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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 

edukatif adalah mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. 

Interaksi yang bemilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna 

kepentingan pengajaran. 

 Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh guru, siswa dan 

lingkungan sekolah. Peningkatan keberhasilan proses pembelajaran salah satunya 

dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan 

kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. 

Dalam pelaksanaan pengajaran tersebut, terjadi interaksi antara guru dalam 

keberadaannya untuk mengajar dan siswa dalam keberadaannya untuk belajar. 

Hasil belajar merupakan hasil evaluasi siswa sebagai indikator ketercapaian dalam 

pembelajaran. Hasil belajar yang masih rendah menunjukkan suatu pembelajaran 

masih belum berhasil. Berdasarkan observasi di SMA Muhammadiyah 1 Malang 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada mata pelajaran biologi yaitu 75 dan 

siswa yang  mencapai KKM hanya 50 % dari jumlah siswa yaitu 22. Faktor yang 



2 
 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kemampuan dasar siswa, siswa pasif 

sehingga aktivitas siswa rendah dan ini akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu proses 

pembelajaran di sekolah tersebut menggunakan metode yang kurang bervariasi 

sehingga menyebabkan kejenuhan siswa. Hal ini didukung dari hasil wawancara 

dengan guru SMA Muhammadiyah 1 Malang mengatakan metode yang sering 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas yaitu metode ceramah. Metode ini 

digunakan karena mudah dilaksanakan dengan persiapan yang sederhana hemat 

waktu dan tenaga akibatnya aktivitas siswa masih rendah. Dengan menggunakan 

metode mengajar yang sesuai dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan 

pengalaman belajar siswa, maka hasil belajar yang diperoleh siswa dalam setiap 

proses pembelajaran akan lebih baik sehingga tujuan pembejarannya tercapai, 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diterima bahkan dipahami 

oleh siswanya. Oleh karena itu seorang guru harus mempunyai kemampuan 

mengajar yaitu kemampuan yang tidak hanya menyampaikan materi kepada 

siswanya saja, tetapi bagaimana agar siswa dapat tertarik, aktif, dan semangat 

dalam memahami materi yang diajarkan dalam proses belajar mengajar. 

Untuk mengatasi rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Biologi, perlulah metode yang tepat yang melibatkan siswa optimal 

dalam proses pembelajaran baik secara intelektual dan emosional. Metode 

pembelajaran yang dimaksud dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dimana proses pembelajaran siswa tidak hanya jadi pendengar tetapi 
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siswa juga dapat memberikan pendapatnya, berkerja sama untuk memecahkan 

masalah pembelajaran yang sedang dihadapinya sehingga hasil belajar siswa 

meningkat yaitu dengan pembelajaran kooperatif. Tujuan utama dalam penerapan 

cooperative learning adalah agar siswa dapat belajar secara berkelompok bersama 

teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannnya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. 

Pembelajaran kooperatif berasal dari kata “kooperatif” yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama- sama dengan saling membantu satu sama 

lain sebagai sau kelompok atau satu tim (Isjoni, 2011). Think pair share (TPS) 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

Frank Lyman, TPS memberi kesempatan siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja 

sama dengan orang lain. Keunggulan dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa, yaitu memberi kesempatan delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa 

untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain (Isjoni, 

2010). Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah 

satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran kooperatif ini juga dibutuhkan media pembelajaran. 

Proses pembelajaran akan mendapatkan hasil yang lebih baik, apabila dalam 

setiap proses belajar mengajar selalu menggunakan media yang kongkrit dan 

menarik. 

Pada pelajaran Biologi yang materinya sangat luas, akan sangat mudah 

jika kita meyampaikannya dengan berbagai metode yang menyenangkan dan 
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media yang menarik salah satunya dengan LKS Word Square. Menurut Hornby 

(1994) dalam Wurianingrum (2007) word square adalah sejumlah kata yang 

disusun sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan  ke belakang. Word 

square adalah salah satu alat bantu pembelajaran berupa kotak-kotak kata yang 

berisi kumpulan huruf. Pada kumpulan huruf tersebut terkandung konsep- konsep 

yang harus ditemukan oleh siswa sesuai dengan pertanyaan yang berorientasi pada 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair share) yang 

divariasikan dengan word square berarti suatu cara semacam permainan yang 

mengajarkan materi pelajaran dengan mengajak siswa mengisi word square 

sehingga memungkinkan siswa dapat belajar rileks. Word square merupakan 

media yang cocok untuk semua pelajaran termasuk Biologi, tinggal bagaimana 

guru dapat memprogram sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat merangsang 

siswa untuk berpikir efektif. Selain itu, hal ini digunakan untuk  menghilangkan 

anggapan siswa  bahwa Biologi itu  sulit, maka peneliti mengajak siswa belajar 

sambil bermain. Siswa tidak akan merasa jenuh atau kesulitan dalam mengerjakan 

Biologi. Word Square adalah salah satu alternatif tersebut. Melalui cara seperti ini 

diharapkan aktivitas siswa  lebih aktif, siswa mampu berpikir dengan logis dan 

pembelajaran menjadi bermakna, sehingga memudahkan guru dalam mengontrol 

perkembangan belajar dan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Biologi Materi Sistem Ekskresi melalui Penerapan Media Word 
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Square dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) pada 

Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Malang". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar biologi materi sistem ekskresi 

dengan menerapkan media word square dalam pembelajaran kooperatif 

tipe TPS (Think Pair Share) pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar biologi materi sistem ekskresi 

dengan menerapkan media word square dalam pembelajaran kooperatif 

tipe TPS (Think Pair Share) pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Malang? 

3. Bagaimanakah penerapan media word square dalam pembelaiaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar Biologi materi sistem ekskresi siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Malang? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar biologi materi sistem 

ekskresi dengan menerapkan media word square dalam pembelajaran 
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kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi materi sistem ekskresi 

dengan menerapkan media word square dalam pembelajaran kooperatif 

tipe TPS (Think Pair Share) pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Malang. 

3. Untuk mengetahui penerapan media word square dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar biologi materi sistem ekskresi melalui penerapan pada siswa 

kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan menambah 

pengalaman dalam penerapan media word square dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) sehingga dapat dijadikan bekal untuk 

menjadi guru yang profesional dan berkualitas. 

2. Bagi Siswa 

Sebagai variasi dalam belajar siswa dan untuk melatih siswa bekerja sama guna 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam perbaikan mutu pendidikan dengan menerapkan media 

word square dalam pembelajaran kooperatif. 
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1.5 Batasan Istilah 

a. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas XI semester II 

Muhammadiyah 1 Malang .Penelitian Tindakan Kelas ini dengan 

menerapkan media word square dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share).  

b. Media word square adalah salah satu alat bantu pembelajaran berupa kata-

kata yang berisi kumpulan huruf. Pada kumpulan huruf tersebut 

terkandung konsep- konsep yang harus ditemukan oleh siswa sesuai 

dengan pertanyaan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Adapun 

langkah- langkah dalam penerapan media word square yaitu: 

 Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi. 

 Guru membagikan lembar kegiatan siswa ( LKS word square). 

 Siswa disuruh menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak 

sesuai jawaban. 

 Memberi point setiap jawaban dalam kotak (Hornby, 1994). 

c. Pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) atau berpikir 

berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Langkah-

langkah Think Pair Share (TPS)  sebagai berikut: 

 Langkah 1: Thinking (Berpikir) 

 Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan 

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit 

untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah.  



8 
 

 Langkah 2: Pairing (Berpasangan) 

 Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu 

yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan 

yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus 

yang diidentifikasi. 

 Langkah 3: Sharing ( Berbagi) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan- pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif 

untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan yang dapat kesempatan untuk 

melaporkan, Arend (1997) dalam Trianto (2010). 

d. Sintaks penerapan media word square dalam pembelajaran kooperatif tipe 

TPS: 

 Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi dan memotivasi siswa. 

 Guru membagikan handout dan meminta siswa secara individu 

membaca hand out selama 10 menit.  

 Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa dalam bentuk 

LKS word square. LKS word square berisi pertanyaan yang berkaitan 

dengan pelajaran dan siswa menjawab pertanyaan di LKS word 

square dengan cara mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban. 

Tahap ini berlangsung dalam waktu 15 menit (Think). 
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 Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Tahap ini berlangsung 

dalam waktu 10 menit (Pair). 

 Guru meminta pasangan- pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan 

kelas yang telah mereka bicarakan dan mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. Tahap ini berlangsung dalam waktu 15 menit 

(Share). 

e. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dalam 

kegiatan belajar mengajar, kedua aktivitas itu harus selalu terkait. 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas 

kelompok saat mengerjakan LKS word square, yang meliputi sebagai 

berikut: 

 Visual activities: aktivitas siswa yang menunjukkan saat membaca 

hand out. 

 Mental activities : aktivitas siswa yang menunjukkan saat mampu 

menjawab dan memecahkan soal dengan benar pada LKS Word 

Square. 

 Oral Activities: aktivitas siswa yang menunjukkan saat mengeluarkan 

pendapat, berdiskusi dengan pasangan (kelompok).  

 Emotional activities: aktivitas siswa yang menunjukkan semangat saat 

mempresentasikan hasil diskusi. 

Aktivitas belajar siswa dapat diukur melalui observasi dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 
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f. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa melalui tes tertulis 

setiap akhir siklus. 

 


