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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal mendasar bagi kehidupan manusia. Secara 

umum pendidikan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia pada 

khususnya, dan bangsa pada umumnya. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh 

kualitas proses belajar mengajar, sedangkan kualitas proses belajar mengajar 

ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu: 

input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidik, sarana 

prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Biologi merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diharapkan mampu menjadi jalan untuk tercapainya 

amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Depdiknas 2013). Pendidikan biologi didapatkan siswa 

pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Biologi diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa tentang 

sains, karena biologi merupakan salah satu komponen dari pendidikan sains. 

Biologi tidak hanya dipelajari di sekolah umum saja, akan tetapi di sekolah 

berbasis pesantren pun dipelajari. 

Sekolah berbasis pesantren di masa mendatang mestinya tidak 

terkonsentrasi penuh pada bidang kajian Islam saja, lebih dari itu sekolah 

berbasis pesantren tersebut juga menaruh perhatian yang tinggi pada 

penguasaan bidang matematika, fisika, kimia dan biologi (MIPA). Bidang ini 

diperlukan untuk meningkatkan daya saing umat Islam demi menyongsong era 

teknologi dan era globalisasi mendatang. Ide pemikiran ini tertuju pada upaya 

untuk memasukkan kurikulum ‚umum yang selama ini diterapkan di dunia 

pendidikan umum ke dalam pendidikan Islam yang telah memiliki kurikulum 

tersendiri, sehingga yang akan terjadi nantinya kombinasi dua bentuk unsur 

keilmuan dalam skala yang utuh. Konsep tersebut pada dasarnya juga 

merupakan usaha untuk mengkompromikan sistem pendidikan dengan sistem 

pendidikan tradisional. Oleh karena itu, konsep keterpaduan (keislaman, 
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keindonesiaan, dan keilmuan) di atas, merupakan solusi dalam rangka 

menyikapi munculnya split personality, sebagai akibat dari tidak kompleksnya 

unsur keilmuan dalam pendidikan. (Mumtahanah,2015). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi di 

sekolah berbasis pesantren menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

padatnya suatu materi membuat siswa jenuh dalam belajar, dan malas untuk 

belajar terhadap metode pembelajaran sehingga banyak siswa yang tidak 

memperhatikan saat belajar dan nilai kognitif yang rendah terutama pelajaran 

umum dan didapat nilai rata-rata 4. Selain itu pembelajarannya masih 

berorientasi pada upaya mengembangkan dan menguji daya ingat siswa, 

sehingga kemampuan berpikir siswa direduksi dan sekedar dipahami sebagai 

kemampuan untuk mengingat. Untuk itu pendidik harus menciptakan suasana 

belajar yang baru dengan menggunakan metode,teknik dan media yang dapat 

berpengaruh untuk meningkatkan kognitif siswa. Proses pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 didasarkan pada upaya menguasai kompetensi 

pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten 

kompetensi dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (mastery). 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan penguasaan konten yang dilatihkan 

(Kemendikbud, 2012). Kemampuan intelektual suatu individu dalam 

pengetahuan secara utuh dinamakan kemampuan kognitif. 

Kemampuan kognitif dapat diciptakan dengan belajar yang kondusif dan 

menarik upaya untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya. Perlu adanya 

alternatif untuk pembelajaran suatu materi yang padat sehingga mampu 

menarik perhatian siswa. Pemanfaatan teknologi komputer dan internet di 

sekolah berbasis pesantren untuk kegiatan pembelajaran juga kurang optimal 

bahkan tidak ada, dikarenakan siswa tidak diperbolehkan menggunakan 

elektronik dan internet di sekolahnya, padahal berbagai program tersedia 

untuk membuat media pembelajaran dengan komputer. Solusi dari berbagai 

kendala tersebut yaitu dengan membuat dan menggunakan media 

pembelajaran interaktif menggunakan kooperatif learning tipe Think Pair 

Share pada materi sistem ekskresi untuk meningkatkan kognitif siswa. 
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Seorang pendidik harus mampu menguasai metode dan pemilihan media yang 

tepat dalam mengajar. Kemampuan kognitif adalah sebuah variabel yang 

memiliki pengaruh dalam pembelajaran. Kognitif merupakan salah satu aspek 

yang harus dikembangkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan 

kreativitas siswa sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan 

kemampuan kognitif bertujuan agar siswa mampu mengolah perolehan 

belajarnya, menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah. 

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada proses berpikir yang mencakup 

mengingat, sampai ke tingkat paling tinggi yaitu mencipta (Anderson dan 

Krathwohl, 2001). Seorang pendidik harus mampu menguasai teknik dan 

pemilihan media yang tepat dalam mengajar terutama pembelajaran biologi. 

Pembelajaran biologi merupakan suatu sistem yang terdiri atas 

komponen raw input (peserta didik), instrumental input (masukan 

instrumental), environmental input (masukan lingkungan), dan output (hasil 

keluaran). Masukan instrumental dapat mempengaruhi proses dan hasil 

pembelajaran, termasuk kurikulum dan media pembelajaran. Kurikulum 2013 

mengembangkan pendekatan saintifik dengan kegiatan inti pembelajaran 5M 

yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. 

Kegiatan pembelajaran memerlukan media pembelajaran yang tepat untuk 

membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan memudahkan 

pemahaman terhadap materi terutama materi yang bersifat abstrak 

membutuhkan visualisasi (Nuzulia, 2016). 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dipergunakan guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Media pembelajaran 

dapat berupa media grafis, media audio, media proyeksi diam, dan media 

permainan. Guru dapat menciptakan dan mengembangkan suatu media 

pembelajaran berbasis permainan bagi siswa. Penggunaan media pembelajaran 

akan berpengaruh terhadap kegiatan siswa selama proses belajar mengajar 

(Juliantara dalam Nugroho, 2013). 

Penggunaan media yang tepat akan meningkatkan perhatian siswa pada 

topik yang akan dipelajari, dengan bantuan media siswa akan lebih konsentrasi 
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dan diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih baik sehingga pada 

akhirnya prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. Oleh karena itu 

penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran harus dipilih yang 

sesuai dan benar-benar dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan. Dengan demikian diharapkan mampu memacu kepada 

pengambangan aspek kognitif siswa (Anna,2011). 

Diamond touch adalah media pembelajaran berbasis ramah lingkungan 

yang dikembangkan dari kardus yang tidak dipakai. Media pembelajaran ini 

bahannya mudah didapat dan diaplikasikan juga bisa digunakan oleh sekolah 

yang berfasilitas lengkap maupun tidak lengkap. Diamond Touch ini bertujuan 

untuk menghidupkan kelas agar aktif dalam pembelajaran sehingga siswa 

tidak merasa jenuh dan bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru, dan 

media Diamond Touch berbentuk 3D, termotivasi untuk belajar, dan 

pemahaman materinya meningkat terutama pembelajaran biologi. 

Pembelajaran biologi yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

kognitif dengan media Diamond Touch bisa materi apa saja, akan tetapi materi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah materi Sistem Ekskresi untuk SMA 

kelas XI karena menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dengan model 

Think Pair Share sehingga perlu cara-cara tertentu agar lebih sistematis untuk 

menguasai konsep-konsep tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Share dan media Diamond Touch di dalam 

pembelajarannya dengan harapan dapat meningkatkan kognitif siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Think Pair Share (Tps) Berbantuan Media Inovasi 

Diamond Touch Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa SMA Pada 

Materi Sistem Ekskresi” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Pengaruh model think 

pair share (tps) berbantuan media inovasi diamond touch terhadap 

kemampuan kognitif siswa SMA pada materi sistem ekskresi? Berdasarkan 

rumusan masalah di atas, maka dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perbedaan kemampuan kognitif siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada materi sistem ekskresi? 

2. Bagaimana respon siswa setelah melakukan pembelajaran menggunakan 

model think pair share (tps) berbantuan media inovasi diamond touch 

terhadap kemampuan kognitif siswa SMA pada materi sistem ekskresi? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian 

ini dibatasi pada: 

1. Pembelajaran menggunakan media Diamond Touch yang didesain peneliti 

untuk kelas Eksperimen dan kelas kontrol menggunakan media Power 

Point 

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem ekskresi sesuai 

kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar: Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya 

dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia 

melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 

3. Kemampuan Kognitif pada penelitian ini mengacu pada jenjang kognitif 

C1-C4 Taksonomi Bloom baru menurut Anderson dalam Widodo,2006. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

masalah penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh model think pair share (tps) berbantuan 

media inovasi diamond touch terhadap kemampuan kognitif siswa SMA 

pada materi sistem ekskresi  

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan kognitif siswa pada kelas yang 

menggunakan media inovasi Diamond Touch di kelas eksperimen dengan 

kemampuan kognitif siwa di kelas kontrol yang tidak menggunakan media 

Diamond Touch 

3. Untuk mengetahui respon siswa setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan model think pair share (tps) berbantuan media inovasi 

diamond touch terhadap kemampuan kognitif siswa SMA pada materi 

sistem ekskresi 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penelitian adalah: 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran 

menggunakan media inovasi Diamond Touch 

b. Diharapkan dapat melatih kemampuan kognitif siswa melalui soal-soal 

yang ada di media Diamond Touch 

2. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

dengan media pembelajaran lain 

b. Guru akan lebih merasakan efesiensi waktu melalui media Diamond 

Touch tanpa harus membagikan soal satu persatu kepada siswa 

c. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian yang sejenis. 

 


