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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah kemampuan berbicara. Mereka diharapkan 

mampu mengembangkan cerita, mengungkap pikiran, pendapat, gagasan, ide, dan 

perasaan dengan baik dan benar. Kemampuan berbicara tersebut seharusnya 

dimiliki dan dikuasasi oleh setiap peserta didik khususnya dalam berkomunikasi.  

Berbicara merupakan salah satu kompetensi yang penting. Siswa diajarkan 

untuk aktif berbicara, mengungkap pikiran, dan berkomunikasi, menanggapi 

suatu wacana dengan baik dan benar. Dengan kata lain berbicara merupakan salah 

satu kompetensi yang diajarkan pada pembelajaran Bahasa Indonesia untuk bisa 

mengungkapkan pikiran, ide dan gagasan, menanggapi suatu wacana dan bisa 

berkomunikasi dengan baik dan benar. 

Pembelajaran berbicara peserta didik dituntut untuk mampu mengungkap 

pikiran, pendapat, gagasan, ide, perasaan, dan menanggapi sebuah wacana lisan, 

baik wacana sastra maupun non sastra melalui sebuah cerita, diskusi, wawancara 

serta merangkum hasilnya, menyanggah atau menolak pendapat, menyampaikan 

informasi.  

Menanggapi permasalahan di atas, perlu diupayakan suatu pembelajaran 

yang menyenangkan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Guru sebagai fasilitator di dalam kelas 
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seharusnya menguasai metode-metode yang bervariasi untuk menunjang 

pembelajaran. Pemilihan media dan metode yang tepat, akan sangat menentukan 

selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga media dan metode yang 

bervariasi sangat diperlukan dalam proses kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara guru dengan 

peserta didik, agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dari kegiatan 

tersebut. Menurut Uno (2007 : 55) “pembelajaran merupakan suatu proses 

interaksi antara peserta belajar dengan pengajar atau instruktur dan/atau sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk pencapaian tujuan belajar tertentu”. 

Dengan kata lain pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara 

guru dengan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dalam proses belajar 

mengajar. 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut : 1) kemampuan 

berbicara peserta didik kelas VII-A SMP Al-Ittihad Putri di MII Camplong, 

terdapat 9 peserta didik dari 24 peserta didik atau 30% yang memenuhi KKM 

(kriteria ketuntasan minimal) yang telah ditetapkan sekolah yakni 75% dan  

terdapat 15 dari 24 peserta didik yang hanya mencapai nilai rata-rata 64 sampai 

74. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya peserta didik yang kurang percaya 

diri ketika ditugasi berbicara, khususnya berbicara di depan kelas, hanya sebagian 

kecil saja yang bisa berbicara dengan lancar. Akibatnya, peserta didik yang 

memiliki keberanian berbicara hanya anak tertentu. 2) kurang tepatnya 

penggunaan metode karena pembelajaran masih banyak menerangkan teori 
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daripada praktek, sehingga tampak ketidakmerataan kemampuan berbicara yang 

dimiliki oleh peserta didik.  

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan adanya solusi yang tepat 

untuk perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas VII-A Al-Ittihad putri di  

MII Camplong, yaitu perlunya meningkatkan mutu pembelajaran bahasa 

indonesia dalam hal perubahan tindakan proses belajar mengajar terhadap peserta 

didik. Berdasarkan alasan tersebut, maka dilakukan penelitian tindakan kelas 

guna memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

dengan metode ceramah akan kesulitan untuk melatih peserta didik menjawab dan 

mengajukan pertanyaan serta mengeluarkan gagasan. Selain itu guru juga sering 

memberikan metode penugasan, baisanya metode ini digunakan oleh guru ketika 

tidak bisa mengajar sehingga guru memberikan tugas kepada peserta didik. 

Metode yang dikembangkan dari pembelajaran aktif juga harus 

mempertimbangkan keadaan peserta didik dan kemampuan peserta didik di kelas 

VII-A Al-Ittihad putri di  MII Camplong-Sampang yang heterogen dengan 

kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah serta dari latar belakang yang 

berbeda. Sehingga memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dan saling 

mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses pembelajaran.  

Salah satu upaya agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan dan 

mengajukan gagasan dapat dilatih dalam kelompok kecil melalui diskusi antar 

anggota kelompok ataupun antar pasangan dalam kelompok. Dengan diskusi, 

peserta didik dapat saling bekerjasama dan saling membantu memberikan 
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masukan dan saling mengemukakan pendapat dan gagasan antara satu sama lain. 

Pembelajaran dengan diskusi termasuk dalam pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberikan 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam 

tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif menempatkan para siswa 

bekerjasama untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi 

pelajaran. Dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik diharapkan dapat aktif 

dan saling membantu, berdiskusi serta bisa beragumentasi untuk mengasah ilmu 

pengetahuan yang telah mereka pelajari dan peroleh di kelas.  

Terdapat banyak metode pembelajaran kooperatif yang berhasil 

dikembangkan oleh peneliti dan diterapkan pada berbagai materi pelajarannya, 

diantaranya: Numbered Head (kepala bernomor), Cooperative Script (skrip 

kooperarif), Student Teams-Achivement (STAD), Think Pair and Share (TPS), 

Snowball Throwing (melempar bola salju), Teams-Games-Tournament (TGT), 

Cooperative Integrated Reading and Competition (CIRC), dan Two stay Two 

stray (dua tinggal dua tamu). 

TPS merupakan salah satu pembelajaran kooperatif. Dalam metode TPS, 

siswa diberi kesempatan untuk bekerja sendiri, yang kemudian selama 4-5 menit 

pserta didik diberi kesempatan untuk berpikir kemudian berpasangan untuk 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh dari materi yang telah disampaikan 

oleh guru di kelas, yang selanjutnya peserta didik akan berbagi hasil dari diskusi 

dengan peserta didik yang lain. Dikemukakan oleh Lie (2003:57) bahwa, “Think-
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Pair-Share adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja 

sendiri dan bekerjasama dengan orang lain”. 

Pembelajaran dengan tipe TPS sangat banyak manfaatnya, selain dapat 

mengaktifkan belajar peserta didik, TPS juga membantu peserta didik yang 

pendiam, tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Di samping itu TPS 

juga relatif lebih sederhana dibandingkan dengan tipe pembeljaran yang lain dan 

bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Hal tersebut disebabkan karena 

pembelajran TPS tidak memerlukan banyak waktu untuk mengatur tempat duduk 

dan menentukan kelompok. Selain itu, pembelajaran dengan TPS dapat melatih 

peserta didik untuk berani berpendapat dan belajar untuk menghargai pendapat 

orang lain serta mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan 

membandingkan dengan ide temannya. 

Penerapan pembelajaran TPS (Think Pair Share) di kelas VII-A Al-Ittihad 

putri di  MII Camplong-Sampang diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

pada peserta didik. Sehingga peserta didik diharapkan lebih memahami materi 

pelajaran bersama teman kelompoknya dan lebih khususnya untuk 

mempersiapkan anggota kelompok atau pasangannya agar lebih baik dan optimal 

pada saat proses pembelajaran. Selain itu juga model pembelajaran kooperatif 

dapat memupuk aktivitas dan semangat peserta didik, khususnya dalam 

berkomunikasi dan berkompetisi secara sehat dalam pembelajaran. Dengan 

demikian model pembelajaran TPS ini dapat melibatkan seluruh peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 
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Sebelumnya pembelajara TPS pernah dilakukan oleh Fendi Kurniawan 

(2009) pada mata pelajaran Matematika yang berjudul “Kemampuan Bertanya 

Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dan 

Pengaruhnya Terhadap Prestasi (Studi di Kelas VII MTsN Sumber Bungur 

Pamekasan 3)”. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa hasil belajar 

peserta didik meningkat dari siklus I ke siklus II dengan presentase 67,2% 

menjadi 70,8%. Dari penelitian tersebut diperoleh simpulan bahwa menggunakan 

Think Pair share (TPS) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik kelas VII MTsN Sumber Bungur Pamekasan. 

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih luas pembelajaran kooperatif tipe (Think Pair Share) TPS, yaitu 

dengan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa 

Melalui Penggunaan Metode TPS (Think-Pair-Share) di Kelas VII-A SMP 

Al-Ittihad Putri Camplong-Sampang ”  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan metode TPS (Think Pair and Share) dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas VII-A SMP Al-Ittihad Putri 

Camplong? 

b. Bagaimana hasil kemampuan berbicara siswa kelas VII-A SMP Al-Ittihad 

Putri Camplong? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan penerapan metode TPS untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa kelas VII-A SMP Al-Ittihad Putri Camplong 

b. Mendeskripsikan hasil kemampuan berbicara siswa kelas VII-A SMP Al-

Ittihad Putri Camplong 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan adanya peningkatan kemampuan 

berbicara siswa kelas VII-A SMP Al-Ittihad Putri Camplong Kec. Sampang 

dengan mengunakan metodde TPS (Think Pair and Share) 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dan ketrampilan peneliti khususnya yang 

terkait dengan penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang 

model pembelajaran yang efektif untuk menungkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Bagi Siswa 

Dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, meningkatkan 

kemampuan berbicara mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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d. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar lebih 

menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

1.5 Definisi Operasional 

untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka dikemukakan bebrapa definisi operasional sebagai 

berikuti ini. 

a. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan-

gagasan, pikiran, dan ide  yang disusun serta dikembangkan sesuai kebutuhan 

sang pendengar dan penyimak (Tarigan, 1981 : 15). 

b. Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah pendekatan suatu 

model pembelajaran yang menggunakan kelopok kecil siswa untuk  

bekerjasama dalam rangka mengoptimalkan kondisi belajar untuk mencapai 

tujuan belajar (Hanafiah dan Suhana, 2009 : 72). 

c. Pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair and Share) adalah pembelajaran 

kooperatif yang memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir, berpasangan 

kemudian berbagi dengan temannya mengenai materi atau masalah yang 

diajukan guru. 


