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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya peningkatan kualitas dan usaha dalam mencapai tujuan

pendidikan yang telah lama dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan

perbaikan dan pembaharuan kurikulum secara berkesinambungan. Seperti halnya

dengan perbaikan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 menitikberatkan pada kaidah-kaidah pendekatan saintifik,

seperti yang dijelaskan pada Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa perlunya proses

pembelajaran yang dipandu dengan kaidah–kaidah pendekatan saintifik atau

ilmiah. Upaya penerapan Pendekatan saintifik atau ilmiah dalam proses

pembelajaran ini sering disebut sebagai ciri khas dan menjadi kekuatan tersendiri

dari keberadaan Kurikulum 2013, yang tentunya menarik untuk

dipelajari.1Pendekatan saintifik ini terdiri dari lima tahap yaitu, mengamati,

menanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengkomunikasikan.

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada

peserta siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak

bergantung pada informasi searah dari guru.2 Oleh karena itu, kondisi

pembelajaran yang tercipta diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk

1 Imas Kurniasih dan Berlin Sani. Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013, Kata
Pena, Yogyakarta,  2013, h. 29.

2Ibid., h. 30.
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mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu

oleh guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Witty Zestia., S.T selaku guru

kimia kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir, gejala yang ditemui dalam

mata pelajaran kimia yaknipada umumnya hasil belajar siswa masih di bawah

KKM dan proses pembelajaran masih bersifat teacher centre. Padahal, sekolah

tersebut telah menerapkan kurikulum 2013 yang bersifat student centre. Hal ini

ditandai dengan kurangnya keterlibatansiswa dalam proses pembelajaran. Dimana,

siswa hanya terfokus kepada apa yang diajarkan guru, tanpa mau menggali

informasi atau mengeksplorasi pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber.

Padahal, dengan menggali informasi sendiri pengetahuan yang dimiliki siswa

akan melekat lebih lama dalam ingatannya. Kurangnya minat membaca juga

menyebabkan rendahnya hasil belajar pada siswa.

Permasalahan ini perlulah dicari jalan keluarnya, sehingga dapat

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sebagaimana firman Allah yang

memperingatkan manusia agar mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang

ada yaitu dalam Q.S Ar- Rad ayat 11 yaitu:














Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas
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perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada
pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra’d: 11).

Sejalan dengan hal tersebut, perlu diupayakan suatu model

pembelajaran yang tepat guna mengatasi kesulitan belajar siswa. karena model

pembelajaran dirasakan mempunyai peran strategis dalam upaya mendongkrak

keberhasilan proses belajar mengajar. Model pembelajaran kooperatif

merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk lebih aktif dengan kelompoknya. Namun, yang perlu

diketahui bahwa kombinasi antara model pembelajaran dan pendekatan yang

digunakan haruslah cocok. Karena keduanya harus saling bersinergi. Model

pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS) dianggap dapat

memberikan ruang belajar sesuai dengan tuntutan dari pendekatan

saintifikyang diterapkan dalam pembelajaran.3Kombinasi model dan

pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa

dan memudahkan komunikasi serta kerja sama antar siswa dalam kelompok

kecil.

Seperti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wisnu

Sunarto menyatakan bahwa dalam pembelajaran kimia, rata-rata hasil belajar

kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think

3Akhyar h.m tanwil, Penerapan pendekatan scientific pada model
pembelajarankooperatif tipe think pair share untuk meningkatkanpemahaman
siswa di kelas VII smpn 6 palu., Jurnal pendidikan matematika Tadulako, Palu,
2014, h. 2.
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pair share lebih baik dibandingkan kelompok siswa yang menggunakan

metode ekspositori.4

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki keunggulan dalam

hal optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan delapan kali

lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi

mereka kepada orang lain sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih

pada siswa.5Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka masalah ini

menarik untuk diteliti, sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba

menerapkan model pembelajaran Think Pair Share dalam upaya

mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang

diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dengan judul penelitian

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair

Share (TPS) Melalui Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa

di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka

penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul:

1. Model pembelajaran kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang

mengharapkan para siswa dapat saling membantu, saling mendiskusikan

4 Wisnu Sunarto, Woro Sumarni, dan Eli Suci, Hasil Belajar Kimia Siswa dengan Model
Pembelajaran Think Pair Share dan Metode Ekspositori, Jurnal Kimia FMIPA Universitas Negeri
Semarang. 2008, h. 249.

5Isjoni, Cooperatif Learning, Bandung: Alfabeta, 2012 , h. 78.
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dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat

itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing.6

2. Think Pair Share (TPS)

Think Pair Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. TPS merupakan cara

yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas.7 Teknik

TPS memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dengan

memikirkan jawaban LKS dan menuangkannya dalam tulisan (Think),

mendiskusikan jawaban LKS dengan pasangannya (Pair) serta dengan

kelompok lainnya didepan kelas (Share).

3. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik

Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik adalah Proses

Pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat belajar

secara aktif sehingga dapat mengembangkan potensinya dibidang kognitif

melalui tahapan-tahapan mengamati(untuk menemukan masalah),

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, menganalisis serta

mengambil kesimpulan dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam

mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah,

6Slavin, Robert E,Kooperatif Learning, Nusa Media, Bandung , 2009, h.17.
7Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif: Konsep, Landasan, dan

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, , 2011, h. 81.
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bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung

pada informasi searah dari guru.8

4. Hasil Belajar siswa

Hasil belajar adalah perubahan kemampuan belajar siswa dalam

hal penguasaan materi yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.9

5. Sistem koloid

Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran (sistem dispersi) dua

atau lebih zat yang bersifat homogen, yang memiliki ukuran partikel

terdispersi yang besarnya 1-100 nm.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi

masalahnya yaitu:

a. Hasil belajar siswa masih rendah dan belum mencapai KKM

b. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran

c. Sistem pembelajaran masih berpusat pada guru (Teacher Centre)

d. Siswa hanya terfokus pada pelajaran yang disampaikan oleh guru tanpa

mau berusaha mencari informasi sendiri dari berbagai sumber.

e. Tidak semua siswa berpartisipasi aktif dan berani mengemukakan hasil

pemikirannya.

8Ibid., h.51.
9Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Teknologi pengajaran, Sinar Baru Algesindo,

Bandung, 2007, h.148.
10 Michael Purba, Kimia untuk SMA kelas XI.Erlangga, Jakarta, 2006, h. 282.
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f. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share belum

pernah diterapkan di SMANegeri 1 Kuantan Hilir khususnya pada

pembelajaran kimia.

2. Batasan Masalah

Dengan pertimbangan banyaknya masalah–masalah disekitar

kajian ini serta berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

a. Model pembelajaran yang dipakai yaitu model kooperatif tipe Think

Pair  Share (TPS).

b. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik.

c. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa pada ranah

kognitif.

d. Pokok bahasan yang diuji adalah sistem koloid.

e. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA semester 2 Tahun

Ajaran  2014/2015 di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini

adalah:

a. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe think pair share (TPS) melalui pendekatan saintifik terhadap hasil

belajar kimia siswa pada materi sistem koloid di kelas XI IPA SMA

Negeri 1 Kuantan Hilir?
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b. Berapa besar pengaruh penerapan model pembelajarankooperatif tipe

think pair share (TPS) melalui pendekatan saintifik terhadap hasil

belajar kimia siswa pada materi sistem koloid di kelas XI IPA SMA

Negeri 1 Kuantan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untukmengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share (TPS) melalui pendekatan saintifik pada pokok

bahasan sistem koloid terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA

Negeri 1 Kuantan Hilir.

b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)Melalui Pendekatan Saintifik

terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Siswa

Melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think

pair share (TPS) melalui pendekatan saintifik ini diharapkan dapat

menarik minat belajar siswa tentang kimia dengan adanya suasana

yang berbeda dan menyenangkan, mengembangkan keaktifan siswa

dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil belajar

siswa dalam pelajaran kimia.
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b. Bagi Guru

Untuk menambah pengetahuan dan bahan masukan untuk

memperbaiki proses pembelajaran di kelas, sebagai contoh model

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.

c. Bagi Sekolah

Memberikan sumbangsih yang baik pada sekolah itu sendiri

dalam rangka perbaikan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran

kimia di SMA tersebut.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS)

melalui pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran kimia.


