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ABSTRAK

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE (TPS)
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI  BELAJAR SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS VIII E SMP NEGERI 16 SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2010.

Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar biologi
dengan penerapan pembelajaran TPS (Think Pair Share) di kelas VIIIE SMP
Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action
Research) yang terdiri dari dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah
siswa kelas VIII E SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 yang
berjumlah 34 orang. Teknik pengumpulkan data meliputi angket, observasi dan
wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan atau verifikasi.

Peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biolog dapat
dilihat melalui hasil angket dan observasi. Rata-rata nilai persentase capaian
setiap indikator dari angket motivasi belajar biologi siswa pada pra siklus sebesar
70,57%, pada siklus I sebesar 74,83%, dan pada siklus II sebesar 80,29%. Rata-
rata nilai persentase capaian setiap indikator dari observasi motivasi belajar
biologi siswa pada pra siklus adalah 51,10%, pada siklus I sebesar 69,85% dan
pada siklus II sebesar 83,08%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa dalam pembelajaran biologi.

Kata kunci: Think Pair Share (TPS, motivasi siswa.
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ABSTRACT

APPLICATION OF THINK PAIR SHARE (TPS) COOPERATIVE

LEARNING TO IMPROVE STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION IN

BIOLOGY TEACHING IN CLASS VIII E SMP N 16 SURAKARTA

ACADEMIC YEAR 2009/2010.

This research aims to increase student motivation in biology learning
with implementation of TPS (Think Pair Share) in grade students in class VIII E
SMP Negeri 16 Surakarta of 2009/2010 academic year.

This study is a Classroom Action Research with the research design
consisting of two cycles and each cycle consisting of 4 stages: planning, action,
observation, and reflection. The research subjects were grade students of class
VIII E SMP 16 Surakarta in Academic Year of 2009/2010, that are 34 students.
The data collection was conducted using questionnaire, observation and interview
methods. The data analysis technique employed in this research was qualitative
analysis consisting of data reduction, data presentation and conclusion or
verification.

The result of research showed that the implementation of TPS (Think
Pair Share) can increase motivation student in biology learning. The increase of
motivation learing can showed by questionnaire and observation results. The
means gain percent of each indicator of the students’ motivation questionnaire for
pre cycle was 70,57%, cycle I was 74,88% and cycle II was 80,29%. The means
gain percent of each indicator of the students’ motivation observation for pre
cycle was 51,10%, cycle I was 69,85% and cycle II was 83,08%.

Keyword: TPS (Think Pair Share), students’ motivation.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang selalu mengalami

perubahan karena adanya perkembangan di segala bidang kehidupan. Pendidikan

pada dasarnya merupakan interaksi pendidik (guru) dengan peserta didik (siswa).

Interaksi yang dimaksud yaitu saling mempengaruhi antara pendidik dengan

peserta didik. Salah satu fungsi pendidikan adalah membantu siswa dalam

pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta

karakteristik pribadinya kearah yang positif, baik bagi diri maupun lingkungan.

Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau nilai atau pelatihan

ketrampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang secara potensi dan

aktual telah dimiliki siswa. Peran guru dalam hal ini adalah mengembangkan lebih

lanjut pengetahuan yang dimiliki siswa semaksimal mungkin serta mendorong

siswa atau memotivasi siswa.

Proses pembelajaran biologi mencakup proses mengajar dan proses

belajar. Proses mengajar dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan proses

belajar dilaksanakan oleh siswa sebagai peserta didik. Keberhasilan kegiatan

belajar mengajar biologi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor

eksternal dari siswa. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri

siswa, antara lain motivasi belajar. Motivasi merupakan faktor pendorong

seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan.

Motivasi dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan

memberikan arah kegiatan belajar. Motivasi dapat berasal dari dalam diri siswa

sendiri tanpa ada paksaan orang lain yang disebut motivasi intrinsik maupun yang

berasal dari rangsangan pihak luar yang disebut motivasi ekstrinsik. Apabila

motivasi belajar yang dimiliki siswa tinggi maka diharapkkan tujuan belajar dapat

tercapai. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa atau berasal
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dari rangsangan pihak luar. Faktor tersebut antara lain metode pembelajaran dan

interaksi sosial siswa (Syah, 2006: 136-137).

Metode mengajar juga sangat mempengaruhi dalam pembelajaran.

Pemilihan metode mengajar akan berpenngaruh terhadap kegiatan siswa selama

proses belajar mengajar berlangsung. Pemilihan metode mengajar harus

disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan kondisi siswa dengan harapan

siswa dapat tertarik dan terdorong untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran.

Seorang guru harus mampu memilih metode yang tepat agar mampu membawa

peran serta siswa dan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran.

SMP 16 Surakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang memiliki

input siswa dengan prestasi belajar yang bervariasi. Prestasi belajar yang

bervariasi disebabkan karena motivasi belajar siswa beraneka ragam. Hasil

observasi terhadap proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran biologi kelas

VIIIE SMP Negeri 16 Surakarta, menunjukan perhatian siswa dalam

pembelajaran kurang, siswa ada yang mengantuk, sibuk dengan aktivitas masing-

masing yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, mengobrol sendiri dengan

teman, tidak mengerjakan tugas, jika diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, ada

yang mengerjakan tugas selain biologi, sebagian siswa ada yang tidak membawa

buku panduan. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh kesimpulan sementara bahwa

motivasi belajar siswa rendah.

Kesimpulan sementara dapat diperkuat dengan melakukan observasi

lanjutan dengan menggunakan indikator motivasi belajar. Setelah dilakukan

observasi diperoleh hasil bahwa jumlah rata-rata siswa yang mengumpulkan tugas

19 siswa (55,88%), siswa yang aktif dalam diskusi kelompok 21 siswa (61,76%),

siswa yang mencatat ringkasan materi dan penjelasan dari guru 22 siswa

(64,70%), siswa mengerjakan soal latihan sendiri tanpa diperintah 15 (44,11%),

siswa bertanya mengenai materi pelajaran 4 siswa (11,76%), siswa

memperhatikan saat guru menerangkan 21 (61,76%), siswa membawa buku

pegangan dan referensi biologi 23 siswa (67,64%), siswa yang tidak menyontek

pada waktu ulangan 14 siswa (41,17%). Hal ini terkait dengan ciri-ciri motivasi
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rendah antara lain ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak memusatkan perhatian

dan ada yang bermain sendiri selama proses pembelajaran (Dimyati dan

Mudjiono, 1994: 79).

Berdasarkan kajian terhadap hasil observasi dan diskusi dengan siswa

dan guru biologi ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya

motivasi belajar siswa kelas VIIIE SMP Negeri 16 Surakarta dalam pembelajaran

Biologi. Faktor pertama, siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan

pembelajaran. Siswa lebih berperan sebagai penerima informasi pasif, bukan

sebagai subjek yang melakukan aktivitas belajar, sehingga perhatian siswa sering

teralih pada hal-hal lain di luar materi pelajaran  walaupun penyediaan fasilitas

kegiatan pembelajaran sudah baik misalnya laboratorium, perpustakaan,

komputer, media pembelajaran audiovisual dan lain sebagainya. Kelengkapan

fasilitas ini belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Faktor kedua,

penggunaan metode pembelajaran yang digunakan belum mampu membangkitkan

motivasi belajar siswa terhadap materi yang disajikan.

Guru sebagai pengajar perlu mengatasi masalah tersebut salah satunya

dengan mencoba strategi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa agar dapat

membangkitkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Pemilihan

pendekatan pembelajaran diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi

belajar siswa dalam proses pembelajaran. Metode yang dapat digunakan sebagai

alternatif adalah metode pembelajaran kooperatif Think Pair Share.

Think Pair Share merupakan salah satu teknik pembelajaran yang

terdapat dalam model cooperative learning yang menganut sistem kerja sama

atau belajar kelompok dengan tugas terstruktur merujuk pada pencapaian tujuan

dalam memecahkan masalah. Metode ini diawali dengan pemberian

pertanyaan/permasalahan dan siswa berfikir secara mandiri yang diharapkan dapat

menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran sehingga siswa akan lebih

memperhatikan pelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah siswa berdiskusi dengan

pasangan. Pemilihan metode Think Pair Share karena pembelajaran kooperatif

ini memberi kesempatan siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan

orang lain serta mengoptimalisasikan partisipasi siswa. Sehingga diharapkan
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siswa akan lebih terdorong dan termotivasi untuk lebih giat belajar dan mengikuti

pembelajaran. Siswa dapat saling bertukar informasi dengan siswa lain untuk

menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama sehingga diharapkan akan

meningkatkan motivasi belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan

judul sebagai berikut : “PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

THINK PAIR SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI

BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS VIII E SMP

NEGERI 16 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010”

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi

pokok  penelitian dapat dirumuskan yaitu apakah penerapan metode Think Pair

Share (TPS) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran

Biologi kelas VIIIE SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011?.

C.  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan,

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Biologi VIIIE SMP Negeri 16

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui penerapan pembelajaran kooperatif

Think Pair Share (TPS).

D.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi Siswa

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIIIE SMP Negeri 16

Surakarta dalam pembelajaran Biologi.

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran agar siswa tidak

jenuh/bosan sehingga lebih semangat dalam belajar.
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2. Bagi Guru

a. Menyajikan sebuah alternatif bagi guru untuk mengatasi masalah

pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan

metode pembelajaran yang bervariasi.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam penggunaan metode

Think Pair Share untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

3. Bagi Sekolah

a. Dapat menyusun program baru dalam peningkatan proses pembelajaran

biologi dengan menggunakan metode Think Pare Share.

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran

secara umum pada tahap berikutnya.

4. Bagi Peneliti

a. Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran

Biologi melalui metode pembelajaran kooperatif Think Pair Share.

b. Mengembangkan wawasan dan pengalaman peneliti.

c. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh.
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan

pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan motivasi

belajar siswa dalam pembelajaran biologi kelas VIII E SMP Negeri 16 Surakarta

tahun pelajaran 2010/2011.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

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 model

pembelajaran.

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 SMP N 16 Surakarta, yaitu motivasi belajar biologi siswa dapat

ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair Share).

C. Saran

1. Bagi Guru

a. Pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair Share)

membutuhkan instruksi yang jelas agar siswa dapat membedakannya dengan

metode pembelajaran diskusi, oleh sebab itu guru hendaknya memberikan

instruksi dan arahan yang jelas kepada siswa tentang pelaksanaan model
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pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair Share) agar kegiatan

pembelajaran berjalan dengan efektif.

b. Guru diharapkan lebih mengingatkan lagi tentang pentingnya kerja sama

dalam kelompok, karena keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan

kelompok.

c. Guru harus lebih tegas dalam mengatur waktu dalam setiap tahap-tahap

pembelajaran agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan alokasi waktu.

2. Bagi Siswa

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan

seksama agar dapat melaksanakan pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair

Share) dengan baik.

b. Siswa hendaknya tidak tergantung pada materi yang diberikan oleh guru saja,

tetapi juga lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-sumber lain

sehingga akan menambah wawasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi.

c. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.

d. Siswa hendaknya memanfaatkan waktu dengan baik agar pelaksanaan

pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu.

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan

pemikiran bagi para pendidik.


