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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Pendidikanmerupakanwahanastrategisdalammeningkatkankualitassumberdaya

manusiadansebagaifaktordeterminanpembangunan.Sejarahmenunjukkanbahwamanusi

amerupakansumberdayautamadalamrangkamengelolaalam, 

sehinggapendidikanmerupakansalahsatuunsurpenting. 

Banyak negara mengakui bahwa persoalan pendidikan merupakan persoalan 

yang pelik, namun semuanya merasakan bahwa pendidikan merupakan tugas negara 

yang penting. Bangsa yang ingin maju, membangun dan berusaha memperbaiki 

keadaan masyarakat dan dunia yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci 

dan tanpa kunci itu usaha mereka akan gagal. 

Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan yaitu menghasilkan manusia yang 

berkualitas, salah satu langkah pemerintah yang dilakukan adalah menyusun rumusan 

tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yaitu: 

”Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. 

Selamainipembelajaranekonomimasihbersifatkonvensionaldanmonoton. Guru 

lebihaktifberceramahdibandingkandengansiswa, atau yang 
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lebihkitakenaldenganteacher centered (pembelajaranterpusatpadaseorang guru). 

Akibatnya, perasaanbosanbelajar pun akanmunculdaridirisiswasewaktu-waktu.  
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Tidakhanyaitu, guru jugakurangmelibatkansiswadalam proses 

pembelajaranekonomi, 

sehinggamenyebabkanrendahnyaminatsiswauntukmengetahuiekonomisecaradalamkar

enasiswasendirikurangmendapatkanmaknadarimateriekonomi yang dipelajarinya. 

Agar siswatersebuttidakbosan, harusadacarauntukmenanganinyamelaluimetode-

metodepembelajaran yang ada. Melihatkondisitersebut, hendaknya guru 

menerapkanmetodepembelajaran yang 

lebihvariatifdanmenuntutketerlibatansiswasecaraaktifdalam proses 

belajaruntukmeningkatkanhasilbelajarnya. 

Rahmawati (2005:3) dalam penelitiannya menjelaskan, 

mengajarbukanberfokuspadahow to teachtetapihendaknyalebihberorientasipadahow 

to stimulate learning.Disinilahperanstrategispendidikan, 

khususnyapendidikanekonomidalammenciptakansumberdayamanusia yang handal 

yang mampubersaing di era globalisasi.Begitujugadalam proses 

pembelajaranekonomi, unsurkejadian, kecermatan, kreativitas guru 

dalammengikutiperkembanganmasyarakatsangatbermanfaatbagipelaksanaanpembelaj

aranberbagaikurikulumhidupsehinggapembelajaran yang diselenggarakanbenar-

benaraktual, fungsional, dan menarik. 

Sebagai model pembelajaran yang sistematis yang 

mengelompokansiswauntuktujuanmenciptakanpendekatanpembelajaran yang efektif, 

cooperative learningmengintegrasikanketerampilansosial yang bermuatanakademis. 

Cooperative learning adalahsuatu model pembelajaran yang 

saatinibanyakdigunakanuntukmewujudkankegiatanbelajarmengajar. Ada 

banyakalasanmengapacooperative learningtersebutmampumemasukimainstream 

(kelaziman) praktekpendidikan. Selainbukti-

buktinyatatentangkeberhasilanpendekatanini, 
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padamasasekarangmasyarakatpendidikansemakinmenyadaripentingnyaparasiswaberla

tihberpikir, memecahkanmasalah, sertamenggabungkankemampuandankeahlian 

(Isjoni, 2013: 17). 

SelanjutnyaSharan (Isjoni, 2013: 23) menambahkanbahwasiswa yang 

belajarmenggunakanmetodecooperative learning akanmemilikimotivasi yang 

tinggikarenadidorongdandidukungdarirekansebaya. Cooperative learning 

jugamenghasilkanpeningkatankemampuanakademik, 

meningkatkankemampuanberpikirkritis, membentukhubunganpersahabatan, 

menimbaberbagaiinformasi, belajarmenggunakansopan-santun, 

meningkatkanmotivasisiswa, 

memperbaikisikapterhadapsekolahdanbelajarmengurangitingkahlaku yang 

kurangbaik, sertamembantusiswadalammenghargaipokokpikiran orang lain. 

Keterampilanberpikirkritismerupakan fokus utama dalam penelitian ini. 

Menurut Gagne (1984) dalamDahar (2011:2), 

belajardapatdidefinisikansebagaisuatu proses di 

manasuatuorganisasiberubahperilakunyasebagaiakibatpengalaman.Saat ini banyak 

sekali pakar pendidikan yang mengemukakan tentang pengertian belajar. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kimbel dan Garmezi (Sudjana dan Daeng, 1988:17) belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. 

Sedangkan menurut Slameto (2003:3) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Proses belajarmerupakan proses yang unikdankompleks. 

Keunikanitudisebabkankarenahasilbelajarhanyaterjadipadaindividu yang belajar, 

tidakpada orang lain, dansetiapindividumenampilkanperilakubelajar yang berbeda. 

(Purwanto, 2011: 43) 
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Berdasarkanpemaparan di atasdapatdisimpulkanbahwahasil belajar merupakan 

hasil dari kegiatan proses belajar. Tanpa adanya kegiatan proses belajar mengajar, 

tidak akan ada pula hasil belajar. 

Berdasarkanhasilstudilapangan di SMAN 8 Bandung 

menunjukanbahwahasilbelajarsiswapadapelajaranekonomimasihrendah, 

sepertipadaTabel 1.1. 

 

 

 

Tabel 1.1 

Rata-Rata HasilUjian Tengah Semester Mata PelajaranEkonomi 

 

Kelas 
JumlahSis

wa 

Nilai 

Rata-rata 

KKM (> 75) 

SiswaMem

enuhi 

KKM 

SiswaTidak

Memenuhi 

KKM 

X IPS 1 24 64,42 10 14 

X IPS 2 24 68,72 8 16 

X IPS 3 24 70,00 13 11 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapatdilihatbahwa rata-rata 

siswamendapatkannilaidibawah KKM. 

Jikadilihatdari data tersebut, makahasil 

belajarsiswapadamatapelajaranekonomibelum optimal.Ketidakoptimalansiswaini, 

mungkindisebabkanolehpenggunaan model pembelajaran yang konvensional 

(ceramah).Model pembelajaranmerupakanunsurterpenting yang 
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mendukungtercapainyasuatutujuan yang telahditetapkandalam proses 

belajarmengajar. Melalui model pembelajaran, seorang guru 

dapatmerancangdanmengarahkan proses pembelajaran yang bermaknabagisiswa. 

Olehkarenaitu guru haruspekadanmampumemilihsertamenentukan model 

pembelajaran yang mengarahkansiswauntuklebihaktifdalam proses belajar agar 

tercapaihasilbelajar yang optimal. 

MenurutArends (Komalasari, 2013:64) menyatakanbahwathink pair 

sharemerupakansuatucara yang efektifuntukmembuatvariasisuasanapoladiskusikelas. 

Denganasumsibahwasemuaresitasiataudiskusimembutuhkanpengaturanuntukmengen

dalikankelassecarakeseluruhan, danprosedur yang digunakandalamthink pair 

sharedapatmembersiswalebihbanyakwaktuberpikir, 

untukmerespondansalingmembantu. 

Salah satu model pembelajaran yang 

dipandangdapatmembantudanmemfasilitasiuntukmemudahkansiswaberinteraksidalam

kelasdanmengembangkanketerampilannya untuk mencapai hasil belajar yang 

optimaladalah model pembelajarankooperatiftipeThink Pair Share (TPS). 

Berdasarkanpemaparandiataspenulismengangkatjudul :PengaruhPenggunaan 

Model Cooperative LearningTeknikThink Pair Share (TPS)TerhadapHasil 

BelajarSiswaPadaPembelajaranEkonomi(KuasiEksperimenPada Mata Pelajaran 

EkonomiTopikManajemenKelas X IIS SMAN 8 Bandung tahun ajaran 2014-2015). 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangtersebut di atas, 

makadapatdirumuskanmasalahsebagaiberikut : 
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1) Apakahterdapatperbedaanhasil belajarsiswa yang menggunakan model 

cooperatif learningteknikthink pair share padapengukuranawal (pretest) 

danpengukuranakhir (post test)? 

2) Apakahterdapatperbedaan peningkatanhasil belajarsiswa yang 

menggunakanteknikthink pair share dengankelas yang 

menggunakanmetodekonvensional (ceramah)?  

 

1.3 TujuanPenelitian 

Adapuntujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 

1) Untukmengetahuiperbedaanhasil belajarsiswa yang menggunakan model 

pembelajarankooperatifteknikthink pair share padapengukuranawal 

(pretest) danpengukuranakhir (post test). 

2) Untukmengetahuiperbedaan peningkatanhasil belajarsiswa yang 

menggunakan model pembelajarankooperatifteknikthink pair share 

dengankelas yang menggunakanmetodekonvensional (ceramah). 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

Adapunmanfaatdaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 

1) SecaraTeoritis 

Secarateoritishasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasi 

tambahan bagiperkembangan di bidangilmupendidikanmelaluiteknik think 

pair sharedalamupayameningkatkanhasil 

belajarsiswapadamatapelajaranekonomi. 

2) SecaraPraktis 
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Secarapraktispenelitianinidiharapkandapatmemberikanbahaninformasibagi

pihak-pihak yang berkepentinganterutama guru 

dalamupayameningkatkanhasil pembelajaran ekonomi,terutamadalamhasil 

belajardenganmenggunakanteknik think pair sharedalam pembelajaran. 

 


