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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam

lingkungan tertentu. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal,

secara sistematis telah merencanakan bermacam lingkungan, yakni lingkungan

pendidikan, yang menyediakan bermacam kesempatan bagi siswa memperoleh

pengalaman pendidikan, mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah

suatu tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dalam bentuk

kurikulum dan metode pengajaran.1 Pentingnya pendidikan dalam kehidupan

tertuang dalam surat al-imran ayat 37 yang berbunyi:















Artinya:

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik,
dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya
pemeliharanya. setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia
dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu

1 Oemar Hamalik, 2008, Proses Belajar Mengajar, Jakarta, Bumi Aksara, hlm,79.
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memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa
hisab.2

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan

merupakan aspek penting yang harus tertanam sejak kecil seperti kisah tentang

Maryam dalam pemeliharaan Allah SWT menjadikan Zakariya pemeliharanya

dengan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dalam memberikan

pendidikan yang baik tentu di dalamnya ada cara atau metode yang di gunakan.

Metode yang baik dapat di lihat dari proses antara yang mengajar dengan yang

diajar dapat berinteraksi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan hasil nilai

yang baik dari interaksi.

Belajar adalah suatu perilaku. Pada saat belajar maka responnya menjadi

lebih baik, dan sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.

Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, dampak pengajaran dan dampak

pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur,seperti tertuang

dalam angka rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah

latihan. Dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang

lain,suatu transfer belajar3. Tolak ukur dalam keberhasilan dalam proses

pembelajaran dalam pelaksanaan transfer ilmu dalam belajar adalah guru.

Guru mempunyai peran ganda sebagai pengajar dan pendidik. Tugas

utama sebagai pendidik adalah membantu mendewasakan anak. Tugas utama guru

sebagai pengajar adalah membantu perkembangan intelektual,afektif dan

2 Al-Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 37
3 Dimyati dan Mudjiono, 2002, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta,Bumi Aksara, hlm,9.
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psikomotor,melalui menyampaikan pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-

latihan afektif dan keterampilan4. Guru merupakan komponen penting yang sangat

menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar yang dialami oleh siswa.

Dalam meningkatkan hasil belajar siswa guru dapat menerapkan suatu

model dalam proses pembelajaran. salah satu model yang dapat diterapkan guru

adalah model pembelajaran kooperatif think pair share (TPS). Model

pembelajaran kooperatif TPS pertama kali diperkenalkan oleh Frank Lyman.

Model pembelajaran kooperatif TPS merupakan tipe yang sederhana dengan

banyak keuntungan karena dapat meningkatkan partisipasi siswa dan

pembentukan pengetahuan oleh siswa5.

Untuk mempermudah penerapan model pembelajaran  yang digunakan,

perlu adanya media atau bahan ajar yang sesuai. Salah satu media pembelajaran

adalah kartu pintar dan kartu soal. Kartu pintar yaitu karya guru atau anak terbuat

dari kertas kartun,  kertas bekas, atau pun kertas HVS. Pengertian lain dari kartu

pintar adalah kartu yang berisi ringkasan atau pokok-pokok materi pembelajaran

sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif sedangkan kartu soal

merupakan kartu yang berisi soal-soal yang harus dijawab oleh siswa. Dengan

adanya kartu soal, siswa dilatih untuk mengerjakan latihan-latihan soal sambil

berdiskusi dengan kelompoknya sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa

tentang materi yang disajikan oleh guru6.

4 Nana Syaodih, Sukmadinnata, 2009, landasan psikologi proses pendidikan, Bandung,
rosdakarya, hlm, 252.

5 Daryanto.2014. Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. Yogyakarta; Gava
Media. hlm.38

6 Annik Qurniawati, 2013, Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered
Head Together( NHT) Dengan Media Kartu Pintar  dan Kartu soal Terhadap Prestasi Belajar
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Penerapan model pembelajaran kooperatif think pair share telah dilakukan

oleh Siska Yolanda Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif TPS terhadap aktivitas dan hasil belajar Matematika

Siswa Kelas VII SMPN 31 Padang. Ini dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas

Eksperimen adalah 82,84 sedangkan kelas kontrol nilai rata-rata kelasnya adalah

75,217. Selain itu Sri Dewi Astuti Jurusan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan prestasi belajar

siswa dalam pembelajaran kosa kata bahasa arab dengan menggunakan media

kartu pintar menunjukkan hasil yang lebih baik yaitu 77,13 (77%) dibandingkan

dengan hasil evaluasi sebelumnya dengan tanpa menggunakan media kartu pintar

yaitu 56,55 (59%).8

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu guru kimia

yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh

Provinsi Sumatera Barat bahwa bahwa hasil ulangan harian yang diperoleh siswa

pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik pada tahun ajaran

2014/2015 masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari nilai rata rata yang

diperoleh siswa kelas XI pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik

berkisar dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh

Siswa Pada Materi Pokok Hidrokarbon Kelas X Semester Genap SMA 8 Surakarta Tahun
Pelajaran 2012/2013, UNS Surakarta.

7 Siska Yolanda, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair
Share terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Viii Smpn 31
Padang. Universitas Negeri Padang. 2014.

8Sri Dewi Astuti, Pengembangan Media Kartu Pintar Dalam Pembelajaran Kosa Kata
Bahasa Arab (Studi Kasus Di Kelas VIII MTs Piyungan, Pengembangan Media Kartu Pintar
Dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab (Studi Kasus Di Kelas VIII MTs
Piyungan.universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta , 2013.
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sekolah yaitu 80. Selain itu selama proses pembelajaran guru masih mendominasi.

sehingga siswa kurang aktif, siswa tidak mau bertanya dan kurang

memperhatikan.

Melalui model pembelajaran kooperatif think pair share, siswa diharapkan

untuk terbiasa aktif bertanya, mencari jawaban sendiri dan rajin membaca buku

sumber. Sehingga meningkatkan partisipasi siswa dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa..

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui adakah pengaruh

penerapan Model Pembelajaran kooperatif thik pair sahre dengan menggunakan

media kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI

SMAN 2  Payakumbuh, maka dalam penelitian ini peneliti memilih judul:

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share

dengan Media Kartu Pintar dan Kartu Soal terhadap Hasil Belajar Kimia

Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri  2 Payakumbuh”.
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B. Penegasan Istilah

1. Pembelajaran kooperatif think pair share (TPS) merupakan model

pembelajaran yang menggunakan suatu prosedur, para siswa belajar dari

siswa lain dan berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya 9.

2. Kartu pintar adalah kartu yang berisi ringkasan atau pokok-pokok materi

pembelajaran 10.

3. Kartu soal merupakan kartu yang berisi soal-soal yang harus dijawab oleh

siswa11.

4. Hasil Belajar adalah Hasil kemampuan yang dicapai siswa dalam bentuk

angka-angka setelah diberikan tes hasil belajar setiap akhir pertemuan,

pertengahan semester maupun akhir semester12.

5. Koloid adalah campuran heterogen dua fase dari dua zat atau lebih dimana

partikel-partikel berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain13.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka

identifikasi sejumlah masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah, masih ada 50% siswa yang

belum mencapai nilai KKM pada ulangan materi koloid , dimana nilai KKM

untuk mata pelajaran kimia adalah 80.

9 Daryanto. Op.Cit., hlm,38.
10 Annik Qurniawati. Op Cit.
11 Ibid.
12 Agus Suprijono, 2009, Cooperative Learning, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.5.
13 Unggul Sudarmo, 2013, KIMIA untuk SMA/MA Kelas XI, Jakarta, Erlangga, hlm.280.
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b. Dalam proses belajar mengajar hanya beberapa siswa yang aktif sedangkan

siswa yang lain hanya diam.

c. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, hal ini terlihat

ketiga guru memberikan penjelasan terhadap pelajaran sebagian siswa

kurang memperhatikan dengan baik

d. Sebagian siswa ada yang tidak mau bertanya jika ada materi pelajaran yang

belum dipahami.

e. Sebagian siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

a. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif

TPS dengan menggunakan media kartu pintar dan kartu soal.

b. Hasil yang dilihat adalah pengaruh model pembelajaran TPS dengan media

kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar siswa (Ranah Kognitif).

c. Pokok bahasan yang akan diuji adalah materi koloid.

d. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Payakumbuh.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah:

a. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif TPS

dengan media kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar kimia siswa
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kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Payakumbuh pada materi

Koloid?

b. Berapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif TPS

dengan media kartu pintar dan kartu soal dapat meningkatkan hasil belajar

kimia siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Payakumbuh pada

materi koloid ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukan, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif TPS dengan

media kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar kimia siswa kelas

XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Payakumbuh pada materi koloid .

b. Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh model pembelajaran

kooperatif TPS dengan media kartu pintar dan kartu soal  pada materi

koloid.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara ke ilmuan penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti lainnya

yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dan

juga bisa menjadi acuan atau perbandingan bagi mahasiswa lain dalam

menyusun skripsi, dan dapat digunakan untuk mendukung pengetahuan
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yang sudah ada guna mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang

pendidikan dan pengajaran.

b. Manfaat Praktis

1. Siswa

a) Dapat meningkatkan prestasi belajar Kimia

b) Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran

Kimia

c) Dapat memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan

bertanggung jawab pada setiap tugasnya, mengembangkan

kemampuan berfikir dan berpendapat positif.

2. Guru

a) Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran

khususnya pembelajaran Kimia.

b) Dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran dalam proses

belajar mengajar.

3. Sekolah

Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas peserta didik di

sekolah.

4. Peneliti

Dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman untuk mengembangkan

penelitian lebih lanjut terkait dalam pengembangan model  pembelajaran

dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.


