
PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE  

(TPS) BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN  BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VII-A  

SMP NEGERI 1 TASIKMADU KARANGANYAR  

  TAHUN PELAJARAN 

  2010/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Oleh: 

Rina Rusdiana 

X4307048 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2011 



PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE 

(TPS) BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN BELAJAR BIOLOGI SISWAKELAS VIIA  

SMP N 1 TASIKMADU KARANGANYAR 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

   

Rina Rusdiana )* 

 

ABSTRAK  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

biologi siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar melalui 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share berbasis kontekstual 

pada subpokok bahasan pencemaran lingkungan.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian dilakukan dalam beberapa siklus untuk mencapai target 

yang telah ditetapkan. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi 
dan  refleksi. Subjek penelitian  adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Tasikmadu Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011. Data penelitian diperoleh 
melalui penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data 
adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dengan menggunakan 

teknik triangulasi. 
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penerapan  model pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share (TPS) 
berbasis kontekstual   pada sub-pokok bahasan pencemaran lingkungan  dapat 
meningkatkan keaktifan  belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. Hal ini 

didasarkan pada hasil observasi, angket  dan wawancara. Rata-rata nilai 
persentase capaian setiap aspek yang didapatkan dari hasil observasi keaktifan 

belajar siswa untuk siklus I sebesar 69,23% dan siklus II 80,39%. Sedangkan  
rata- rata nilai persentase capaian setiap indikator yang didapatkan dari hasil 
observasi  keaktifan  belajar siswa untuk siklus I sebesar 68,28% dan siklus II 

80,08%.  Hasil wawancara menunjukkan dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif Think-Pair-Share (TPS) berbasis kontekstual  membuat siswa senang  

dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan praktikum  serta dapat menyampaikan 
pendapatnya saat diskusi. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan  bahwa penerapan  model 

pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share (TPS) berbasis kontekstual   pada 
sub-pokok bahasan pencemaran lingkungan  dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar tahun pelajaran 
2010/2011. 
  

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Think-Pair-Share (TPS), Kontekstual , 
Keaktifan  Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam usaha 

pencapaian tujuan belajar, perlu diciptakan adanya sistem lingkungan (kondisi) 

belajar yang lebih kondusif. Hal ini berkaitan dengan mengajar. Kegiatan 

mengajar dapat diartikan sebagai suatu usaha penciptaan sistem lingkungan yang 

memungkinkan proses belajar. Sistem lingkungan belajar dapat dipengaruhi oleh 

berbagai komponen yang masing-masing akan saling mempengaruhi. Komponen-

komponen itu misalnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang ingin 

diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peran serta dalam hubungan sosial 

tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan serta sarana prasarana belajar mengajar 

yang tersedia.  

  Tingkat keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari proses belajar dan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Keberhasilan kegiatan belajar dapat 

dilakukan melalui perbaikan kualitas pembelajaran yaitu dengan penggunaan 

metode belajar yang tepat dan sesuai dengan keadaan atau keinginan siswa. 

Seorang guru dituntut untuk bisa memilih model-model pembelajaran  yang tepat 

sehingga proses belajar menjadi lebih menarik, menyenangkan dan inovatif. 

Interaksi antara guru dengan siswa yang berjalan baik akan meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses belajar. Interaksi belajar mengajar dapat dilakukan 

dengan  teknik tanya jawab atau dialog yang interaktif dalam proses 

pembelajaran. Adanya interaksi multi arah dengan secara langsung akan membuat 

pembelajaran lebih bermakna. 

 SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar merupakan sekolah yang 

mempunyai input siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda, mulai 

dari siswa yang memiliki kemampuan  yang tinggi, sedang sampai yang rendah. 
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Adanya perbedaan kemampuan belajar siswa dapat mempengaruhi keaktifan serta 

hasil belajar siswa. 

 Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan belajar mengajar biologi di 

SMP N 1 Tasikmadu Karanganyar kelas VII A dengan jumlah siswa 32 siswa 

dijumpai masalah-masalah sebagai berikut: 1) masih kurangnya optimalisasi 

perhatian siswa terhadap penjelasan guru hanya sebesar 62,50%, 2) dijumpai  

siswa yang mengantuk selama proses pembelajaran sebesar 9,37%, 3) siswa  

mengobrol dengan teman sebesar 31,25%,  4) minat siswa membaca materi 

dengan disuruh sebesar 46,87%, 5) minat siswa untuk menyalin materi yang 

disampaikan guru dengan disuruh sebesar 62,50%, 6) siswa yang menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru sebesar 34,37%, 7) siswa yang tidak membawa 

buku pegangan biologi selama proses pembelajaran sebesar 6,25%, 8) siswa yang 

bertanya pada teman mengenai materi yang sedang dipelajari sebesar 28,12%, 9) 

siswa yang mengerjakan LKS yang diberikan guru sebesar 53,12%, 10) siswa 

yang bertanya pada guru mengenai materi yang belum dipahami sebesar 0%, dan  

11) siswa yang membuat kegaduhan selama proses pembelajaran sebesar 25%. 

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut masalah yang muncul disebabkan 

karena pembelajaran yang berlangsung monoton, pengajaran hanya terpusat pada 

guru sehingga keaktifan siswa rendah.  

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil observasi awal, maka dilakukan 

observasi lanjutan yang menggunakan indikator keaktifan. Hasil observasi 

lanjutan sebagai berikut:  1) siswa yang membaca buku panduan ketika proses 

pembelajaran berlangsung sebesar 61,25%, 2) siswa yang bertanya pada guru 

sebesar 39,38%, 3) siswa yang bertanya pada teman sebesar 61,87%, 4) Siswa 

yang mendengarkan penjelasan guru sebesar 61,87%, 5) siswa yang mencatat 

materi yang disampaikan guru sebesar 63,38%), dan 6) siswa yang mengerjakan 

soal yang diberikan guru sebesar 62,50%. Hasil observasi lanjutan menguatkan 

kesimpulan sementara bahwa keaktifan siswa rendah dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

Akar permasalahan rendahnya keaktifan siswa ini disebabkan karena 

penggunaan  model pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa. Berdasarkan 



hasil observasi dan wawancara, rendahnya keaktifan siswa  disebabkan karena 

guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah disertai tanya jawab, 

sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi membosankan.  

 Solusi untuk mengatasi rendahnya keaktifan siswa maka dalam kegiatan 

belajar mengajar membutuhkan suatu  model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) berbasis kontektstual. Pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terstruktur yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk saling membantu satu sama 

lain dalam mempelajari materi pelajaran, di mana keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan salah satu pembelajaran kooperatif 

yang membuat siswa mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan belajar. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS akan meningkatkan keaktifan belajar 

siswa. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah sejauh mana siswa aktif pada saat 

pelajaran berlangsung yaitu siswa mampu memecahkan soal, mempelajari 

kembali, mencatat, berdiskusi, bersemangat ketika berdiskusi, mengeluarkan 

pendapat, dan bertanya.  

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang 

membantu guru untuk mengaitkan antara materi ajar dengan situasi nyata  siswa. 

Pembelajaran CTL dapat mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan siswa. Proses 

pembelajarannya akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan guru ke siswa. Jadi 

pengetahuan atau keterampilan ini akan ditemukan oleh siswa sendiri, bukan apa 

kata guru. Dengan penggunaan pembelajaran kontekstual maka keaktifan siswa 

semakin meningkat karena siswa dapat menerapkan apa yang telah didapatkannya 

ke lingkungan sekitar. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah sejauh mana siswa 

aktif pada saat pelajaran berlangsung yaitu siswa melakukan percobaan,  

mengamati percobaan, menggambar, bersemangat ketika melakukan percobaan, 

dan mencatat hasil percobaan. Penerapan  pembelajaran kooperatif tipe TPS  

berbasis kontekstual dapat mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 



kegiatan diskusi maupun praktikum sehingga siswa dapat menemukan struktur 

pengetahuan yang dipelajarinya.  

   Pembelajaran kooperatif tipe TPS berbasis kontekstual yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

Keaktifan siswa yang dimaksud adalah sejauh mana siswa aktif pada saat KBM 

berlangsung.  Adapun  aspeknya dapat dilihat dari: visual activities (membaca, 

mengamati/memperhatikan), oral activities (bertanya, mengeluarkan pendapat, 

diskusi), listening activities (mendengarkan), writing activities (mencatat), 

drawing activities (menggambar), emotional activities (bersemangat), motor 

activities (melakukan percobaan), mental activities (memecahkan soal). 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul: PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

THINK-PAIR-SHARE (TPS) BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK 

MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIIA 

SMP N 1 TASIKMADU KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2010/2011. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah penerapan pembelajaran  koperatif tipe TPS  berbasis kontekstual 

dapat meningkatkan keaktifan belajar biologi siswa terhadap materi pencemaran 

lingkungan kelas VII A Semester II SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar 

Tahun pelajaran 2010/2011? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

biologi siswa melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS berbasis 

kontekstual pada kelas VII A Semester II SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar 

tahun pelajaran 2010/2011.  

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

 

 Berdasarkan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan keaktifan belajar siswa terhadap pembelajaran biologi.  

b. Mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki kedalam kehidupan nyata.  

2. Bagi guru 

Memberikan masukan bagi guru dalam pemilihan dan penggunaan model 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar 

biologi. 

3.  Bagi sekolah 

Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun 

program peningkatan proses pembelajaran pada tahap berikutnya. 

 
  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran melalui penerapan pembelajaran koperatif tipe  

Think-Pair-Share (TPS) berbasis kontekstual dapat meningkatkan keaktifan 

belajar biologi siswa di kelas VII A SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar tahun 

pelajaran 2010/2011 pada sub pokok bahasan Pencemaran Lingkungan.  

 

B. IMPLIKASI 

Secara teoritis , hasil penelitian ini dapat dipergunakan : 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan bagi 

para pembaca dan sebagai salah satu sumber acuan/referensi dalam mengadakan 

penelitian mengenai masalah keaktifan belajar biologi siswa . 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMP Negeri 1 Tasikmadu Karanganyar  yaitu dengan 

penerapan pembelajaran koperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) berbasis 

kontekstual untuk  meningkatkan keaktifan belajar  biologi siswa. 

  

C. SARAN 

Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan di kelas VII A SMP Negeri 1 

Tasikmadu Karanganyar, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara 

lain:  

1. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah- langkah pembelajaran 

koperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) berbasis kontekstual sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa lebih berperan 
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aktif lagi dalam proses pembelajaran baik kegiatan diskusi maupun 

praktikum. 

b. Guru hendaknya lebih memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa 

dalam mengungkapkan pertanyaan ataupun pendapatnya baik dalam 

diskusi kelompok maupun presentasi. 

 

2. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih aktif  dalam proses pembelajaran baik kegiatan 

diskusi maupun pengamatan/praktikum di lingkungan sekitar. 

b. Siswa hendaknya lebih berani dalam mengemukakan pendapat baik dalam 

diskusi kelompok maupun di depan kelas. 

c. Siswa hendaknya lebih berani bertanya kepada guru maupun teman jika 

ada materi yang belum dipahami.  

 

 
 


