan belajar siswa tersebut terjadi karena metode pembelajaran 

yang digunakan guru belum tepat dengan materi yang diajarkan. Sebagian 

besar siswa mengalami kesulitan dalam belajar biologi, kondisi seperti ini 

menyebabkan siswa kebanyakan diam (pasif), kurang aktif dalam bertanya 

maupun dalam menjawab pertanyaan dalam proses belajar mengajar. Salah 

satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan metode 

pembalajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Keterlibatan secara aktif tersebut mencakup keterlibatan fisik maupun 

intelektual emosional. 

 
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. Salah satunya adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama 

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2008:4). 

 
Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat efektif membangkitkan 

aktivitas, semangat belajar dan hasil belajar siswa  siswa yaitu model Think-

Pair-Share (TPS). TPS adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif 

yang pada pelaksanaannya mengutamakan 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). Pemilihan model TPS juga didukung oleh hasil 



4 
 

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

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dari pasif 

menjadi lebih aktif. 

 
Dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS ini, siswa belajar dengan cara 

berpasangan sehingga siswa memiliki kesempatan untuk bertukar  pikiran 

dengan teman sebaya (pasangannya).  Dengan cara tersebut maka siswa akan 

terdorong untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi data atau 

argumen, sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat, karena 

mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan 

pasangannya. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS ini, diharapkan siswa 

dapat menjadi lebih aktif  dalam pembelajaran sehingga dapat membangkitkan 

aktivitas, semangat belajar dan  meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah  

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas X  pada penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) dalam materi pokok Ekosistem 

SMA Gajah Mada ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 

pada materi pokok Ekosistem SMA Gajah Mada ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui aktivitas belajar siswa kelas X pada penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS)  dalam materi pokok Ekosistem 

SMA Gajah Mada. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS)  dalam meningkatkan Hasil belajar siswa pada materi pokok 

Ekosistem SMA Gajah Mada. 

D. Kegunaan Penelitian 

 
Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Siswa yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam 

membantu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

2. Guru yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan alternatif pembelajaran 

dalam memilih model pembelajaran Think Pair Share (TPS) yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Peneliti yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai 

calon guru tentang penggunaan model pembelajaran khususnya model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa  

4. Sekolah yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi disekolah melalui pemilihan model pembelajaran 

biologi yang tepat. 
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E. Ruang lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk bekerja sama dalam kelompok membangun 

pemahaman terhadap konsep-konsep dalam materi pelajaran. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan suatu strategi diskusi  

kooperatif dengan cara memproses informasi dengan mengembangkan 

cara berpikir dan komunikasi. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir 

(Thinking) atas informasi yang diberikan guru, berpasangan (Pairing) 

dengan teman sebangku untuk berdiskusi, dan berbagi (Sharing) dengan 

seluruh kelas atas hasil diskusinya. 

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

diperoleh dari hasil pretes dan postes. 

4.  Aktivitas diperoleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa dengan 

indikator, mengemukakan pendapat, bekerjasama dengan teman, dan 

mempresentasikan hasil diskusi. 

5. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas X1 dan X2 

semester genap di SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran 

2012/2013. 

6. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah  Ekosistem dengan 

kompetensi dasar mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam 

aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan komponen 

ekosistem bagi kehidupan (KD 4.1). 
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F. Kerangka Pikir  
 
Biologi merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga 

siswa harus dapat menguasainya dengan baik. Dalam mempelajari biologi 

tidak hanya membutuhkan kemampuan menghafal, tetapi juga membutuhkan 

kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi suatu informasi 

data atau argument. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna dan 

mendalam apabila siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 
Model pembelajaran TPS merupakan model pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa (student centered) dirasa lebih tepat untuk mengaktifkan siswa 

dalam mangkonstruksi pengetahuan sehingga pengetahuan yang baru 

diperoleh siswa dikonstruksi dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

siswa.  Pengetahuan yang diperoleh siswa tidak harus berasal dari guru, tetapi 

juga dapat diperoleh dari  lingkungan.  Pada pembelajaran dengan 

menggunakan model TPS ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat.  Selain itu juga model ini mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerja sama mereka dan mengasah kemampuan siswa dalam 

memahami suatu permasalahan sehingga model ini diduga dapat memberikan 

hasil yang memaksimalkan aktivitas belajar dan penguasaan materi siswa. 

 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y.  Variabel X 

adalah variabel bebas yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan 

variabel Y adalah variabel terikat  yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa.  
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Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram dibawah ini: 

 

 

 
  

Keterangan : X    = Model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
   Y1  = Aktivitas siswa. 
   Y2  = Hasil belajar siswa pada materi pokok ekosistem 
 

                   Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel  
 
G. Hipotesis Penelitian 

 
1.    Penerapan model TPS dapat meningkatkan aktivitas  belajar siswa 

 
     2.    Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap  penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi pokok Ekosistem kelas X SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013.     

H1 : Ada pengaruh yang signifikan terhadap penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi pokok Ekosistem kelas X SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 
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