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ABSTRAK 

Danik Nurjanah. X 4306004. PENERAPAN PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN MINAT 

BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X-3 SMA NEGERI 1 MOJOLABAN 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Proposal Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Agustus 2010.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar biologi dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif think pair share pada materi Virus.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian dilaksanakan dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis, dan refleksi. Subyek penelitian 

adalah siswa kelas X-3 SMA Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 2010/2011. 

Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat dan peristiwa 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan 

data dengan angket, observasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan 

teknik triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 

think pair share dapat meningkatkan minat belajar biologi siswa di kelas X-3 

SMA Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 2010/2011. Peningkatan minat belajar 

siswa dapat dilihat melalui angket dan lembar observasi. Persentase rata-rata 

berdasarkan lembar observasi minat belajar siswa pra siklus sebesar 50,63%, 

siklus 1 sebesar 74,58% dan siklus 2 sebesar 84,17%. Hasil perhitungan angket 

pra siklus menunjukkan minat belajar siswa sebesar 63,59%, siklus 1 sebesar 

73,65%, dan siklus 2 sebesar 80,54%. Kesimpulannya bahwa penerapan 

pembelajaran koperatif Think Pair Share dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

 

 

 

Kata kunci: Pembelajaran kooperatif Think Pair Share, minat belajar siswa, 

pembelajaran Biologi. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada 

individu-individu guna menggali dan mengembangkan bakat serta kepribadian 

mereka. Melalui pendidikan, manusia berusaha mengembangkan dirinya 

menghadapi setiap perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik bergantung pada 

dua unsur yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang dimiliki peserta didik 

sejak lahir dan lingkungan yang mempengaruhi hingga bakat itu tumbuh dan 

berkembang.  

Sekolah sebagai pendidikan formal, secara sistematis merencanakan 

bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan yang menyediakan berbagai 

kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. 

Pendidikan di sekolah didalamnya terdapat proses belajar-mengajar sehingga 

senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, 

yakni sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar,dengan 

siswa sebagai subjek pokoknya.  Proses interaksi guru dengan siswa, dibutuhkan 

komponen pendukung yang dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar tidak 

dapat dipisahkan.  Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sekarang diterapkan 

menuntut siswa agar mampu mencapai kompetensi dan standar kompetensi yang 

telah ditetapkan, namun juga harus tetap memperhatikan kondisi satuan 

pendidikan. 

 SMA Negeri 1 Mojolaban merupakan salah satu sekolah negeri yang 

mempunyai input siswa dengan kemampuan belajar yang bervariasi sehingga 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyikapi kegiatan pembelajaran 

beranekaragam. Hasil observasi kegiatan pembelajaran di kelas X-3 menunjukkan 

bahwa dari 40 siswa, yang aktif mengikuti pelajaran Biologi lebih sedikit 

dibanding dengan siswa yang pasif. Jumlah siswa yang memperhatikan saat guru 



menjelaskan materi adalah 23 siswa (57,5%), menjawab pertanyaan 20 siswa 

(50%), bertanya kepada guru 16 siswa (40%) dan mengerjakan tugas 22 siswa 

(55%). Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, masalah pada kelas X-3 SMA 

Negeri 1 Mojolaban yang paling penting untuk dicarikan solusinya adalah 

rendahnya minat belajar biologi.  

 Akar masalah rendahnya minat siswa adalah strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran kurang bervariasi dan siswa bertindak sebagai obyek dalam 

pembelajaran. Siswa yang masih menunjukkan ketidakaktifan dalam proses 

pembelajaran, seperti melamun, mengantuk, tidak memperhatikan pelajaran, tidak 

bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas, tidak menjawab 

pertanyaan dari guru, tidak mengerjakan tugas, dan sibuk dengan aktivitas 

masing-masing misalnya berbicara sendiri. 

 Hasil wawancara dengan guru menyatakan bahwa metode pembelajaran 

yang diterapkan adalah ceramah disertai tanya jawab. Penerapan metode ini belum 

dapat membuat siswa aktif dan komunikatif dalam menyampaikan pendapat 

selama pembelajaran berlangsung. Siswa bosan dengan penggunaan metode 

pembelajaran  sehingga sebagian besar siswa enggan untuk memperhatikan 

penjelasan guru, pasif saat guru memberi pertanyaan, tidak mau belajar terlebih 

dahulu, enggan untuk bertanya mengenai materi pelajaran yang belum dipahami, 

sulit mengingat materi yang dijelaskan oleh guru, kurang semangat belajar, 

kurang tertarik dengan pelajaran biologi dan malas untuk mengerjakan tugas.  

 Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah 

teridentifikasi di kelas X-3 SMA Negeri 1 Mojolaban adalah menggunakan 

strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk lebih berminat dalam 

proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa digunakan guru 

untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah strategi think pair share (TPS) 

pada materi virus. Penerapan strategi TPS dapat mendorong siswa untuk berfikir 

mandiri, aktif dalam pembelajaran, dan bekerja sama. Minat siswa dalam 

pembelajaran yang dapat ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran kooperatif 

TPS adalah perhatian siswa saat mengikuti pelajaran biologi, keaktifan siswa 

belajar di kelas, keinginan bertanya dan kesadaran siswa untuk belajar. 



Think-pair-share merupakan salah satu teknik pembelajaran yang terdapat 

dalam pembelajaran kooperatif, teknik ini memberi siswa kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.  Strategi  ini diawali dengan 

pemberian pertanyaan atau permasalahan dan siswa berfikir secara mandiri.  

Tahap ini siswa diminta untuk berpasang-pasangan dan memberi kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Hasil diskusi dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas. 

Strategi ini diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. Alasan pemilihan pembelajaran kooperatif think-pair-share  

karena melalui teknik ini siswa dilibatkan secara aktif dalam situasi yang 

menyenangkan. Kejenuhan dan kebosanan siswa dapat teratasi melalui diskusi 

dan presentasi. Minat siswa dalam pembelajaran biologi dapat terakomodasi saat 

diskusi.  Siswa tidak hanya aktif fisik, tetapi juga secara mental aktif yang 

meliputi kegiatan bertanya, berpendapat, menjawab pertanyaan dan menanggapi 

pendapat. Pembelajaran kooperatif think-pair-share diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul: PENERAPAN  PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

THINK-PAIR-SHARE UNTUK MENINGKATKAN MINAT  BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS X-3 SMA NEGERI 1 MOJOLABAN TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  yang telah diuraikan, maka 

permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu apakah penerapan pembelajaran 

kooperatif think-pair-share dapat meningkatkan minat belajar biologi  siswa kelas 

X-3 SMA Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 2010/2011? 

 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar biologi siswa dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif think-pair-share  pada siswa kelas X-3 SMA Negeri 1 Mojolaban 

tahun pelajaran 2010/2011. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran biologi pada 

materi virus. 

b. Memudahkan siswa untuk mempelajari dan memahami  biologi pada 

materi virus. 

2. Bagi guru 

a. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian melalui penerapan pembelajaran kooperatif 

think-pair-share. 

b. Memperkaya khasanah pengetahuan guru mengenai alternatif strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan. 

3. Bagi sekolah  

Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lain di masa yang akan datang. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share (TPS) dapat meningkatkan minat belajar biologi siswa kelas X-3 SMA 

Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 2010/2011.  

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut. 

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi strategi 

pembelajaran dalam mengajar biologi. 

c. Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

Biologi di SMA Negeri 1 Mojolaban, yaitu minat belajar siswa dalam 

pembelajaran dapat ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share. 

 

C. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif Think Pair Share  

memerlukan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, oleh sebab itu 

hendaknya guru memantau siswa selama kegiatan belajar berlangsung agar 

kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif. 



b. Kegiatan diskusi, memanfaatkan sumber belajar dan presentasi dalam 

pembelajaran Think pair share (TPS) perlu ditingkatkan lagi dengan 

memberikan inovasi dalam penyajiannya agar minat belajar siswa lebih 

meningkat. 

c. Guru hendaknya lebih inovatif lagi pada saat memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa, misalnya dengan menggunakan model atau alat bantu 

dalam proses belajar mengajar. Diharapkan siswa akan lebih tertarik untuk 

memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru pada penerapan 

pembelajaran kooperatif Think pair share (TPS). 

d. Guru diharapkan menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan dapat 

mengikutsertakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran agar minat 

belajar siswa meningkat.  

2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti proses 

pembelajaran misalnya lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-

sumber  internet supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama agar dapat melaksanakan pembelajaran Think Pair share (TPS) 

dengan baik. 

c. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi maupun pada saat 

presentasi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana efektifitas penerapan pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share  dalam meningkatkan minat belajar siswa.   

 

 

 


