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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses pendewasaan diri seseorang. Menurut UU 

No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

memegang peranan penting karena merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan 

belajar mengajar yang diselenggarakan oleh instansi pendidikan mulai dari 

sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Kegiatan belajar di sekolah 

diarahkan agar siswa mampu menerima dan memahami materi yang diberikan 

guru, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat meningkat. 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi atau hubungan timbal 

balik yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam penyampaian 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuannya adalah mengarahkan siswa agar 

dalam proses belajarnya dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai apa yang 

diharapkan, mampu menerima dan memahami materi dalam setiap mata pelajaran 

yang diberikan guru, sehingga dapat berperan aktif dan kreatif dalam aktivitas 

belajarnya. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) besar pengaruhnya untuk penguasaan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi karena berperan penting dalam usaha 

menciptakan manusia yang berkualitas, sehingga diharapkan siswa memiliki 

pengetahuan,sikap, dan keterampilan dalam setiap kegiatan belajarnya. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) di SMP terdiri dari Fisika, 

Biologi, Kimia,  namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 22 tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa substansi mata pelajaran 

IPA di SMP merupakan IPA Terpadu, bukan IPA yang terpisah-pisah sebagai 

mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Kimia. Adanya kurikulum tersebut membuat 

IPA diajarkan secara lebih menyeluruh dan saling berkaitan satu sama lain. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas VIII-A 

SMP PGRI 01 Ngajum Kab. Malang pada mata pelajaran IPA menunjukkan 

bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung hanya sebagian kecil siswa 

yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran baik saat kelompok ataupun mandiri, 

sebagian siswa terkadang terlihat mengobrol dengan temannya dan tidak 

memperhatikan materi yang disampaikan guru sehingga aktivitas belajar siswa 

rendah. Selain itu dari hasil wawancara dengan guru IPA di kelas VIII-A Ibu Sri 

Wahyuni, S.Pd dalam proses pembelajaran yang ada guru hanya sering 

menggunakan metode ceramah dan jarang menggunakan sebuah media karena 

tidak semua media yang dimiliki sekolah dapat mendukung pembelajaran yang 

ada. Hal ini salah satunya karena tidak tersedianya alat-alat laboratorium secara 

lengkap, mikroskop yang hanya tersedia minim, terdapat charta yang kebanyakan 

hanya sedikit mewakili pembelajaran IPA, dan hanya memiliki satu LCD 
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sehingga pemakaiannya harus bergantian dan guru mengaku lebih sering memilih 

untuk tidak menggunakannya. 

Salah satu akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan hasil belajar 

yang diperoleh siswa sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai ulangan 

harian (lampiran 34) pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk 

Hidup Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimal) 

yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Menunjukkan bahwa dari  28 siswa yang ada, 

memiliki persentase ketuntasan belajar hanya 53,57% atau sebanyak 15 siswa 

yang tuntas, sedangkan persentase ketidaktuntasan mencapai 46,43% atau 13 

siswa yang tidak tuntas, dengan rata-rata kelas hanya 65,5. sehingga siswa 

dikatakan belum tuntas belajar secara klasikalnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa proses belajar IPA siswa kelas VIII-A masih kurang dan perlu 

adanya upaya peningkatan. 

Menurut Isjoni (2009), siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar, 

melatih siswa untukmemiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir (thinking 

skill)maupun keterampilan sosial (social skill) adalah dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif. Menurut Anita Lie (2002), menyebut pembelajaran 

kooperatif (Cooperatif Learning) dengan istilah pembelajaran gotong-royong, 

yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Tujuan utama 

pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara 

berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat 
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dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya 

dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok (Isjoni, 2009). 

Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) berguna untuk 

mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Model pembelajaran kooperatif 

memiliki beberapa tipe, salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat 

mendorong partisipasi mereka dalam kelas adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share (Trianto, 2007). Model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share tersebut dapat digunakan sebagai salah satu cara menciptakan proses 

pembelajaran yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah yaitu antara guru 

dan peserta didik dan merupakan model pembelajaran kelompok dengan tujuan 

agar peserta didik saling bekerja sama dalam memecahkan masalah, saling 

bertanggung jawab, dan saling mendukung untuk berprestasi antara satu sama 

lain. Salah satu alternatif untuk proses pengajaran adalah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share (TPS). 

Model pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share (TPS) memberi 

siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. 

Keunggulan TPS adalah optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan 

delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan 

partisipasimereka kepada orang lain (Isjoni, 2009). TPS memberikan waktu lebih 

banyak kepada siswa untuk memikirkan secara mendalam tentang apa yang telah 

dijelaskan dan dialami (berpikir, menjawab, dan saling membantu sama lain) 

(Suyatno, 2008).  



 

 

5

Pada kegiatan belajar mengajar hendaknya siswa bisa saling berinteraksi 

satu sama lain namun bisa pula melakukan aktivitas pada saat  individu, agar 

masing-masing siswa mempunyai tanggung jawab dan pemahaman secara 

menyeluruh. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) 

dengan menggunakan kartu bergambar memberikan kesempatan kepada tiap 

individu sekaligus saat kegiatan kelompok untuk saling berbagi informasi. 

Kartu bergambar dalam penelitian ini digunakan, karena keterbatasan alat 

yang dimiliki sekolah tidak dapat mendukung dalam pembelajaran yang ada, 

sehingga dengan menggunakan kartu bergambar diupayakan dapat lebih mudah 

dan murah untuk dijangkau dalam mendukung proses pembelajaran. Melihat hal 

ini diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) 

dengan menggunakan kartu bergambar dapat mempermudah dalam proses 

pembelajaran IPA di kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan mengambil judul: “Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dengan kartu bergambar untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar IPA pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 

01 Ngajum”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah antara lain: 



 

 

6

1.2.1 Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and 

Share (TPS) dengan kartu bergambar dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 01 Ngajum? 

1.2.2 Bagaimana peningkatan aktivitas belajar IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dengan kartu 

bergambar pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 01 Ngajum? 

1.2.3 Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dengan kartu 

bergambar pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 01 Ngajum? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana telah dirumuskan di atas. Secara terperinci, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair and Share (TPS)  dengan kartu bergambar dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 01 

Ngajum. 

1.3.2 Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar IPA melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dengan 

kartu bergambar pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 01 Ngajum. 

1.3.3 Untuk mengetahui peningkatan aktivitas hasil belajar IPA melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dengan 

kartu bergambar pada siswa kelas VIII-A SMP PGRI 01 Ngajum. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak 

terkait, antara lain : 

1.4.1 Bagi siswa 

Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

and Share (TPS) dengan kartu bergambar, siswa dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajarnya pada mata pelajaran IPA di kelas. 

1.4.2 Bagi Guru 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dengan kartu 

bergambar pada pembelajaran IPA, sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan metode alternatif yang mudah dan murah untuk dipakai 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

1.4.3 Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif  dalam 

mendukung kelancaran proses belajar mengajar IPA di kelas. 

1.4.4 Bagi peneliti  

Memberikan pengalaman dan mengaplikasikan pengetahuan secara 

langsung bagaimana memecahkan permasalahan siswa dan cara 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan 
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1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1.5.1 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2013-2014. 

1.5.2 Materi pelajaran IPA dalam penelitian ini hanya pada pokok bahasan 

“Sistem Pencernaan Manusia”  

1.5.3 Peningkatan hasil belajar diukur dari ulangan harian yang dilakukan 

pada setiap akhir siklus 

1.5.4 Masalah yang diteliti adalah aktivitas berupa oral activities (siswa 

mengajukan pertanyaan saat proses belajar mengajar, siswa memberi 

saran dan mengajukan pendapat saat proses belajar mengajar), visual 

activities (aktivitas siswa yang menunjukkan saat membaca handout), 

mental aktivities (siswa mampu memecahkan masalah atau mampu 

mengerjakan tugas), emotional activities (aktivitas yang menunjukkan 

siswa berani dan bersemangat saat mempresentasikan hasil diskusi) 

penilaian aktivitas belajar siswa ini diperoleh dari pengamatan secara 

langsung oleh observer selama pembelajaran di kelas dan guru yang 

bertindak sebagai peneliti menilai dari aktivitas pengerjaan kartu 

bergambar secara berkelompok. Hasil belajar diperoleh dari hasil tes 

tulis yang dilakukan pada setiap akhir siklus. 
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1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1.6.1 Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 

4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih 

bergairah dalam belajar (Isjoni, 2009). 

1.6.2 Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS)  

adalah salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dimana 

kegiatan diawali dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan 

sebagai awal berfikirnya (Think), selanjutnya siswa diminta 

berpasangan untuk saling kerjasama mendiskusikan tugas yang 

diberikan (Pair), hasil diskusi berpasangan dibicarakan atau 

dipresentasikan didepan kelas (Share) (Suprijono, 2009). 

1.6.3 Kartu bergambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran yang digunakan sebagai sumber belajar yang berbentuk 

kartu berisi gambar materi sebagai bahan belajar siswa dan latihan soal 

sebagai bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, pemberian 

umpan balik dan penguatan bagi siswa (Rahardi, 2005). 

1.6.4 Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental 

yang saling terkait sehingga dapat membuahkan hasil yang optimal. 

(Rohani, 2004).  

1.6.5 Hasil belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2006). 

 


