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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis 

dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teori dan praktik yang 

berkembang dalam kehidupan. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin 

menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-cita. Akan 

tetapi dibalik itu semakin tinggi cita-cita yang akan diraih maka semakin 

kompleks jiwa manusia itu, karena dorongan oleh tuntutan hidup (rising demands) 

yang mengikat pula. 

Pendidikan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa 

ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. Kompleksnya masalah 

kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan mampu berkompetensi. 

Selain itu pendidikan merupakan wadah yang bermutu tinggi. Berhasil atau 

tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang 

berlangsung. Pembelajaran adalah interaksi pendidik dan peserta didik dalam 

mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun dalam suatu kurikulum 

(Jumardin, dkk, 2017, h. 2). 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Werzi, 2017, h. 1). 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, masih jauh dari yang diharapkan. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, 

antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, 

penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku, alat pelajaran, dan perbaikan sarana 

prasarana pendidikan lainnya, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Namun, berbagai indikator mutu pendidikan tersebut belum mampu menunjukkan 

peningkatan yang memadai (Anggareni, 2013, h. 2). 

Proses pembelajaran selama ini masih didominasi oleh guru sehingga 

belum memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang secara mandiri 

melalui penemuan dan proses berpikir. Cara guru mengajar yang hanya satu arah 

(teacher centered) menyebabkan penumpukan informasi atau konsep saja yang 

kurang bermanfaat bagi siswa. Guru selalu menuntut siswa untuk belajar, tetapi 

tidak mengajarkan bagaimana siswa seharusnya belajar dan menyelesaikan 

masalah. Berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menuntut 

perubahan paradigma pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran yang 

berpusat pada guru beralih pada siswa (student centered) (Setyorini, 2011, h. 52). 

Ilmu Pengetahuan Alam  mengkaji berbagai fenomena atau gejala alam 

baik pada makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada di alam semesta. 

Sehingga penerapannya, IPA juga memiliki peranan penting dalam perkembangan 

peradaban manusia, baik dalam hal manusia menerapkan teknologi yang dipakai
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untuk menunjang kehidupannya, maupun dalam hal menerapkan konsep IPA 

dalam kehidupan bermasyarakat (Isnaeni, 2015, h. 2). 

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas VIII 10 MTsN 1 Kendari, 

menunjukkan guru terkadang mengajar menggunakan model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Division), Discoveri Learning dan pembelajaran 

konvensional. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa menunjukkan 

sebagian besar siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran IPA, hal ini 

disebabkan karena dalam proses pembelajaran siswa masih pasif dan kurang 

berperan dalam pembelajaran, proses pembelajaran masih berpusat kepada guru, 

sehingga siswa cenderung menerima apa saja yang disampaikan guru. Proses 

pembelajaran seperti ini biasanya dengan melakukan pembelajaran dengan 

ceramah, memberi penjelasan tentang materi yang diajar dan dilanjutkan dengan 

pemberian tugas. Akibatnya, hasil belajar siswa banyak yang tidak mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPA Terpadu yaitu 67. 

Salah satu penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian dari 

Pintor Simamora dan Asmidar Dalimunthe yang berjudul Pengaruh Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Berbantuan Peta Konsep Terhadap Hasil 

Belajar Fisika Siswa. Adapun perbedaannya adalah Pintor Simamora dan 

Asmidar Dalimunthe meneliti dengan berbantuan peta konsep untuk mengukur 

hasil belajar siswa. Sedangkan peneliti memanfaatkan metode permainan pada 

saat pembelajaran berlangsung atau pada saat akan mengundi kelompok pasangan 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi bagi kelompok pasangan yang 
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kalah dalam permainan, maka kelompok tersebut akan tampil mempresentasikan 

hasil diskusi mereka. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa 

terhadap materi diantaranya peserta didik kurang dilibatkan secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, siswa lebih berperan sebagai penerima informasi pasif, 

bukan sebagai subjek yang melakukan aktivitas belajar, dan penerapan model 

pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(Maria, 2014, h. 1-2). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau yang sering disebut juga 

dengan berfikir, berpasangan dan berbagi. Aktivitas pembelajaran yang 

berorientasi TPS menekankan pada kesadaran siswa dalam belajar berfikir, 

memecahkan masalah, belajar mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 

serta saling berbagi pengetahuan, konsep, dan keterampilan tersebut kepada siswa 

yang lainnya. Model Pembelajaran TPS merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki prosedur yang ditetapkan secara 

eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan 

saling membantu dengan sesama temannya (Pintor, 2014, h. 146).  

Pembelajaran IPA yang diharapkan terjadi di lapangan adalah 

pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri yaitu dengan membuat siswa untuk mencari ilustrasi dari informasi yang 

diberikan oleh guru untuk kemudian dibangun pola-pola berpikir tertentu. 
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Pembangunan pola-pola berpikir ini dilakukan secara induktif. Proses berfikir, 

berdiskusi dan membagikan informasi pengetahuan untuk teman lainnya dapat 

melatih kemampuan berfikir kritis siswa serta akan berdampak baik pula pada 

hasil belajar mereka. Proses belajar secara induktif dapat diterapkan dalam model 

pembelajaran TPS. 

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Banyaknya siswa yang tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan 

sebelumnya yaitu 67. 

2. Kurangnya kerja sama antara guru dan siswa ataupun siswa dan siswa. 

3. Kondisi kelas yang tidak kondusif dan pasif.  

4. Metode dan model yang digunakan guru dalam proses pembelajaran kurang 

bervariasi. 

5. Kurangnya perhatian guru terhadap siswa. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) pada materi Sistem Pernapasan Pada Manusia dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA Terpadu di MTs Negeri 1 Kendari semester genap Tahun 

Ajaran 2019/2020. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) di kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional di kelas kontrol pada materi Sistem Pernapasan Pada Manusia di 

MTsN 1 Kendari? 

2. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

terhadap hasil belajar siswa di kelas eksperimen pada materi Sistem Pernapasan 

Pada Manusia di MTsN 1 Kendari? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) di kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional di kelas kontrol  pada materi Sistem Pernapasan Pada Manusia di 

MTsN 1 Kendari. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) terhadap hasil belajar siswa di kelas eksperimen pada materi Sistem 

Pernapasan Pada Manusia di MTsN 1 Kendari. 
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1.6. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Manfaat teoritis yaitu : 

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, karena temuan penelitian adalah temuan yang bersumber dari fakta 

empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dapat diuji secara ilmiyah. 

1.6.2 Manfaat praktis yaitu : 

1. Bagi siswa, meningkatkan motivasi, keaktifan dan kerjasama antar peserta didik 

kelas VIII pada mata pelajaran IPA Terpadu dalam membangun rasa percaya diri 

dan kerjasama sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai guru yang berperan fasilitator, 

inovator, motivator, perencanaan, pembelajaran, pengelolah, pembelajaran, dan 

evaluator. 

3. Bagi sekolah, dapat menumbuh kembangkan budaya meneliti di lingkungan sekolah 

khususnya dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

4. Bagi pembaca, untuk memotivasi pembaca sebagai acauan dalam menyusun sebuah 

skripsi khususnya untuk para calon pendidik. 

1.7. Definisi Operasional 

Supaya lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan penafsiran, 

maka perlu dijelaskan mengenai variabel-variabel penelitian ini secara perasional, 
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sehingga data yang dikumpulkan dapat menjawab atau memberi solusi masalah-

masalah penelitian ini, diantaranya yaitu : 

1. Pembelajaran IPA terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa 

pokok bahasan ilmu pengetahuan alam/konsep ilmiah dalam satu disiplin atau 

antar disiplin ilmu yang bersifat holistik, bermakna, dan autentik, berpusat pada 

peserta didik dan mengutamakan pembelajaran melalui pengalaman langsung. 

2. Model Think Pair Share (TPS) adalah suatu model pembelajaran yang kooperatif 

yang berguna untuk mempengaruhi pola interaksi para siswa. Model 

Pembelajaran Think Pair Share atau berpikir berpasangan ini pertama kali 

dikembangkan oleh Frang Lyman dan teman-temannya di Universitas Maryland 

pada tahun 1997. Model Pembelajaran Think Pair Share sangat efektif untuk 

membuat pola pembelajaran menjadi lebih bervariasi.  

3. Hasil belajar adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai sejumlah materi 

pelajaran yang telah diajarkan guru kepada siswa terhadap tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan setelah siswa mengalami proses belajar mengajar di sekolah 

dalam bentuk nilai atau angka-angka. Hasil belajar yang akan diukur dalam 

penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif siswa. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan teori yang sistematis yang 

penggunaannya secara umum dibatasi oleh gejala-gejala alam, berkembang 

melalui metode ilmiah berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen 

untuk membentuk sikap yang ilmiah pada diri pebelajar.  
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