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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aktifitas belajar yang dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan secara khusus dalam peningkatan kompetensi serta kemampuan sebagai 

manusia maupun anggota masyakarat secara umum. Pendidikan merupakan aspek 

penting dalam kehidupan, baik itu untuk aspek internal maupun eksternal. Penunjang 

untuk setiap kemajuan diberbagai aspek memerlukan peran penting pendidikan yang 

lebih dalam membentuk pribadi agar memiliki kompetensi yang baik dalam bidang dan 

bakat yang dimiliki masing-masing orang, untuk itu di era modern sekarang ini 

pendidikan dituntut agar dapat membentuk dan menghasilkan lulusan yang berkualitas 

dari setiap tingkat pendidikan baik tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dalam 

pendidikan. Tujuan yang dicapai tidak serta merta akan tercapai tanpa adanya model 

pembelajaran dalam proses pembelajaran (Nurkholis, 2013). 

Strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan yaitu 

dengan mengunakan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang menentukan dan sangat berperan penting dalam membentuk kualitas 

pelajar yang merujuk pada hasil belajar siswa dengan kompetensi yang baik pula. Hasil 

belajar merupakan perubahan sikap dalam peningkatan pengetahuan, berperilaku 

maupun kemampuan serta keterampilan belajar yang dilihat setelah suatu proses 

pembelajaran telah selesai (Pratiwi, 2015). 

Salah satu strategi pembelajaran yaitu dengan mengunakan model 

Pembelajaran kooperatif, dimana model ini merupakan pembelajaran dengan 
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membentuk kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok yang dipilih secara random 

atau pun secara acak dengan daya serap yang berbeda-beda serta kemampuan yang 

berbeda pula, dengan aktifitas belajar yang beragam agar dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap suatu konsep pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

(Cooperative learning) adalah model pembelajaran yang lebih merujuk kepada 

kemampuan belajar siswa, adanya tanggung jawab setiap siswa, siswa dapat 

berkomunikasi intensif, dan melakukan evaluasi dalam kelompok (Gasong, 2018). 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe yang dapat membantu dalam proses 

belajar yang bersifat kooperatif salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Chips. 

Model pembelajaran Talking Chips merupakan pembelajaran yang bersifat 

kooperatif yang memiliki keunggulan dalam peningkatan keaktifan siswa saat 

berbicara serta mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran kelompok. 

Penelitian terhadap hasil belajar dengan penggunaan model pembelajaran Talking 

Chips dalam karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Tipe Talking 

Chips Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Pengabuan” bahwa penerapan model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, penelitian diterapkan dikelas XI IPA dengan mata pelajaran biologi, 

dimana hasil sebelum prasiklus dengan presentase ketuntasan belajar 19% (rendah) 

dan setelah perlakuan pada siklus 1 dengan presentase nilai ketuntasan yaitu 71% 

(cukup), kemudian pada siklus ke 2. 

presentase nilai ketuntasan dikelas mencapai 90% (tinggi). Jadi model pembelajaran 

Talking Chips meningkatkan hasil belajar biologi pada setiap siklusnya (Asnah, 2019). 
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Hasil penelitian dari karya ilmiah dengan judul “Perbandingan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips Dan Snowball Throwing Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas Xi Ipa Man 1 Sinjai Utara” bahwa 

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Talking Chips lebih 

unggul dari model pembelajaran Snowball Throwing. Dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif nilai rata-rata yang diperoleh dari belajar biologi dengan model 

pembelajaran Talking Chips yaitu 67,18 sedangkan nilai rata-rata belajar biologi 

dengan Snowball Throwing  yaitu 63,41 (Haeruddin, 2017). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sekiranya perlu dilakukan penelitian 

studi literatur dengan judul analisis model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa ditingkat SMA. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil belajar siswa SMA dengan mengunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Talking Chips? 

2. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips  mempengaruhi 

hasil belajar siswa SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa SMA dengan mengunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips 

terhadap hasil belajar siswa SMA. 

 


