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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah meliputi 4 aspek keterampilan, 

yaitu mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan 

menulis (writing). Mengacu pada standar kompetensi pada Kurikulum 2006 untuk 

keterampilan membaca untuk peserta didik kelas VIII adalah siswa memahami teks 

bacaan dan esai singkat berbentuk recount, prosedur, dan naratif, dalam konteks 

sehari-hari. 

Berdasarkan pengalaman penulis, keterampilan membaca merupakan salah 

satu keterampilan yang tidaklah mudah dikuasai oleh siswa. Terdapat dua masalah 

yang mempengaruhi prestasi siswa  pada keterampilan membaca. Yang Pertama 

adalah keterbatasan kosakata siswa. Keterbatasan kosakata seringkali menjadi 

penghambat siswa untuk menyampaikan ide atau berkomunikasi, baik secara lisan 

maupun tulisan. Selain faktor tersebut, proses pembelajaran di kelas yang 

berlangsung secara monoton menambah kesulitan siswa menguasai keterampilan 

membaca. Pembelajaran yang berpusat pada guru seringkali membuat proses 

pembelajaran menjadi sebuah kegiatan monoton sehingga mengurangi ketertarikan 

peserta didik untuk terlibat aktif. Siswa cenderung menunggu penjelasan dari guru 

daripada menggali informasi sendiri.  

Dalam pembelajaran teks jenis naratif, salah satu kompetensi yang hendak 

dicapai adalah siswa mampu memahami isi teks yang dibaca sehingga mampu 

menjawab berbagai pertanyaan terkait isi teks. Namun, dalam proses pembelajaran 
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seringkali, guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi 

dan hanya belajar secara individu selama proses pembelajaran berlangsung. 

Memahami merupakan proses aktif. Oleh karenanya, para guru harus dapat 

melakukan diskusi kelas yang kolaboratif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembelajaran kooperatif sangat tepat untuk pengembangan intelektual dan sosial 

siswa sekaligus menciptakan lingkungan pembelajaran yang kompetitif. Guru 

sebaiknya memberikan pengalaman belajar yang berbeda melalui diskusi kelas 

selama dan setelah proses membaca. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, guru 

dapat melakukan berbagai macam kegiatan pra-membaca untuk memberi 

kesempatan siswa membangun pengetahuan awal mereka.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan pembelajaran 

kooperatif. Terdapat berbagai macam jenis pembelajaran kooperatif yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa 

dalam membaca antara lain jigsaw, numbered head together, three minutes review 

dan think, pair, share.   

Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif dengan 

mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok 

diberi bagian materi yang berbeda. Selanjutnya setiap kelompok tersebut akan 

membagikan hasil diskusi sebagian materi dalam kelompok kecil mereka kepada 

kelompok lainnya. Strategi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan guru 

harus mampu membagi siswa dalam kelompok yang tepat agar diskusi dapat 

berjalan baik. Numbered head together adalah model lain dari pembelajaran 

kooperatif. Dalam penerapan model pembelajaran ini siswa juga dibagi dalam 

kelompok kecil.  Kemudian guru memberikan tugas, siswa akan berdiskusi untuk 
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menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, guru akan menunjuk salah satu  siswa 

bernomor untuk menjawab  pertanyaan. Sistem penomoran akan membuat setiap 

siswa untuk dapat lebih aktif dalam pembelajaran, namun model pembelajaran ini 

juga membutuhkan waktu yang cukup panjang  

Model pembelajaran kooperatif lainnya adalah three minutes review. Model 

ini baik diterapkan dalam keterampilan membaca. Dalam penerapannya, guru akan 

meminta siswa untuk berhenti membaca untuk menyampaikan yang telah mereka 

dapatkan setelah membaca teks tertentu secara individu. Namun, model 

pembelajaran semacam ini tidaklah mudah diterapkan dalam kelas dengan jumlah 

siswa yang besar. Model pembelajaran lainnya adalah think pair share. Think pair 

share merupakan model pembelajaran aktif di mana siswa secara berpasangan akan 

mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang 

disampaikan. Dengan bekerja berpasangan siswa akan lebih aktif terlibat dalam 

pembelajaran.  

Dari berbagai model pembelajaran kooperatif yang telah dijelaskan, penulis 

memilih model pembelajaran think pair share untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam membaca teks jenis naratif di kelas. Model ini tepat diterapkan di kelas 

karena setiap kelas di SMP Charitas terdiri dari 25 sampai dengan 30 siswa 

sehingga akan memudahkan proses pembelajaran untuk keterampilan membaca, 

khususnya dalam memahami teks bacaan untuk menjawab dengan kritis 

pertanyaan-pertanyaan bacaan yang diberikan. 

Model pembelajaran think pair share memiliki beberapa manfaat jika 

diterapkan di kelas. Pada langkah yang pertama, yaitu think (berpikir), siswa akan 

memiliki cukup waktu memikirkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. 
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Langkah ini baik diterapkan khususnya bagi para siswa dengan kemampuan 

memahami bacaan yang rendah karena mereka akan memiliki waktu 

mempersiapkan jawaban yang cukup. Langkah kedua yaitu pair (berpasangan). 

Pada langkah kedua ini, siswa akan berdiskusi dengan pasangannya sebelum 

mempresentasikan jawaban kepada seluruh peserta didik lainnya. Langkah ini 

membantu para siswa untuk terlebih dahulu berlatih menjawab pertanyaan dengan 

pasangannya. Dengan demikian, siswa dengan kemampuan memahami yang 

rendah akan memiliki kepercayaan diri pada saat menyampaikan hasil diskusi 

dalam kelompok yang lebih besar. Langkah yang terakhir adalah share 

(membagikan). Pada langkah terakhir ini, setiap pasangan akan membagikan 

pendapat atau hasil diskusi mereka dalam kelompok besar. Langkah ini 

memungkinkan seluruh pasangan untuk berpartisipasi untuk terlibat dalam diskusi. 

Seluruh langkah dalam think pair share akan membangun kepercayaan diri  

siswa sehingga harga diri siswa pun akan meningkat. Harga diri merupakan salah 

satu hal utama yang hendaknya dibangun oleh guru dalam pembelajaran di kelas. 

Hal ini dapat dibangun dengan menghindari rasa malu siswa akibat keterbatasan 

mereka, menunjukkan bakat yang mereka miliki sekaligus dengan tetap memelihara 

persaingan antarsiswa dan mendorong kerja kelompok kecil yang dapat 

memecahkan persoalan dengan lebih mudah. 

Beberapa penelitian dengan menerapkan model pembelajaran think pair 

share juga telah dilakukan. Purwaningsih (2014), Wijaya (2013), dan Trent (2013) 

telah melakukan penelitian untuk mata pelajaran IPS, Fisika, dan Kimia. 

Purwaningsih menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa model think pair share 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Serupa dengan Purwaningsih, Wijaya 
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juga membuktikan bahwa model ini dapat meningkatkan hasil belajar belajar Fisika 

para siswa tingkat SMP. Disamping itu, Wijaya menambahkan bahwa proses 

pembelajaran dengan model think pair share menjadi lebih baik daripada 

menggunakan model ceramah. Dalam mata pelajaran Kimia, Trent telah melakukan 

penelitian di St. John High School, Louisiana. Dalam penelitiannya Trent ingin 

mengetahui apakah memungkinan jika model pembelajaran think pair share 

diterapkan pada siswa level SMA. Hasil penelitian Trent menunjukkan bahwa 

model think pair share juga menunjukkan hasil yang memuaskan pada mata 

pelajaran Kimia tingkat SMA. 

Dalam pembelajaran bahasa di kelas, Safarudin (2004) juga membuktikan 

bahwa model think pair share efektif meningkatkan hasil pemahaman teks para 

siswa. Hasil penelitian Buharsa (2008) menunjukkan bahwa model think pair share 

dapat meningkatkan pemahaman siswa. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan tersebut, penulis berasumsi bahwa model think pair share juga dapat 

mengatasi kesulitan para siswa dalam memahami teks bacaan khususnya teks 

berbentuk naratif. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berikut beberapa masalah pembelajaran Bahasa Inggris di kelas yang sering 

ditemui: 

1. Kecenderungan guru untuk mendominasi proses belajar dengan masih 

menggunakan metode pembelajaran yang monoton yaitu ceramah sehingga 

membuat siswa kurang terlibat dalam proses belajar itu sendiri. 

2. Siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

kelompok siswa cenderung mengandalkan teman lainnya dalam kelompok.  
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3. Siswa tidak percaya diri untuk menyampaikan ide secara lisan sehingga 

penilaian terhadap keterampilan berbicara siswa rendah.  

4. Siswa mengalami kesulitan untuk memahami struktur kalimat berbahasa 

inggris dalam keterampilan menulis.  

5. Keterampilan membaca siswa, masih cukup memprihatinkan karena siswa 

pada umumnya mengalami kesulitan dalam memahami bacaan disebabkan 

keterbatasan kosakata. Proses berpikir kritis dalam keterampilan membaca 

perlu ditingkatkan.  

6. Kerjasama siswa dalam proses belajar yang masih minim. Siswa cenderung 

bekerjasama dengan teman tertentu atau bahkan mengerjakan tugas secara 

individu. 

7. Siswa kelas VIII memerlukan teknik untuk meningkatkan keterampilan 

membaca, berpikir kritis dan keterampilan kerjasama. 

 1.3 Batasan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah, muncul banyak permasalahan yang harus 

diselesaikan. Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam kajiannya perlu ada 

pembatasan masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan peningkatan keterampilan membaca, berpikir kritis, dan kerjasama 

siswa melalui penerapan think pair share (TPS), dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris. Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kelas VIII mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan naratif. 

2. Proses belajar akan dibatasi pada pelajaran Bahasa Inggris materi teks 

naratif untuk mengukur keterampilan membaca siswa. 
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3. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian pra eksperimental bentuk one 

group pretest-post-test design.  

1.4 Rumusan Masalah 

Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini dirumuskan 

dalam empat butir pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah think pair share dapat meningkatkan keterampilan membaca 

siswa dalam proses pembelajaran? 

2. Apakah think pair share dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa dalam menjawab pertanyaan bacaan teks berbentuk 

naratif? 

3. Apakah think pair share dapat meningkatkan keterampilan 

kerjasama antar siswa? 

4. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam melaksanakan 

penerapan think pair share di kelas? 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Penelitian tentang penerapan think pair share (TPS) dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris ini secara lebih terperinci bertujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis perkembangan keterampilan membaca siswa kelas  VIIIC 

dalam Bahasa Inggris setelah penerapan think pair share (TPS) dalam 

proses pembelajaran. 

2. Menganalisis perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa siswa 

kelas VIIIC dalam pembelajaran Bahasa Inggris setelah penerapan think 

pair share (TPS) dalam proses pembelajaran. 
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3. Menganalisis perkembangan keterampilan kerjasama siswa siswa kelas  

VIIIC setelah penerapan think pair share (TPS) dalam proses 

pembelajaran.  

4. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengatasi kendala-kendala yang 

ditemukan dalam proses penerapan pembelajaran think pair share (TPS) 

untuk meningkatkan keterampilan membaca, keterampilan berpikir kritis 

dan kerjasama antar siswa.  

 1.6 Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa 

dan sekolah dalam meningkatan serta memperbaiki kegiatan pembelajaran untuk  

meningkatkan keterampilan membaca, keterampilan berpikir kritis dan kerjasama 

antarsiswa. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terutama 

dalam hal penerapan strategi Think Pair Share dalam meningkatkan keterampilan 

membaca, berpikir kritis, dan kerjasama siswa.  

 1.6.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu para guru Bahasa Inggris dalam 

mengatasi masalah sejenis yaitu untuk meningkatkan keterampilan membaca 

siswa ditinjau juga dari keterampilan berpikir kritis dan kerjasama siswa.  

 1.6.2.1 Bagi Sekolah 

Meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan think pair share (TPS) yang 

dapat meningkatkan keterampilan membaca, berpikir kritis, dan kerjasama antar 

siswa. 
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 1.6.2.2 Bagi Guru 

Manfaat praktis penelitian ini bagi guru adalah: 

a. Membantu guru dalam meningkatkan keterampilan membaca,  

b. Membantu guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam 

membaca dan menjawab pertanyaan bacaan. 

c. Membantu guru dalam meningkatkan kerjasama antar siswa yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran.  

 1.6.2.3 Bagi Siswa 

Membantu meningkatkan keterampilan membaca, berpikir kritis, dan 

kerjasama antar siswa. 

 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

  Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun dalam lima bab, daftar 

referensi dan lampiran. Dalam Bab I, penulis memberikan gambaran latar belakang 

keadaan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kurangnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran, terutama dalam keterampilan membaca menjadikan 

kegiatan belajar di kelas sebagai suatu kegiatan yang membosankan atau bahkan 

kurang bermakna sehingga tujuan belajar tidak tercapai maksimal.  

Dengan proses belajar yang cenderung berfokus pada guru, keterampilan 

berpikir kritis siswa kurang terlatih. Meskipun pembelajaran dilakukan dalam 

kelompok, namun keterampilan kerjasama siswa pun tidak terlatih maksimal 

dikarenakan kebiasaan siswa untuk mengandalkan teman lainnya.  

Terdapat beberapa masalah lainnya yang menjadikan proses belajar di kelas 

menjadi kurang bermakna seperti rendahnya minat membaca siswa, keterbatasan 

kosakata, dan rendahnya rasa percaya diri siswa dalam menyampaikan ide secara 
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lisan, namun, penelitian tentang penerapan metode think pair share ini dibatasi 

untuk menjawab empat pertanyaan yaitu apakah metode think pair share dapat 

meningkatkan keterampilan membaca, berpikir kritis, dan kerjasama siswa, serta 

apa saja kendala dalam penerapan metode think pair share. Dengan denikian, 

penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada guru, siswa, dan sekolah. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan panduan teori yang ditulis oleh para 

ahli di bidangnya. Teori terkait penelitian ini ditulis dalam Bab II Landasan Teori. 

Adapun beberapa teori yang dipaparkan dalam Bab II ini meliputi teori tentang 

penerapan pembelajaran kooperatif, keterampilan membaca, berpikir kritis, dan 

kerjasama. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini juga 

dijelaskan dalam Bab II ini. Hal ini berguna sebagai panduan penulis dalam 

menuliskan hipotesis dan melakukan penelitian tentang penerapan metode think 

pair share.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibahas dalam Bab 

III Metode Penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan bahwa desain penelitian ini adalah 

penelitian pre-eksperimental terhadap 26 siswa SMP Charitas sebagai subyek 

penelitian. Rencana penelitian dan tahapan penelitian tentang penerapan metode 

think pair share dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data juga 

dibahas dalam bab ini.  

Hasil dari penelitian ini dibahas dalam Bab IV Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah direncanakan penulis, dalam 

Bab IV dijelaskan bahwa ketiga variabel penelitian mengalami peningkatan. 

Namun demikian, kendala-kendala seperti keterbatasan waktu dan absensi siswa 

masih ditemui selama penelitian ini berlangsung. Proses berlangsungnya kegiatan 
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pembelajaran dengan penerapan metode think pair share dan temuan lainnya lebih 

detil dipaparkan dalam bab ini.  

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan penelitian tentang penerapan 

metode think pair share. Dalam Bab V, penulis mengemukakan kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh yaitu ketiga variabel penelitian; 

keterampilan membaca, berpikir kritis, dan kerjasama siswa mengalami 

peningkatan pada kategori sedang. Selain itu, dalam bab ini penulis memberikan 

saran berdasarkan pengalaman dalam menerapkan metode think pair share agar 

pada penelitian selanjutnya apabila metode think pair share diterapkan sebagai 

salah satu pola diskusi di dalam proses belajar di kelas, peneliti selanjutnya dapat 

menerapkannya dengan lebih baik.  

Laporan penelitian ini juga melampirkan beberapa dokumen yang 

digunakan selama penelitian tentang penerapan metode think pair share. Di dalam 

bagian lampiran tercantum instrumen penelitian berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), rubrik penelitian, soal-soal yang digunakan untuk pretest, 

posttest dan selama penerapan metode think pair share.  

 

 

 




