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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Dalam mempersiapkan SDM,  pembangunan pendidikan  tidak  bisa  hanya 

terfokus  pada  kebutuhan  material  jangka  pendek  (seperti  yang  banyak 

dipraktekkan sekarang),  tetapi  harus menyentuh  dasar  untuk memberikan watak 

pada  visi  dan misi  pendidikan,  yaitu  perhatian  mendalam  pada  etika moral  dan 

spiritual  yang  luhur.  Dalam  hal  ini,  kualitas  pendidikan  dipengaruhi  oleh 

penyempurnaan  sistemik  terhadap  seluruh  komponen  pendidikan  seperti 

peningkatan  kualitas  dan  pemerataan  penyebaran  guru,  kurikulum  yang 

disempurnakan,  sumber  belajar,  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  iklim 

pembelajaran  yang  kondusif,  serta  didukung  oleh  kebijakan  (political  will) 

pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dari semuanya itu, guru merupakan 

komponen  paling  menentukan  karena  ditangan  gurulah  kurikulum,  sumber 

belajar,  sarana  dan  prasarana,  serta  iklim  pembelajaran  menjadi  sesuatu  yang 

berarti  bagi  kehidupan  peserta  didik.  Di  sinilah,  antara  lain  pentingnya  guru. 

(Mulyasa, 2004) 

Guru  memegang  peranan  yang  cukup  penting  baik  dalam  perencanaan 

maupun pelaksanaan kurikulum. Menyadari hal tersebut, betapa pentingnya untuk 

meningkatkan  aktivitas  kreatifitas,  kualitas  dan  profesionalisme  guru.  Kualitas 

guru dapat ditinjau dari  dua  segi,  dari  segi proses  dan  dari  segi  hasil. Dari  segi 

proses  guru dikatakan berhasil  apabila mampu melibatkan  sebagian  besar  siswa
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secara  aktif,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  dalam  proses  pembelajaran. 

Sedangkan  dari  segi  hasil,  guru  dikatakan  berhasil  apabila  pembelajaran  yang 

diberikan  mampu  mengubah  perilaku  sebagian  besar  siswa  kearah  penguasaan 

kompetensi yang lebih baik. (Syaodih, 1998) dalam (Mulyasa, 2009). 

Untuk  mencapai  keberhasilannya,  interaksi  antara  guru  dengan  siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya strategi dan metode pengajaran, alat 

pelajaran,  sumber  belajar  dan  evaluasi  belajar.  Strategi  dan  metode  yang  tepat 

yang digunakan oleh guru diharapkan dapat meningkatkan proses dan hasil belajar 

siswa  secara  optimal,  dengan  peran  aktif  siswa  didalamnya.  Karena  seiring 

dengan  perubahan  sistem  pendidikan  yang  ada  bahwa  pembelajaran  tidak  lagi 

berpusat pada guru melainkan akan lebih berpusat pada siswa (student centered), 

sehingga  dalam hal  ini  peran  guru  di  dalam  kelas  hanya  sebagai motivator  dan 

fasilitator.

Salah  satu  pembelajaran  yang  dapat  mengaktifkan  siswa  adalah 

pembelajaran kooperatif  (cooperative  learning). Cooperative berarti bekerjasama 

dan  learning berarti belajar,  jadi  belajar melalui  kegiatan  bersama. Namun  tidak 

semua belajar bersama adalah cooperative learning, dalam hal ini belajar bersama 

melalui  teknikteknik  tertentu.  Pembelajaran  Kooperatif  (cooperative  learning) 

merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil, dan 

bekerja sama (Pribadi, 2009). 

Pendekatan  pembelajaran  kooperatif  dapat memberikan  keuntungan  bagi 

siswa  untuk  bekerja  sama  menyelesaikan  tugastugas  akademik  dengan  teman 

sebaya, yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan ideide
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yang  terdapat  di  dalam  materi  tertentu.  Pembelajaran  Kooperatif  (cooperative 

learning) mampu mengubah peranan guru yang semula sebagai pusat pembicara 

atau pembicara utama di dalam kelas, menjadi fasilitator, motivator dan moderator 

dalam pembelajaran. Sehingga siswa dituntut lebih aktif dalam pembelajaran yang 

berlangsung.  Pembelajaran  Kooperatif  (cooperative  learning)  memiliki  banyak 

sekali model  pembelajaran dan  salah  satunya  adalah  tipe TPS  yang merupakan 

jenis metode pembelajaran kooperatif  yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa. Struktur yang dimaksudkan sebagai alternatif pengganti terhadap 

struktur  kelas  tradisional.  Struktur  ini  menghendaki  siswa  bekerja  saling 

membantu  dalam  kelompok  kecil  (26  anggota).  Tipe  TPS  memiliki  prosedur 

yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk 

berfikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. (Herawati, 2005) 

Menurut Corebima (2000) dalam Siti Zubaidah, (2001) PBMP merupakan 

pola pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak ada proses pembelajaran yang 

berlangsung  secara  informative,  seluruhnya  dilakukan  melalui  rangkaian  atau 

jalinan  pertanyaan  yang  telah  dirancang  secara  tertulis  dalam  ‘lembarlembar 

PBMP’. 

Hasil  wawancara  dengan  guru  biologi  yang  ada  dikelas  VIIA  SMP 

Muhammadiyah  9  Sugio  Lamongan,  diperoleh  bahwa  pembelajaran  yang 

berlangsung  memakai  metode  pembelajaran  ceramah,  yang  mana  guru  terus 

berbicara  dan  lebih  menekankan  penyampaian  tekstual  serta  kurang 

mengembangkan  aktivitas  siswa.  Pada  metode  pembelajaran  ceramah  ini  yang 

lebih  banyak  aktif  adalah  guru,  sehingga  peran  guru merupakan  sumber  utama
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dari  pembelajaran  ini.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  aktifitas  siswa  sangat  tidak 

terlihat,  siswa  kurang  berminat  terhadap  proses  pembelajaran  dan  secara  tidak 

langsung  berdampak  pada  hasil  yang  didapat.  Hasil  data  awal  yang  diperoleh 

peneliti  dari  guru  yang  bersangkutan  terlihat  bahwa  nilai  ulangan  harian  masih 

banyak yang belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 65. 

Dari  uraian  diatas,  maka  peneliti  ingin  mencoba  menerapkan  tipe  TPS 

dengan  pola  PBMP  untuk  peningkatan  aktivitas  dan  hasil  siswa,  alasan 

menggunakan tipe TPS dengan pola PBMP karena merupakan pola pembelajaran 

yang  berlangsung  dengan  adanya  lembar  PBMP  yang  sudah  dirancang  oleh 

peneliti  dan  didalam  lembar  ini  berisi  bagianbagian  yaitu  pendahuluan  tentang 

pertanyaan apersepsi, sediakan mempunyai konotasi penyampaian alat dan bahan, 

kemudian  dipadukan  dengan  tipe  TPS  pada  bagian  lakukan  meliputi  kerja 

kelompok,  renungkan perluasan pikiran pada bagian amatan, pikirkan kesimpulan 

dari  konsep  dan  subkonsep,  evaluasi  untuk  memantapkan  konsep,  dan  akan 

dilanjutkan oleh  guru  dengan arahan.  Dengan  penerapan  tipe  TPS dengan  pola 

PBMP  ini  diharapkan  siswa  dapat  lebih  aktif  dalam  proses  pembelajaran,  lebih 

memahami  konsep  pembelajaran,  dan  akhirnya  dapat  memperoleh  hasil  yang 

lebih baik. 

Melihat latar belakang yang di uraiankan maka diadakanlah penelitian yang 

berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Pola 

Pemberdayaan Berfikir Melalui Pertanyaan untuk Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Biologi Siswa Kelas VIIA SMP Muhammadiyah 9 Sugio Lamongan”
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1.2  Rumusan masalah 

Dari judul penelitian diatas, dapat dibuat rumusan masalahnya yaitu: 

1.  Bagaimanakah  pelaksanaan  pembelajaran  kooperatif  tipe  TPS  dengan 

pola PBMP untuk peningkatan aktivitas belajar biologi siswa kelas VIIA 

SMP Muhammadiyah 9 Sugio Lamongan? 

2.  Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pola 

PBMP  untuk  peningkatan  hasil  belajar  biologi  siswa  kelas  VIIA  SMP 

Muhammadiyah 9 Sugio Lamongan? 

1.3  Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan penelitiannya yaitu: 

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif  tipe TPS dengan 

pola PBMP untuk peningkatan aktivitas belajar biologi siswa kelas VIIA 

SMP Muhammadiyah 9 Sugio Lamongan 

2.  Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TPS melalui 

pola  PBMP  untuk  peningkatan  hasil  belajar  biologi  siswa  kelas  VIIA 

SMP Muhammadiyah 9 Sugio Lamongan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar,  terutama 

di SMP Muhammadiyah 9 Sugio Lamongan 

2.  Bagi  guru,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu 

alternatif  untuk  menciptakan  aktivitas  dan  hasil  belajar  siswa  sehingga
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nantinya  dapat  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  kondusif  didalam 

kelas. 

3.  Bagi  siswa,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu 

alternatif  untuk  menciptakan  kebiasaan  positif  seperti  mengemukakan 

pendapat, menghargai  pendapat orang lain dan dapat bekerjasama dengan 

orang lain 

4.  Bagi peneliti sebagai calon pendidik, hasil penelitian  ini dapat digunakan 

sebagai  salah  satu  bahan  pertimbangan  dalam  memilih  strategi 

pembelajaran dalam upaya peningkatan aktivitas dan hasil pembelajaran. 

1.5  Definisi Istilah 

1.  Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) 

Menurut  (Alma,  2009)  cooperative  berarti  bekerjasama  dan  learning 

berarti belajar, jadi belajar melalui kegiatan bersama. Namun tidak semua 

belajar  bersama  adalah  cooperative  learning,  dalam  hal  ini  belajar 

bersama  melalui  teknikteknik  tertentu.  Pembelajaran  Kooperatif 

(cooperative  learning)  merupakan  suatu  model  pembelajaran  dengan 

menggunakan kelompok kecil, dan bekerja sama. 

2.  Model  pembelajaran  tipe  TPS  yang  merupakan  jenis  metode 

pembelajaran  kooperatif  yang  dirancang  untuk  mempengaruhi  pola 

interaksi  siswa.  Struktur  yang  dimaksudkan  sebagai  alternatif  pengganti 

terhadap  struktur  kelas  tradisional.  Struktur  ini  menghendaki  siswa 

bekerja saling membantu dalam kelompok kecil (24 anggota). Tipe TPS 

memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa
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waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab dan saling membantu  satu 

sama lain. (Herawati, 2005) 

3.  Menurut Corebima (2000) dalam Siti Zubaidah, (2001) PBMP merupakan 

pola  pembelajaran  yang  dilaksanakan  dengan  tidak  ada  proses 

pembelajaran  yang  berlangsung  secara  informatif,  seluruhnya  dilakukan 

melalui  rangkaian  atau  jalinan  pertanyaan  yang  telah  dirancang  secara 

tertulis dalam ‘lembarlembar PBMP’. 

4.  Aktivitas  Belajar  adalah  kegiatan  intelektual,  menganalisa,  berbuat 

maupun pembentukan sikap secara terpadu pada KBM (Sardiman, 2007) 

5.  Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa yang terlibat dari hasil tes 

yang diberikan kepada siswa dan keterampilan proses yang dicapai siswa 

untuk memperoleh hasil akhir tersebut (Sardiman, 2007). 

1.6  Batasan Penelitian 

1.  Aktivitas  siswa  yang  diamati  dalam  penelitian  ini  meliputi,  diskusi 

dengan teman sebangku dan kelompok, mengajukan pertanyaan pada saat 

diskusi,  memberikan  jawaban  atau  menanggapi  pertanyaan  teman  pada 

saat diskusi, mempresentasikan hasil diskusi 

2.  Hasil belajar siswa dilihat dari nilai lembar PBMP pada tahap Think, Pair, 

dan Share. Selain itu peningkatan hasil belajar siswa juga akan dilihat dari 

perbandingan postes pada siklus I dan II. 

3.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  SMP Muhammadiyah  9 Sugio Lamongan 

pada  mata  pelajaran  biologi  siswa  kelas  VIIA  pada  semester  II  tahun 

ajaran 20092010


