
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peranan dunia pendidikan dalam menyiapkan siswa yang berkualitas dan 

terampil melalui metode dan model pembelajaran yang beragam dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif, 

aktif, kreatif, dan menyenangkan dapat dilaksanakan dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif yang menekankan keterlibatan siswa secara 

maksimal sehingga dapat merangsang ketertarikan siswa terhadap suatu 

pelajaran. Pentingnya ilmu pengetahuan menyadarkan setiap umat muslim, 

untuk wajib menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيز   ُ الهِذيَه آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَه أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاه  يَْزفَعِ َّللاه

Artinya:  

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah:11)
1
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan 

akan memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada orang yang tidak memiliki 

ilmu pengetahuan. Mengingat pentingnya peranan pendidikan dalam 

kemajuan bangsa, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan 

pembaharuan secara bertahap dan terus menerus yang diwujudkan dalam 

                                                             
1Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil, 2005), hal. 543. 
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penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan 

revisi dan pengembangan dari kurikulum 2004.
2
 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam KTSP pada 

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kimia sebagai cabang 

dari ilmu pengetahuan alam, yang berkenaan dengan kajian-kajian tentang 

struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat dialami materi, dan 

fenomena-fenomena lain yang menyertai perubahan materi. Pengetahuan yang 

berdasarkan fakta, hasil pemikiran dan produk hasil penelitian yang dilakukan 

para ahli, sehingga untuk kemudian perkembangan ilmu kimia diarahkan pada 

produk ilmiah, metode ilmiah, dan sikap ilmiah yang dimiliki siswa dan 

akhirnya bermuara pada mengoptimalkan prestasi belajar siswa.
3
 

Syah mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar pada siswa ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, yakni 

tingkat kecerdasan siswa, kemampuan awal, sikap, bakat, minat dan motivasi 

siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

manusia, yaitu keadaan keluarga, kurikulum, metode mengajar, sarana dan 

                                                             
2Dita Kusuma Wardani, Studi Komparasi Pembelajaran Kimia Menggunakan Metode 

Kooperatif Think Pair Share (TPS) Dan Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Prestasi 

Belajar Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Pada Materi Pokok Hidrokarbon Kelas X Semester 

Genap SMAN 5 Surakarta TA 2012/2013. (Surakarta, 2013), hal. 58-59. 
3Aisah Ika Wardhani, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share (TPS) 

Menggunakan Strategi Peta Konsep Dan Peta Pikiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Materi 

Ikatan Kimia Kelas XI SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. (Surakarta, 2014), 

hal. 37. 
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prasarana sekolah. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka faktor internal 

dan eksternal tersebut perlu diupayakan dengan sebaik-baiknya.
4
 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat membangun 

kepercayaan diri siswa serta mendorong partisipasi mereka dalam kelompok 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aisah Ika Wardhani, 

Tahun 2014 Jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Sebelas Maret 

menunjukkan terdapat perbedaan prestasi belajar kognitif model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) menggunakan strategi peta konsep dan 

peta pikiran. Hal ini dibuktikan dari perhitungan uji-t dua arah dengan taraf 

signifikan 5% dengan hasil uji t-dua arah diperoleh thitung 2,05 > ttabel 2,00 pada 

materi ikatan kimia.
5
 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa 

ialah kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan awal (Prior 

Knowledge) itu sendiri merupakan gambaran dari kesiapan siswa dalam 

mengikuti suatu proses pembelajaran. Kemampuan awal juga dipandang 

sebagai keterampilan yang relevan yang dimiliki pada saat akan mulai 

mengikuti suatu pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan 

awal merupakan prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran.
6
 

                                                             
4Rosita Fitri Herawati, Pembelajaran Kimia Berbasis Multiple Representasi Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal Terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa Sma Negeri I Karanganyar, 

(Surakarta, 2013), hal. 38. 
5Aisah Ika Wardhani, Op. Cit., hal. 36. 
6Ibid,. hal. 35. 
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Pengetahuan awal yang didapatkan siswa sebelum pembelajaran 

mempengaruhi proses belajar secara signifikan. Jika pengetahuan awal siswa 

baik, guru dan siswa lebih mudah untuk berinteraksi secara positif sehingga 

memudahkan proses pembelajaran. Terlebih lagi dalam pembelajaran kimia 

terdapat tingkatan-tingkatan pengetahuan yang saling terkait dan semakin 

kompleks di kemudian hari. Mereka yang memiliki kemampuan awal tinggi 

lebih mudah mengingat informasi yang telah mereka peroleh dan lebih cepat 

memahami materi yang telah dipelajari. Guru perlu mengetahui sejauh mana 

pengetahuan awal siswanya sehingga jika pengetahuan awalnya sudah cukup 

baik, maka tidak perlu lagi dibahas dalam pembelajaran.
7
 

Tabel I.1 Data Hasil Belajar Siswa SMAN 7 Pekanbaru TA 2015/2016 Pada  

Materi Hidrokarbon. 

Keterangan Kelas 

X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 

Jumlah siswa 

Nilai rata-rata UH 

32 

65,97 

33 

54,14 

35 

57.13 

35 

54,94 

35 

66,87 

31 

66.08 

33 

67.88 

Sumber: Arsip Guru Kimia SMAN 7 Pekanbaru. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti permasalahan yang 

mendasar dari kondisi tersebut ialah kemampuan kognitif siswa SMAN 7 

Pekanbaru yang masih tergolong rendah, kurangnya pemahaman siswa 

terhadap konsep dilihat dari hasil ulangan harian siswa yang belum mencapai 

batas ketuntasan minimum. Selain itu, siswa sangat jarang sekali diberikan 

kuis diawal pembelajaran atau diberikan soal kemampuan awal  untuk melihat 

                                                             
7Pribadi, B.A, Model ASSURE untuk Mendesain Pembelajaran Sukses, (Jakarta: PT Dian 

Rakyat, 2011), hal. 167. 
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seberapa tingkat kemampuan awal siswa dan kesiapan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

Pada umumnya pengetahuan awal seringkali dianggap sama oleh guru 

padahal kenyataan yang ditemui dilapangan belum tentu demikian. Oleh 

karena itu siswa yang memiliki pengetahuan awal yang lebih baik dapat 

menyerap pengetahuan baru dengan baik, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Tania Oktabri Kharisma tahun 2013 Jurusan 

Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sebelas Maret, menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh positif yang signifikan antara prior knowledge dengan 

prestasi belajar pada materi ikatan kimia diperoleh nilai signifikan dari 

koefisien korelasi pearson sebesar 0,442.
8
 

Ditinjau dari Karakteristik materi hidrokarbon yang berisi fakta-fakta dan 

istilah yang jumlahnya banyak dan bervariasi yang harus dihafalkan oleh 

siswa.  Pada umumnya materi hidrokarbon tidak disukai dan dirasa sulit oleh 

para siswa. Sehingga peranan kemampuan awal sangat dibutuhkan pada 

materi hidrokarbon. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan guru kimia ibu Dra. Auswarni, 

yaitu pembelajaran kimia dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) belum pernah dilakukan khususnya 

pada materi hidrokarbon. Metode pembelajaran yang telah dilakukan masih 

berupa metode konvensional sehingga proses pembelajaran masih berpusat 

pada guru, serta kemampuan kognitif siswa hanya terpantau dari mengerjakan 

                                                             
8Tania Oktabri Kharisma, Pengaruh Prior Knowledge, Kemampuan Bahasa Dan Sikap Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia Kelas X SMA Batik 1 Surakarta, 

(Surakarta, 2013), hal. 48. 
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LKS sebagai nilai evaluasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode 

konvensional pada pelajaran bersifat abstrak yang membutuhkan pemahaman 

konsep, dapat menyebabkan siswa merasa bosan, jenuh, dan kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan awal siswa terhadap materi pendukung 

hidrokarbon. Pada bulan Maret di SMA Negeri 7 Pekanbaru terhadap 

beberapa kelas X, yaitu kelas X.5, X.6, dan X.7 didapati sebesar 26% siswa 

yang memiliki kemampuan awal rendah, 55% siswa yang memiliki 

kemampuan awal sedang dan 19% siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan masih diterapkannya pola pembelajaran 

yang bersifat transmisif, guru secara langsung memberikan penjelasan dan 

catatan kepada siswa tanpa mengindahkan kemampuan awalnya, sehingga 

siswa mengalami kesulitan saat mengkonstruksi pengetahuan baru yang 

diberikan.
9
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dipandang perlu 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) Ditinjau Dari Prior 

Knowledge Terhadap Kemampuan Kognitif  Siswa Pada Materi 

Hidrokarbon”. 

 

 

                                                             
9S.Rufaida, Pengaruh Model Pembelajaran Dan Pengetahuan Awal Terhadap Kemampuan 

Memecahkan Masalah Fisika Peserta Didik Kelas XI IPA MAN 2 Model Makassar, (Makasar, 

2013), hal. 162. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan 

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu 

didefinisikan yaitu : 

1. Pembelajaran kooperatif berupa konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk jenis-jenis yang dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru.
10

 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) Seperti 

namanya “thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan 

pertanyaan atau isu yang terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

siswa. Guru memberikan kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabannya. Selanjutnya, “pairing”, pada tahap ini guru meminta siswa 

berpasang-pasangan. Beri kesempatan pasangan-pasangan itu untuk 

berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari 

jawaban yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan 

pasangannya. Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya 

dibicarakan dengan seluruh pasangan didalam kelas. Tahap ini dikenal 

dengan “sharing”. Dalam kegiatan ini diharapkan tanya jawab yang 

mendorong pada pengonstruksian pengetahuan. Siswa dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

                                                             
10Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), hal. x. 
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3. Pengetahuan awal (prior knowledge) merupakan salah satu karakteristik 

siswa. Keberagaman latar belakang dan pengalaman menyebabkan 

pengetahuan awal masing-masing siswa tidaklah sama. Mereka yang 

memiliki pengetahuan awal yang tinggi dapat belajar lebih baik daripada 

teman-temannya yang berkemampuan dibawah rata-rata atau rendah.
11

 

4. Psikologi kognitif berkenaan dengan proses belajar, berfikir, dan 

mengetahui. Kemampuan kognitif merupakan kelompok keterampilan 

mental yang esensial pada fungsi-fungsi kemanusiaan.
12

 

5. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. 

Dari namanya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya 

tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-

hari banyak kita temui senyawa hidrokarbon, misalnya minyak tanah, 

bensin, gas alam, plastik dan lain-lain. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

a. Kemampuan awal siswa yang masih tergolong rendah, dari beberapa 

kelas X yang diuji kemampuan awalnya, yaitu kelas X.5, X.6, dan X.7 

berjumlah 64 orang siswa yang mengikuti tes kemampuan awal 

didapati sebanyak 26% siswa yang memiliki tingkat kemampuan awal 

rendah dengan perolehan nilai 25, sedangkan siswa yang memiliki 

                                                             
11Pribadi, B.A. Op. Cit,.  hal. 167. 
12Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar I, (Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2010), hal. 92. 
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kemampuan awal sedang sebanyak 55%, dan siswa yang dikategorikan 

memiliki kemampuan awal tinggi sebanyak 19%, siswa dengan nilai 

tertinggi 65. 

b. Hasil belajar siswa yang kurang optimal, ditinjau dari nilai Ulangan 

Harian (UH) siswa yang belum mencapai ketuntasan sebesar 60%. 

c. Metode pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional 

sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru, serta kemampuan 

kognitif siswa hanya terpantau dari mengerjakan LKS sebagai nilai 

evaluasi dalam proses pembelajaran. 

d. Penggunaan metode konvensional pada pelajaran bersifat abstrak yang 

membutuhkan pemahaman konsep, dapat menyebabkan siswa merasa 

bosan, jenuh, dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. 

2. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) ditinjau dari prior 

knowledge terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif materi 

hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah,  

a. Bagaimanakah pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share (TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

materi hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
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b. Bagaimanakah pengaruh kemampuan awal siswa dengan kategori 

tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

materi hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

c. Bagaimanakah interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan kemampuan awal (prior knowledge) 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi hidrokarbon di kelas 

X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share (TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

materi hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal siswa dengan kategori 

tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

materi hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan kemampuan awal (prior knowledge) 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi hidrokarbon di kelas 

X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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a. Bagi siswa 

Untuk membantu siswa dalam memahami konsep atau pun materi 

pelajaran kimia sehingga hasil belajar dapat tercapai, dan memberikan 

pengalaman belajar yang baru dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

b. Bagi guru 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang 

diterapkan peneliti ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

pada mata pelajaran kimia di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam rangka 

mengembangkan proses pembelajaran kimia kepada siswa. 

d. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang 

penelitian pendidikan dan untuk memenuhi salah satu program S1 di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN SUSKA. 

 


