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Materi pokok sistem gerak pada manusia dalam pembelajaran di SLTP yang diajarkan pada kelas 

VIII semester ganjil dan mempunyai 2 sub pokok materi yaitu rangka manusia dan otot tubuh 

manusia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 juli 2006 dengan guru 

biologi kelas VIII SLTP Negeri 1 Panceng Gresik, diketahui bahwa tahun lalu siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan siswa sulit memahami materi sistem 

gerak pada manusia terutama pada materi rangka tubuh manusia. Praktikum yang dilakukan 

siswa SLTP Negeri 1 Panceng pada pokok materi sistem gerak pada manusia masih kurang 

menunjukkan hasil yang maksimal, dimungkinkan karena siswa mempunyai motivasi belajar 

rendah. Kurang termotivasinya siswa dapat telihat dalam perilaku siswa yang kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, keadaan seperti ini disebabkan kegiatan pembelajaran kurang adanya 

variasi. Selain itu siswa kurang bisa bersosialisasi dengan teman karena malu untuk bertanya 

atau mengeluarkan pendapat baik pada guru maupun teman sebangku/sebaya. Dalam 

pembelajaran yang menggunakan pembelajaran model ARIAS ini, guru dituntut untuk 

menanamkan rasa percaya diri pada siswa, melakukan kegiatan yang relevan, membangkitkan 

minat/perhatian pada siswa, mengadakan evaluasi dan menumbuhkan rasa dihargai/bangga pada 

siswa, dengan mengintegrasikan pada pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share yang 

memiliki prosedur untuk memberi siswa waktu lebih banyak berfikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain secara aktif dalam pembelajaran. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) dan dirancang dalam 5 siklus. Masing-masing siklus belajar 

terdiri dari empat fase yang terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

C SMP Negeri 1 Panceng Gresik. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi dan angket. Data yang dikumpulkan berupa aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dan hasil tes siswa. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil tes akhir diperoleh ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 82.5%, sedangkan keaktivitas siswa secara keseluruhan rata-rata 78.8% yang 

termasuk dalam kategori cukup baik. 

Berdasarkaan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran model ARIAS 

terintegrasi pada pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan kondisi 

belajar siswa yang aktif dan antusias selama proses belajar mengajar.  

 


