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ABSTRACT 

Khoirul Muna. K4303078. EFFORTS TO INCREASE STUDENT 

PARTICIPATION IN BIOLOGY LEARNING THROUGH COOPERATIVE 

LEARNING THINK PAIR AND SHARE (TPS) IN CLASS VIII-B SMP IT NUR 

HIDAYAH SURAKARTA 

 

The purpose of this study was to determine the increase in student 

participation in learning biology through learning Think Pair And Share (TPS) on 

the subject sub Organ Structure and Function In Plants in class VIII B junior IT 

Nur Hidayah Surakarta. 

This research is a class action (Classroom Action Research) collaborative 

identification of problems that began with the class. The research was conducted 

in the Junior IT Nur Hidayah Surakarta VIII class B shares of 2009/2010 

academic year 31 students on the material structure and function of organs in 

plants. Sources of data derived from teacher and student information; places and 

events of the ongoing learning activities, and documentation. Technique 

pengumpulkan data used include observation, interviews, questionnaires and 

document review. Validate data using triangulation techniques of data sources. 

The data were analyzed using qualitative analysis consisted of data reduction, data 

presentation, drawing conclusions / verification. 

The results showed that the implementation of cooperative learning model 

think pair and Share can increase student participation in biology learning. 

Participation of students in question involves the attention and involvement of 

students in learning. All indicators cover: Students focus on learning materials; 

eyes fixed on student learning; Students do not daydream during the lesson, 

students are always ready (no surprise) when appointed teacher to answer or 

perform commands; students dared to express an opinion or their problems; 

students participate (participate) in the preparatory activities, and the continuing 

learning process; creative students in learning and independent learning. 

 

Keyword: Cooperative Learning Think Pair And Share, Student Participation In 

Biology Learning 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan bagi guru ialah bagaimana mengemas proses pembelajaran 

agar dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

yang bermutu tentunya memberikan bekas yang sangat dalam bagi peserta didik 

sehingga pembelajaran itu akan terekam dalam jangka waktu yang lama. Menurut 

teori pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning) siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan 

kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru 

dapat memberi anak tangga kepada siswa ke pemahaman yang lebih tinggi namun 

siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. 

Pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa hendaknya mengacu 

pada peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. Guru tidak hanya melakukan 

kegiatan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa, akan 

tetapi guru diharapkan mampu membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk 

belajar, berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar kelompok, belajar 

memecahkan masalah, dan sebagainya. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran biologi kelas VIII 

semester genap di SMP IT Nur Hidayah Surakarta menunjukkan proses 

pembelajaran yang belum melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar, 

sehingga partisipasi siswa dalam proses pembelajaran belum optimal. Kegiatan 

siswa di dalam proses pembelajaran lebih banyak mendengarkan dan menulis apa 

yang disampaikan oleh guru bahkan bermain sendiri. Kurangnya keterlibatan 

siswa tersebut tampak dari perilaku siswa diantaranya; 35% siswa tidak fokus 

pada materi pelajaran, 10% siswa melamun saat pelajaran berlangsung. Hanya 5% 

siswa yang berani mengemukakan pendapat atau permasalahanya. 30% siswa 

belum mempunyai kemandirian dalam belajar. Beberapa bicara sendiri dengan 
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teman dan tidak memperhatikan pelajaran dan 20% siswa melakukan kegiatan 

yang mengganggu proses pembelajaran. Beberapa siswa tampak melamun, dan 

tidak  memperhatikan pelajaran.  

Dari hasil wawancara dengan guru biologi pengampu kelas VIII 

dikatakan bahwa siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Namun secara 

umum ada dua kelompok yang semuanya tidak menunjang proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. Yang pertama kelompok yang mendominasi pembelajaran 

yaitu kelompok siswa yang selalu beraktifitas diluar kegiatan pembelajaran. 

Misalnya bercanda satu sama lainya dengan suara keras hingga beberapa siswa 

yang berjalan-jalan di dalam kelas. Kelompok yang kedua adalah kelompok siswa 

yang tidak aktif baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Diantara 

mereka ada yang diam melamun dan beberapa mengantuk. 

Permasalahan tersebut timbul dikarenakan siswa kurang tertarik dengan 

pembelajaran yang berlangsung. Dan metode pembelajaran yang digunakan 

kurang dapat membuat siswa menjadi aktif. Sehingga mengakibatkan mereka 

enggan untuk memperhatikan, bertanya ataupun aktif dalam proses pembelajaran. 

Interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna 

apabila dalam proses pembelajaran itu menggunakan suatu metode pembelajaran 

yang dapat melibatkan peran serta siswa secara aktif dalam kegiatan belajar.  

Menurut Budi Handoyo (2006 : 02) menyatakan bahwa 

”kekurangaktifan siswa yang terlibat dalam pembelajaran dapat terjadi karena 

metode yang digunakan kurang melibatkan aktivitas siswa secara langsung, jika 

pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru maka kurang dapat membangun 

persepsi, minat dan sikap yang lebih baik.” 

Salah satu pembelajaran yang dapat melibatkan peran serta dan 

partisipasi siswa adalah pembelajaran TPS  (Think Pair And Share). Pengetahuan 

dicari dan dibentuk oleh siswa mulai dari pencarian jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru, hasil diskusi dengan pasangan, dan juga sharing 

dalam kelas dengan kelompok lain. Sehingga penggunaan pembelajaran TPS ini 

diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 



Alasan diterapkanya metode pembelajaran TPS  (Think Pair And Share) 

ini adalah karena dalam proses pembelajaran TPS  mengharuskan siswa untuk 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Melalui penerapan 

pembelajaran TPS, maka dapat menimbulkan keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan secara fisik 

maupun mental, dimana harus selalu berkaitan satu sama lain. Keterlibatan secara 

fisik maupun mental tersebut akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal 

serta dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan judul penelitian 

sebagai berikut : “PENERAPAN PEMBELAJARAN THINK PAIR AND 

SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI PADA SISWA KELAS VIII-B SMP IT NUR 

HIDAYAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2009/2010”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

permasalahan yang menjadi pokok penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut : 

Apakah penggunaan pembelajaran Think Pair and Share (TPS) dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi pada  pokok  bahasan 

Struktur dan Fungsi Organ Tumbuhan pada sub pokok Batang dan Daun pada 

kelas VIII-B SMP IT Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 2009/2010 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi melalui 

pembelajaran Think Pair And Share (TPS) pada sub pokok bahasan Struktur 

dan Fungsi Organ Tumbuhan pada sub pokok Batang dan Daun  

2. Adanya peningkatan proses pembelajaran biologi melalui pembelajaran Think 

Pair And Share (TPS) pada sub pokok bahasan Struktur dan fungsi organ pada 

tumbuhan. 



 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lembaga Pendidikan (Instansi): Sebagai bahan masukan atau saran untuk 

mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat dalam rangka 

meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil belajar siswa ataupun mutu 

lulusan. 

2. Bagi Guru: Sebagai bahan masukan atau saran bagi guru dalam memilih 

alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan atau partisipasi 

siswa dalam proses pembelajaran 

3. Bagi Siswa: Memberi masukan kepada siswa agar lebih berpartisipasi dan 

berperan serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran agar mendapatkan 

hasil belajar yang lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

4. Bagi Peneliti Lain: Sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud 

melakukan penelitian yang sejenis pada pokok bahasan lain dalam upaya 

meningkatkan partisipasi atau peran serta siswa dalam proses pembelajaran. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif Think Pair and Share dapat meningkatkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran Biologi siswa SMP Islam Terpadu Nur Hidayah 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan 

penelitian lebih lanjut guna meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

Biologi di SMP Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar di SMP Islam 

Terpadu Nur Hidayah Surakarta dan SMP lainnya untuk meningkatkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran Biologi dengan memperhatikan kelebihan dan 

kekurangan pelaksanaan pembelajaran kooperatif Think Pair and Share pada 

penelitian ini sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. 

 

C. SARAN 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Bimbingan dan motivasi perlu diberikan kepada guru IPA Biologi agar lebih 

baik dalam menerapkan pembelajaran kooperatif Think Pair and Share untuk 

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran Biologi. 

b. Perlu adanya pengawasan dan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif Think Pair and Share sehingga dapat meningkatkan partisipasi 

siswa serta tercapai suasana  kondusif  dalam pembelajaran Biologi. 

 



2. Kepada Guru 

a. Hendaknya guru dapat menerapkan metode pembelajaran kooperatif Think 

Pair and Share dengan baik sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran Biologi. 

b. Guru hendaknya mengkaji lebih dalam permasalahan yang timbul dalam 

proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan hasil dan kualitas 

pembelajaran di kelas. 

c. Guru hendaknya selalu mengupayakan penggunaan metode dan media yang 

tepat dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan peran serta, minat, 

dan perhatian siswa sehingga hasil belajar yang dicapai akan lebih optimal. 

 

3. Kepada Siswa 

a. Kepada siswa yang mempunyai tingkat partisipasi siswa yang rendah 

sebaiknya selalu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan 

melaksanakan apa saja yang menjadi tugas utama sebagai seorang peserta 

didik. 

b. Kepada siswa yang sudah mempunyai tingkat partisipasi siswa  yang tinggi, 

sebaiknya terus ditingkatkan dengan cara mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan baik dan tertib serta tidak terpengaruh siswa lain yang memiliki 

tingkat partisipasi siswa rendah. 

c. Jika ada hal-hal yang dianggap sulit, sebaiknya dikonsultasikan dengan guru. 

 

4. Kepada Calon Peneliti 

a. Hendaknya menganalisis terlebih dahulu perangkat pembelajaran yang telah 

dibuat oleh peneliti untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam hal 

alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran, dan 

karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat penelitian tersebut 

dilakukan. 

b. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian 

selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkap dan 

dikembangkan dari variabel-variabel yang telah disebutkan di depan. 


