
 
 
 
 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan perkembangan 

suatu bangsa. Pendidikan dapat dijadikan salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk mengukur kualitas suatu bangsa (Sudrajat, 2010: 1). Usaha peningkatan 

mutu pendidikan di Indonesia terus menerus dilaksanakan. Hal tersebut 

dilaksanakan antara lain melalui penyempurnaan kurikulum menjadi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP memiliki kelebihan, 

yakni guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai 

dengan kondisi sekolah dan siswa. Salah satunya adalah menentukan metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai, untuk membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang dipelajari secara utuh dan benar (Mulyasa, 2008: 222). 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahwa mata pelajaran Biologi 

termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang umumnya 

memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di 

dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu berpikir kritis, 

kreatif, logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang 

diakibatkan oleh dampak perkembangan Ilmu pengetahuan Alam (BSNP, 

2006:  iv). 
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Salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. 

Melihat kenyataan yang terjadi, saat ini proses pembelajaran yang dilakukan 

di sekolah belum maksimal. Proses pembelajaran yang belum maksimal bila 

guru belum dapat menciptakan suasana kelas yang dapat 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 pembelajaran 

dengan membangkitkan aktivitas belajar. Dengan meningkatnya aktivitas 

belajar siswa, maka penguasaan materi oleh siswa pun dapat meningkat 

(Anonim, 2011: 2). 

Meningkatkan mutu pendidikan yaitu menekankan pada pembelajaran siswa 

aktif. Tidak akan memperoleh hasil belajar yang bermutu jika siswa dalam 

proses pembelajaran tidak ikut aktif karena siswa yang aktif dalam proses 

pembelajaran akan menunjang prestasi belajar. Prestasi belajar siswa yang 

bermutu akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Hanafiah dan 

Suhana, 2009: 93). 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi di SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung di dapatkan bahwa di dalam pembelajaran biologi guru masih 

kurang memperhatikan aktivitas siswa. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam 

pembelajaran masih didominasi oleh guru. Metode pembelajaran yang 

digunakan di SMP Negeri 21 Bandar Lampung juga menggunakan metode 

ceramah dan hanya sesekali melakukan diskusi, guru tidak mengajak siswa 

berlatih untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi suatu informasi data 

atau argument, sehingga aktivitas siswa menjadi rendah. Hal ini tampak dari  
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siswa yang mengantuk, menopang dagu, bersandar di kursi, 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 mendengarkan dan mencatat, tetapi pendidikan 

sekarang lebih menitikberatkan pada aktivitas dalam pembelajaran, misalnya 

menyatakan pendapat, bertanya, menggambar, memecahkan masalah, dapat 

mengambil keputusan dan lain-lain.  

Kurang optimalnya aktivitas siswa inilah yang di duga menyebabkan hasil 

belajar belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai 

mata pelajaran IPA khususnya biologi, siswa belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan di sekolah yaitu 70. Rendahnya 

nilai mata pelajaran biologi dapat dilihat pada materi pokok ciri-ciri makhluk 

hidup dari hasil belajar siswa kelas VII  pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013 masih rendah yaitu 55, sedangkan persentase rata-rata ketuntasan 

belajarnya adalah 58,7%. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan penguasaan materi siswa. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa, semangat 

belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa yaitu model Think Pair Share 

(TPS). Model pembelajaran kooperatif  tipe TPS merupakan  salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang pada pelaksanaannya mengutamakan 
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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).  

Hasil penelitian Windawati (2010: 1) menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS ini  meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa pada setiap siklusnya. Penelitian yang dilakukan oleh  

Ariansyah (2009: 37) bahwa pembelajaran TPS memberikan pengaruh 

signifikan terhadap penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. Hal 

yang sama juga diungkapkan oleh Wulandari (2011:48) bahwa model TPS 

dapat meningkatkan penguasaan konsep dan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Menurut Nurhadi dan Senduk ( 2004 : 67) bahwa TPS memiliki 

keunggulan dibanding dengan metode tanya jawab, karena TPS 

mengedepankan aspek berfikir secara mandiri, tanggung jawab terhadap 

kelompok, kerjasama dengan kelompok kecil, dan dapat menghidupkan 

suasana kelas. 

Berdasarkan pemikiran di atas, akan di lakukan penelitian dengan judul 

pengaruh penenrapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) 

terhadap aktivitas belajar siswa dan penguasaan materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup pada siswa kelas VII SMP Negeri 21 Bandar lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016.  

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran TPS terhadap aktivitas 

belajar siswa kelas VII pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup SMP 

Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran 

TPS terhadap penguasaan materi siswa kelas VII pada materi pokok ciri-

ciri makhluk hidup SMP Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa kelas VII pada materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup SMP Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2015/2016. 

2. Peningkatan penguasaan materi siswa kelas VII pada materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup SMP Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2015/2016. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru/calon guru biologi, dapat memberikan alternatif  dalam proses 

pembelajaran untuk menggali aktivitas dan penguasaan materi oleh siswa. 
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2. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda yang 

dapat membangkitkan aktivitas dan penguasaan mereka terhadap materi. 

3. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran TPS 

untuk mengetahui aktivitas dan penguasaan materi siswa. 

4. Bagi sekolah, yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan pembelajaran biologi di sekolah melalui pemilihan model 

pembelajaran biologi yang tepat. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas, 

maka dikemukakan beberapa batasan, yaitu : 

1. Model pembelajaran TPS merupakan suatu strategi diskusi kooperatif 

dengan cara memproses informasi dengan mengembangkan cara berpikir 

dan komunikasi. 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 (Siti, 

2010: 15). 

2. Aktivitas diperoleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa  yaitu: (1) 

Mengemukakan pendapat/ide, (2) Bertanya, (3) Bekerjasama dengan 
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teman, (4) Bertukar informasi, (5) Mempresentasikan hasil diskusi 

(Arikunto, 2009: 183). 

3. Penguasaan materi yang di ukur dalam penelitian ini adalah ranah kognitif 

yang di peroleh dari hasil pretest, postest, dan skor N-gain pada materi 

pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

4. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII G sebagai kelas eksperimen dan 

siswa kelas VII D sebagai kelas kontrol semester ganjil SMP Negeri 21 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

5. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah ciri-ciri makhluk hidup 

dengan kompetensi dasar “mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup”. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Pembelajaran biologi merupakan kegiatan atau proses menggunakan pikiran 

dalam memahami gejala-gejala alam. Kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang pokok dilakukan dalam proses pembelajaran disekolah. 

Tercapainya tujuan pembelajaran sangat dipengaruhi strategi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. Penerapan model pembelajaran yang tepat akan 

mempengaruhi penguasaan materi yang terlihat dari hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu, penerapan model TPS yang tepat akan menciptakan penguasaan 

materi dan aktivitas belajar siswa serta dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif, artinya siswa terlibat langsung secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 
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Model pembelajaran TPS yg merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang memberikan kesempatan meningkatkan aktivitas siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

melalui tahap berpikir (thinking), berpasangan (pairing) dan berbagi 

(sharing). Pada saat  think, guru menyediakan waktu berpikir untuk 

meningkatkan kualitas respon siswa dan siswi menjadi lebih aktif dalam 

berpikir mengenai konsep pada mata pelajaran.  Saat pair, siswa dapat belajar 

dari siswa lain dan lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama 

diskusi. Saat share, setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan 

untuk berbagi atau menyampaikan idenya dan kemungkinan masing-masing 

siswa terlibat dengan setiap pertanyaan. Ketiga tahapan kegiatan tersebut 

masing-masing memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sendiri 

agar dapat menjawab pertanyaan guru, bekerja sama dengan pasanganya 

untuk memecahkan suatu permasalahan, dan melatih siswa berkomunikasi 

terutama pada saat berbagi informasi, bertanya, mengungkapkan pendapat di 

depan kelas. Sehingga pada akhirnya, pembelajaran kooperatif tipe TPS ini 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang relevan dengan 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. 

 

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

adalah variabel bebas yaitu model pembelajaran kooperatif  TPS dan variabel 

Y adalah variabel terikat yaitu peguasaan materi siswa. Hubungan antara 

variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini :   
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Keterangan:  

X    =  model pembelajaran kooperatif TPS,  

Y1   =  Aktivitas belajar siswa 

Y2  =  penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

 

Gambar 1.Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H0 = Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS tidak 

berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan penguasaan 

materi ciri-ciri makhluk hidup. 

H1 = Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS  

berpengaruh secara signifikan terhadap aktifitas belajar siswa dan 

penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

2. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpengaruh 

dalam aktivitas belajar siswa. 

Y1 

X 

Y2 


