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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu

peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya.

Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Ibarat

biji mangga bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon

mangga dan bukannya menjadi pohon jambu. Proses pembelajaran pada hakikatnya

adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, yang dilakukan secara sadar

dan terencana, dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dimilikinya

kearah yang lebih optimal.

Artinya, bahwa kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani

atau majusi. Setelah anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana binatang

yang menjadi pincang setelah dilahirkan dalam kondisi sehat.

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks.

Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks

pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan

siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas

terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan

peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan

terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.1

1 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Kencana, Jakarta,
2009,    hlm. 17.
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Dasar perlunya perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai

perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi

sebagai berikut: untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan

perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran,

untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem,

perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar, untuk

merencacanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara perorangan,

pembelajaran yang digunakan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran

dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari

pembelajaran, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya

siswa untuk belajar, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel

pembelajaran, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam yang secara

sederhana kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan,

struktur, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut.2

Dalam proses pembelajarannya, kimia termasuk salah satu pelajaran yang dianggab

sulit, sehingga motivasi dan minat siswa terhadap pelajaran kimia menjadi rendah dan

keaktifannya dalam pelajaran pun berkurang. Padahal keaktifan siswa sangat dituntut

dalam kegiatan belajar mengajar agar proses transfer ilmu dapat berlangsung dengan

baik. Sebab belajar adalah suatu proses dimana anak-anak harus aktif.3 Selain itu,

salah satu pengajaran yang berhasil dapat dilihat dari kegiatan belajar, semakin tinggi

kegiatan belajar yang dilakukan siswa, semakin tinggi pula peluang keberhasilannya

dalam pengajaran.

2Michael Purba, Kimia SMA, Erlangga, Jakarta, 2006, Hlm. 3
3Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 88
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Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nana Sudjana bahwa dalam proses

belajar guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor.4Guru dituntut

memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar. Dengan

demikian guru dalam proses belajar mengajar harus bertanggung jawab untuk

mengefektifkan proses belajar, sehingga mempunyai semangat dan keinginan yang

tinggi.

Berdasarkan imformasi yang diperoleh dari salah satu guru mata pelajaran

kimia XI SMAN 2 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dalam proses

pembelajaran selama ini guru belum pernah menerapkan sebuah metode ataupun

strategi yang dapat membuat siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Peran

aktif siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreaktif, yang

mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain.5

Sebagaimana yang diungkapkan Confucius “Apa yang saya dengar saya lupa, apa

yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham”. Ungkapan di atas

sekaligus menjawab permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran,

yaitu tidak tuntasnya penguasaan anak didik terhadap materi pembelajaran.6

Salah satucara yang dapat meningkatkan hasil belajar adalah dengan

mengunakan model pembelajaran kooperatifThink Pair Square (TPSq). Yang mana

menurut Roger, dkk  pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran

kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan

pada perubahan informasi secara sosialdiantara kelompok-kelompok pembelajar yang

didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannnyasendiri dan

4Nana Sudjana,Dasar-dasar dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru
Algensindo,Bandung, 2011, Hlm.12

5 Hartono, dkk, PAIKEM, Zanafa, Pekanbaru, 2011, hlm. 9.
6Ibid., hlm. 40.



4

didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.7Salah satu

teknik yang dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil balajar adalah Think Pair

Square(TPSq).

Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif TPSq sudah pernah

dilakukan sebelumnya oleh Putri Ridha Ilahi dengan judul “Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Square (TPSq) Untuk Meningkatkan

Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Sistem Koloid di Kelas XI SMA PGRI

Pekanbaru”. Dari hasil penelitian ini, model pembelajaran kooperatif ini cukup efektif

untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu sebesar 14,2 %, sehingga hasil belajar

siswa lebih baik.8 Penelitian mengenai model pembelajaran kooperatif TPSq ini juga

pernah dilakukan oleh Deci Ririen dengan judul “Pembelajaran Kooperatif tipe Think

Pair Square (TPSq) Dengan Menggunakan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Prestasi

Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrokarbon Di Kelas X SMAN 4 Pekanbaru”.

Dari hasil penelitian ini, model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa sebesar 10,66 %.9

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul: “Penerapan Metode Pembelajaran Think Pair Square (TPSq)

untuk Meningkatkan Hasil pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia Kelas X SMAN 2

Kampar”.

B. Definisi Istilah

7 Miftahul Huda,Cooperatif Learning  Metode, Teknik, Struktur dan Model
Penerapan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 29
8 Putri Ridha Ilahi, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair

Square (TPS) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Sistem
Koloid di Kelas XI SMA PGRI Pekanbaru, Skripsi S–1 tidak diterbitkan, Universitas Riau
(UR), 2009.

9 Deci Ririen, Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Square (TPS) Dengan
Menggunakan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok
Bahasan Hidrokarbon Di Kelas X SMAN 4 Pekanbaru, Skripsi S–1 tidak diterbitkan,
Universitas Riau (UR), 2009.
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1. Hasil belajar

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh dari kegiatan belajar.10

2. Pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kooperatif menurut Johnson & Johnson adalah suatu penggunaan

pembelajaran kelompok-kelompok kecil sehingga para siswa bekerja bersama-sama

untuk memaksimalisir belajar mereka, dan Jacob, Power & Loh mengemukakan

bahwa belajar kooperatif adalah prinsip dan teknik untuk membantu para siswa

bekerja sama secara lebih efektif.11

3. TPSq (Think Pair Square)

Merupakan teknik pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Teknik

ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama

dengan orang lain.12

4. Ikatan Kimia

Ikatan kimia adalah susunan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih

mempunyai sifat-sifat unsur itu.13

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka ada

beberapa masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu antara lain:

a. Rendahnya hasil belajar kimia berdasarkan SKBM

10 Sudjana, Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif, Falah production, Bandung,
2001, hlm. 8.

11 Hartono, dkk, PAIKEM, Zanafa, Pekanbaru, 2008, hlm.25-26.
12Anita Lie, Loc. cit.

13 Michael Purba, Kimia untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm.37
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b. Kurangnya perhatian siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.

c. Metode atau strategi pembelajaran yang diterapkan guru belum berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa.

d. Siswa tidak memperhatikan ketika guru sedang menerangkan pelajaran.

e. Siswa hanya mengerjakan tugas tanpa ada waktu untuk mempertanggung

jawabkan dari siswa tersebut.

f. PenerapanmetodeThink Pair Square (TPSq) belum pernah diterapkan oleh

guru yang bersangkutan disekolah SMAN 2 Kampar.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti

membatasi masalah pada penelitian ini:

a. Model pembelajaran kooperatif yang diterapkan dalam penelitian ini

adalahThink Pair Square (TPSq).

b. Materi yang yang diajarkan dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif Think Pair Square (TPSq) adalah ikatan kimia kelas X.

c. Penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Square(TPSq)

dilaksanakan di kelas X-5 SMAN 2 Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah penerapan metode Think Pair Square(TPSq) pada pokok bahasan

ikatan kimia dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMAN 2

Kampar?
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b. Jika terjadi peningkatan hasil belajar, berapa besar peningkatan hasil dengan

penerapan metode Think Pair Square (TPSq) pada pokok bahasan ikatan

kimia kelas X SMAN 2 Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan

penerapan metode Think Pair Square(TPSq)pada pokok bahasan ikatan kimia

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 Kampar.

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar, dengan

penerapan metode Think Pair Square (TPSq) pada pokok bahasan ikatan

kimia kelas X SMAN 2 Kampar.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

a. Bagi Siswa, Penerapan metode Think PairSquare (TPSq) diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran ikatan kimia serta

meningkatkan hasil belajar ikatan kimia.

b. Bagi Guru, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

metode pembelajaran variatif yang dapat diterapkan dikelas oleh guru,

terutama untuk menarik perhatian siswa dalam belajar kimia.

c. Bagi Sekolah, dari hasil penelitian penerapan metode Think Pair Square

(TPSq) bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMAN 2

Kampar.
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d. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang

penelitian dan menjadi landasan berpijak dalam rangka menindak lanjuti

penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas serta menjadi pedoman

dalam mengajar anak didiknya kelak.


