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ABSTRAK 

 

 

Berdasarkan hasil Pra Penelitian Di SMA Perintis 1 Bandar Lampung 

didapatkan bahwa proses pembelajaran yang digunakan masih bersifat teacher 

centered, dimana seorang guru menjadi pusat dalam proses pembelajaran. 

Sehingga kondisi ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Nilai kognitif yang rendah disebabkan karena peserta didik belum memiliki 

pengaturan diri (Self Regulation) yang baik. Masalah tersebut dapat dirumuskan 

yaitu Apakah Terdapat Pengaruh Model Think Pair Share Berbasis Assesmen 

Kinerja Terhadap Peningkatan Kemampuan Kognitif dan Self Regulation Peserta 

Didik Kelas X di SMA Perintis 1 Bandar Lampung? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Think Paair 

Share Berbasis Assesmen Kinerja Terhadap Peningkatan Kemampuan Kognitif 

dan Self Regulation Peserta Didik Kelas X di SMA Perintis 1 Bandar Lampung. 

Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan metode Quasi Eksperimen. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah Pretest Postest 

kemampuan kognitif, Taks Soal Esai, Rubric Laporan Praktikum, Angket Self 

Regulation dan Angket Respon Siswa. 

Hasil Penelitian Model Think Pair Share Berbasis Assesmen Kinerja, 

terdapat pengaruh yang signifikan Antara kelas Eksperimen dan kelas Kontrol. 

Pada kelas eksperimen dengan menggunakan model think pair share terdapat 

peningkatan kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan kelas 

kontrol yang menggunakan model konvensional. Sedangkan self regulation pada 

kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Berdasarkan hasil 

analisis data menggunakan independent T-test diperoleh tingkat signifikan pretest 

dan postest diperoleh thitung  = 3,56 > ttabel = 2,02. Karena thitung  > ttabel maka dalam 

hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Uji t-independent self regulation diperoleh 

thitung = 6,17 > ttabel = 2,02. Karena thitung > ttabel maka dalam hal ini H0 ditolak dan 

H1 diterima.  

Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Model Think 

Paair Share Berbasis Assesmen Kinerja berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan kognitif dan self regulation peserta didik kelas x di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Kognitif, Model Think Pair Share, Self Regulation. 

 

  







MOTTO 

 

                             

                                

          

 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 

di depan dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. (QS Ar-Rad : 11)2 

 

 

 

  

                                                             
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: 

Syamil Qur‘an, 2007). h. 250 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan termasuk kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia 

masyarakat suatu bangsa, untuk itu pendidikan diharapkan mampu membentuk 

manusia yang berkualitas dan mandiri mampu membekali setiap peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan dimana suatu proses 

belajar bukan hanya menggambarkan semata-mata pengetahuan tetapi harus 

mampu menggali potensi-potensi peserta didik untuk memiliki keterampilan yang 

diperlukan dalam kehidupan, serta memberikan dukungan dan perubahan untuk 

perkembangan masyarakat Indonesia. Saat ini dunia pendidikan sedang berada 

dalam tantangan untuk menghadapi era globalisasi yang semakin canggih dan 

modern. Dalam hal ini wadah yang paling tepat untuk bisa mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah sekolah. Sekolah merupakan sarana 

atau tempat pembelajaran yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

Pendidikan juga merupakan  kebutuhan utama dalam pengembangan sumber 

daya manusia dan masyarakat suatu bangsa, oleh karena itu pendidikan harus 

mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi untuk 

bisa membangun dan memberikan perubahan bagi perkembangan masyarakat, 

bangsa dan negara Indonesia. 



Ilmu pengetahuan merupakan salah satu jalan untuk mengubah pola pikir 

manusia, sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ali-

Imran ayat 190-191, yang berbunyi: 

                                 

                             

                   

Artinya: ―Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka‖.
3
 

 

Peningkatan kualitas sumber daya alam manusia sejak dini merupakan hal 

yang penting dan harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Perkembangan 

manusia dalam pendidikan membawa dampak yang mendasar bagi usaha-usaha 

pendidikan.
4
 Pendidikan pada saat ini harus mamp membekali setiap siswa 

dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan dimana suatu proses 

belajar bukan hanya menggambarkan semata-mata pengetahuan tetapi harus 

mampu menggali potensi-potensi peserta didik untuk memiliki keterampilan yang 

diperlukan dalam kehidupan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus 

menuntut perlunya perbaikan pada sistem pendidikan nasional termasuk sistem 

                                                             
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: 

Syamil Qur‘an, 2007). 
4
 Chairul anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Filosofi, ed. by 

suka pers (Yogyakarta, 2014). h. 4 



penilaian untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dengan perubahan 

zaman.
5
 

Penilaian merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran. 

Dengan meakukan penilaian guru dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki  

peserta didik.
6
 Kemampuan yang dimiliki guru dalam melakukan penilaian 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari salah satu pendidikan. 

Penilaian tidak hanya dapat dilakukan pada akhir pembelajaran namun juga 

dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian bertujuan untuk 

melihat proses perkembangan siswa yang mempengaruhi dalam hasil belajar nya. 

Sebagaimana Firman Allah  dalam Al-Qur‘an surat Al-Zalzalah ayat 7-8 tentang 

penilaian  

                                

Artinya :"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat 

(balasan) nya pula.‖
7
 

 Ayat tersebut jika dikaitkan dengan dengan penilaian maka peserta didik 

merasa bahwa dirinya akan diperlakukan secara adil serta tingkah lakunya 

                                                             
5 Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). h. 10 
6
 A. Wijayanti, ‗Pengembangan Autentic Assesment Berbasis Proyek Dengan Pendekatan 

Saintifik Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Ilmiah Mahasiswa‘, Jurnal Pendidikan IPA 

Indonesia, 3.2 (2014), h. 6. 
7 Departemen Agama Republik Indonesia. Ibid, h. 599 



akan diperhatikan dan akan mendapat balasan yang disisni sebagai apresiasi 

dari perbuatan yang telah dilakukan oleh peserta didik. 

Penilaian kinerja adalah penilaian tindakan atau tes praktek yang secara 

efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi 

tentang bentuk- bentuk prilaku yang diharapkan muncul dalam diri murid 

(keterampilan). Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan murid dalam melakukan sesuatu. Penilain ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik 

menunjukkan unjuk kerja. Penilaian kinerja juga merupakan pengukuran langsung 

terhadap hasil belajar yang ditunjukkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Sehingga Cara penilaian ini dianggap lebih autentik daripada tes tertulis karena 

apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. 

Kemampuan siswa terdiri dari kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Proses penilaian juga layak menjadi sorotan ketika terjadi penyimpangan 

dalam dunia pendidikan. Penilaian yang dilakukan secara tepat akan 

menghasilkan hasil belajar yang meningkat, yakni penilaian yang melibatkan 

siswa. Menurut Crooks penilaian memiliki pengaruh penting pada hasil belajar 

peserta didik dari ranah  kognitif, afektif dan psikomotorik.
8
 Anas Sudijono 

menyatakan ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Sedangkan menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak 

                                                             
8
 Putra adi wibowo, ‗Pengembangan Model Pembelajaran Think Pair Share (Tps) 

Berbasis Assesmen for learning(Afl) Melalui Penilaian Sejawat Untuk Pembelajaran Matematika 

Pada Pokok Bahasan Persamaan Linier Dua Variabel Dismp/mts Se-Kabupaten Magelang Tahun 

2013/2014‘, Elektronik Pembelajaran Matematika, 2.7 (2014), h. 697. 



termasuk dalam ranah kognitif.
9
 Kemampuan kognitif yang saat ini yang berkaitan 

dengan pengetahuan kemapuan berfikir dan kemampuan memecahkan masalah.  

Kemampuan kognitif penting karena berhubungan dengan hasil belajar, 

tanpa adanya fungsi kognitif siswa tidak akan mampu untuk memahami apa yang 

disampaikan guru. Proses pembelajaran kognitif lebih mementingkan proses 

belajar dari pada hasil belajarnya, karena belajar tidak sekedar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon melainkan tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan 

dengan situasi belajarnya.
10

 

Menurut Sauna dalam penelitiannya menyatakan, baahwa kemampuan 

kognitif sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar. Tanpa kemampuan 

kognitif sulit dibayangkan bahwa seorang peserta didik dapat berfikir, karena 

tanpa kemampuan kognitif mustahil peserta didik tersebut dapat memahami 

sebuah materi pelajaran yang disajikan kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa seorang yang mempunyai kemampuan kognitif yang 

bagus dapat dengan mudah memahami materi pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan prestasi hasil belajar melalui hasil belajar yang bagus. 

Meningkatkan hasil belajar peserta didik selain mengukur aspek kognitif 

juga melihat kemampuan Self Rugulation yang dimilki peserta didik. Self 

Rugulation adalah proses penyesuaian diri dan pemeliharaan stabilitas mental, 

kemampuan untuk mengatur diri, mengarahkan diri. Kemampuan mengatur diri 

                                                             
9 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013). h. 49 
10

 Marlina Kamelia, Ahmad Ahmad, and Yeni Novitasari, ‗Pengaruh Strategi Joyful 

Learning Dengan Teknik Mind Map Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelas Xi Ipa 

Sma Negeri 6 Bandar Lampung‘, Biosfer: Jurnal Tadris Biologi, 8.2 (2017), h. 132. 



atau self regulation memang penting bagi peserta didik untuk mencegah individu 

dari penyimpangan kepribadian dan mengarahkan kepribadian normal mencapai 

mengendalian diri dan penyesuaian diri dalam proses pembelajaran yang mampu 

memotivasi dirinya sendiri. Adapun self regulation terdiri dari Menyadari 

pemikiran sendiri, Merencanakan dengan efektif, Mengenali dan menggunakan 

sumber, Menanggapi umpan balik, Mengevaluasi keefektifan  tindakannya 

sendiri. 

Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kognitif dan self regulation  peserta didik adalah model pembelajaran 

think pair share. Model pembelajaran think pair share merupakan suatu cara yang 

efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share memungkinkan siswa untuk bekerja 

sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, serta dapat mengoptimalkan 

partisipasi siswa.  

Model pembelajaran Think Pair Share adalah model pembelajaran yang 

baik dalam rangka melatih berfikir peserta didik dengan baik. Untuk itu, model 

pembelajaran think pair share menekankan pada daya peningkatan nalar peserta 

didik, terhadap suatu permasalahan. Model ini juga dapat mempengaruhi pola 

interaksi peserta didik, meningkatkan kerjasama antara peserta didik karena 

dibentuk dalam kelompok, dan meningkatkan peserta didik dalam memahami 

serta serta menghargai pendapat orang lain.
11
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru biologi 

Atas nama bapak Purnomo di X SMA Perintis 1 Bandar Lampung pada tanggal 

05 Mei 2018 mengemukakan bahwa pada saat kegiatan proses pembelajaran 

pendidik menyampaikan materi dengan metode yang bersifat teacher-centred 

yaitu dimana guru menjadi pusat proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

biologi Guru belum pernah menggunakan rubrik sebagai acuan dalam menilai 

kemampuan kognitif peserta didik yang diakses dalam soal esai. Sistem penilaian 

dalam pembelajaran biologi sudah menggunakan assesmen, namun assesmen yang 

digunakan masih berupa tes tertulis dan belum menggunakan ragam alternatif 

penilaian. Penilaian assesmen di gunakan dalam proses pembelajaran biologi 

hanya beberapa kali saja. Karena guru merasa kesulitan dalam menggunakan 

penilaian kinerja karena rumitnya prosedur penilaian dan terbatasnya alokasi 

waktu.
12

 

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh peneliti di ketahui nilai hasil 

tes kemampuan kognitif siswa SMA Perintis 1 Bandar Lampung tahun ajaran 

2018/2019 sebagaimana tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 1 

Data kemampuan Kognitif  Semester Genap Peserta didik Kelas X 

SMA Perintis 1 Bandar Lampung T.A 2018/2019 

No Nilai Kelas X IPA Jumlah 

Siswa 

% Rata-

rata 

Ket 

1 2 3 4 
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1 90-100 3 5 2 4 14  11%  

 

 

70 

Diatas Rata-

rata 51 

siswa= 42%  
 

2 80-89 4 6 3 3 16   13% 
3 70-79 3 3 7 8 21  18% 
4 60-69 7 9 9 2 27   22% 
5 50-59 8 7 5 9  29  23% 
6 40-49 2 3 5 5 15  13%  Dibawah 

rata-rata71 

siswa= 58%  
 

  

Jumlah 

 

27 

 

33 

 

31 

 

31 

 

122  

 

100% 

Sumber: Dokumen Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekosistem Semester 

Genap SMA Perintis 1 Bandar Lampung T.A 2018/2019 

Berdasarkan data kemampuan kognitif  peserta didik kelas X IPA Di SMA 

Perintis 1 Bandar Lampung semester genap pada tabel 1 tahun ajaran 2018/2019 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas X IPA adalah 7,00. Hal ini menunjukan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai diatas rata-rata berjumlah 51 peserta didik 

atau 42% sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai diabawah rata-rata 

berjumlah 71 siswa atau 57,37%. 

Pada tabel data kemampuan kognitif  menunjukan bahwa nilai kognitif 

peserta didik masih dibawah rata-rata, dilihat dari banyaknya peserta didik  yang 

belum mencapai ketuntasan ulangan harian seperti yang diharapkan. Hal ini 

menunjukan bahwa suatu pembelajaran yang masih berpusat kepada guru 

akibatnya peserta didik tidak dapat melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran sehingga kemampuan kognitif peserta didik belum dapat meningkat 

secara sempurna. 

 

Tabel 2 

Data Survey Persentase Self Regulation Peserta Didik Kelas X SMA Perintis 

1 Bandar Lampung T.A 2018/2019 

 



Indikator 

Self 

Regulation 

Nomor 

Pertanyaan 

Jumlah 

responden yang 

menjawab skor 

ideal 

Jumlah 

responden yang 

menjawab skor 

kurang ideal 

Kriteria 

sifat 

Menyadari 

pemikiran 

sendiri 

1-3 12 (23,07%) 19 (27,14%) Sangat 

Rendah 

Merencanaka

n dengan 

efektif 

4-7 14 (26,92%) 16 (22,85%) Rendah  

Mengenali 

dan 

menggunaka

n sumber 

8-13 17 (32,96%) 13 (18,57%) Sangat 

Rendah 

Menanggapi 

umpan balik 

14-20 9 (17,30%) 22 (31,42%) Rendah 

 Jumlah  10 (42% 

responden 

menjawab ideal) 

 14 (58% 

responden 

menjawab 

kurang ideal) 

 

Sumber: Arsip Pribadi Peneliti Hasil Survei Self Regulation Di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung (Sabtu, 05 Mei 2018)  

 

Kriteria Penilaian Self Regulation 

Rentang Kategori 

0,70 - 1,00 Tinggi  

0,30 - 0,69 Sedang  

0 - 0,30 Rendah 

 

Berdasarkan hasil Pra penelitian self regulation menunjukan bahwa peserta 

didik belum mempunyai pengaturan diri yang bagus atau self regulation yang 

bagus. Oleh sebab itu guru harus menekankan kepada peserta didik untuk 

mempunyai self regulation yang bagus agar peserta didik dapat mencegah 

penyimpangan sosial, pengendalian diri, dan penyesuaian diri dalam proses 

pembelajaran dan dapat mengelola waktu dengan baik. Peserta didik yang 

memiliki self regulation (pengaturan diri) yang rendah akan berdampak pada 

rendahnya hasil belajar kognitif peserta didik. Pengaturan diri yang rendah tidak 

dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tugas-tugas pembelajaran, sehingga 



kemampuan berpikir yang dimiliki peserta didik kurang bagus dan akan 

berdampak pada nilai kognitif peserta didik. Hal ini dibuktikan dari nilai hasil 

belajar kognitif dan self regulation yang dipaparkan diatas, serta diperkuat dengan 

penelitian yang diungkapkan oleh Putri Zahra Wardatul Jannah menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang erat dan positif antara self regulated learning 

dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK Informatika Bandung. Artinya 

semakin rendah self regulation maka semakin rendah pula prestasi hasil belajar 

peserta didik.  

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dengan  

menerapkan model pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik dan 

mengkondisikan peserta didik  agar belajar secara aktif dan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan hasil belajar  kognitif dan Self Regulation adalah 

model  Pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share mampu memberikan kesempatan lebih banyak 

kepada peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dalam merespon suatu 

pertanyaan.  

Model pembelajaran Think pair share juga merupakan sebuah kelompok 

strategi pengajaran yang  melibatkan peserta didik bekerja secara berkolaborasi 

untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif memiliki tujuan untuk 

meningkatkan partisipasi peserta didik, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 



kesempatan dalam kelompok dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan 

belajar bersama dengan peserta didik yang berbeda latar belakang. 

Think Pair Share (TPS) memiliki prosedur secara eksplisit dapat memberi 

peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu 

sama lain. Model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk mendengarkan, 

berfikir, serta mengutarakan hasil pemikiran mereka tentang ide-ide pelajaran 

yang telah mereka temukan. Hal ini mengindikasikan peserta didik harus sadar 

untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga Self-Regulated Learning (SRL) dan 

hasil belajar kognitif peserta didik  pada pembelajaran  Biologi semakin 

meningkat dengan menggunakan model pembelajaran ini serta di perkuat dengan 

penelitian yang diungkapkan oleh Dede Salim Nahdi dan Juju terdapat 

peningkatan secara signifikan self regulation dan hasil beajar kognitif peserta 

didik menggunakan model think pair share dengan  peserta didik  yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. Artinya peningkatan self-regulated 

learning dan hasil belajar kognitif peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share secara signifikan 

lebih baik daripada pesert didik  yang memperoleh pembelajaran konvensional.
13

  

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mencoba melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul ―Pengaruh Assesmen Kinerja Menggunakan Model 

Think Pair Share Terhadap Peningkatan Kemampuan Kognitif Dan Self 

Regulation Peserta Didik Kelas X Pada Mata Pelajaran Biologi Di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung‖ 
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Yang telah di kemukakan ada beberapa 

masalah yang peneliti identifikasi yaitu: 

1. Dalam pembelajaran Biologi guru sudah menerapkan assesment, 

namun assesment yang digunakan masih berupa tes tertulis dan belum 

menggunakan ragam alternatif penilaian sehingga mengakibatkan 

siswa kurang aktif. 

2. Pembelajaran dengan model Think Pair Share belum pernah digunakan 

sebelumnya dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran biologi. 

3. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru saat ini semestinya sudah 

mengalami pergeseran menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(teacher center) 

4. Dalam pembelajaran biologi guru belum pernah menerapkan penilaian 

khususnya Self Regulation 

5. Kemampuan kognitif dan Self Regulation  peserta didik SMA Perintis 

1 Bandar Lampung Masih  rendah. 

C. Pembatasan Masalah  

1. Assesment yang digunakan dalam penelitian ini adalah assesment 

kinerja. 

2. Penilaian yang digunakan adalah Penilaian kognitif dan self regulation. 



3. Penelitian ini difokuskan pada model think pair share berbasis 

assesmen kinerja terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan self 

regulation peserta didik. 

4.  Model Pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

Think Pair Share. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas maka dapat 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Model Think Pair Share Berbasis 

Assesmen Kineja terhadap peningkatan kemampuan kognitif 

peserta didik kelas X pada Mata Pelajaran Biologi di SMA Perintis 

1 Bandar Lampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh Model Think Pair Share Berbasis 

Assesmen Kinerja terhadap peningkatan self regulation peserta 

didik kelas X pada Mata Pelajaran Biologi di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  pengaruh Model Think Pair Share Berbasis 

Assesmen Kinerja terhadap peningkatan kemampuan kognitif 

peserta didik kelas X pada Mata Pelajaran Biologi di SMA 

Perintis 1 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh Model Think Pair Share Berbasis 

Assesmen Kinerja terhadap peningkatan self regulation peserta 



didik kelas X pada Mata Pelajaran Biologi di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai proses penilaian dalam 

pembelajaran. Selain itu juga dapat melatih guru dalam menggunakan 

assesmen kinerja. 

2. Bagi peserta didik 

Meningkatkan kemampuan kognitif belajar siswa kelas X Perintis 1 

Bandar lampung Memberikan suasana baru dalam pembelajaran agar 

siswa tidak jenuh/bosan sehingga lebih semangat dalam belajar. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat menyusun program baru dalam peningkatan proses 

pembelajaran biologi dengan menggunakan metode Assessment kinerja 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 

secara umum pada tahap berikutnya. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat di gunakan sebagai dasar literatur dalam menggunakan Assesment 

Kinerja yang di terapkan dalam pembelajaran biologi yang dapat 

meningkatkan self regulation dan Kemampuan kognitif siswa.  

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Thin Pair Share 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Mills berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan interpretasi terhadap hasil 

observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. Model 

pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori 

psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis 

terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya padaa tingkat oprasional 

dikelas.  

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends, model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Merujuk pada pemikiran Joyce, fungsi model adalah ―each model guides us 

as we design instruction to help students achieve various objectives‖. Melalui 

model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, 

ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran 



berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
14

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.
15

 Slavin mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana kelompok 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah empat orang 

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

―cooperative learning comes from the word cooperative which means doing 

things together by helping one another as a groupor a team. Slavina argues that 

cooperative learning is a learning model in learning groups and working in 

colaborative ways so that it can stimulate student to be more passionate about 

learning”.
16

 

 

Model pembelajaraan kooperatif dapat memberikan efektivitas yang dapat 

memberikan motivasi dan sikap belajar serta pencapaian dalam mata pelajaran. 

Bila dibandingkan dengan pembelajaran yang masih bersifat konvensional. 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa keunggulan, keunggulan 

pembelajaran kooperatif dilihat dari aspek siswa adalah memberi peluang kepada 

siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang 

diperoleh siswa belajar secara bekerjasama dalam merumuskan kearah suatu 

pandangan kelompok. 
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Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

yang berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial. Untuk mencapai hasil belajar, model 

pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama dan interdependensi peserta didik 

dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur rewardnya. Struktur tugas 

berhubungan bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan dan reward mengacu 

pada derajat kerjasama atau kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

atau reward. 

Salah satu aksentuasi model pembelajaran kooperatif merupakan interaksi 

kelompok. Interaksi kelompok adalah interaksi interpersonal (antar anggota). 

Interaksi kelompok dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan 

inteligensi interpersonal. Inteligensi ini adalah berupa kemampuan untuk mengerti 

dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang 

lain. Interaksi kelompok dalam pembelajaran kooperatif dengan kata lain 

bertujuan mengembangkan keterampilan sosial (social skill). Beberapa komponen 

keterampilan sosial adalah kecapakan berkomunikasi, kecakapan bekerja 

kooperatif dan kolaboratif serta solidaritas.
17

 

Siswa yang belajar menggunakan jenis pembelajaran kooperatif akan 

memiliki motivasi yang tinggi karena dibant dari rekan sebaya. Pembelajaran 

kooperatif juga menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan 

kemampuan kognitif, belajar menggunakan sopan santun, meningkatkan motivasi 
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siswa dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta membantu 

siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain. 

Terdapat beberapa variasi dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu 

STAD, Jigsaw, Group Investigation (GI), Team Games Tournaments (TGT), 

Think Pair Share (TPS), dan Numbered Head Together (NHT).
18

 

 Model pembelajaran Think Pair Share merupakan metode pembelajaran 

yang sederhana, namun sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi. Model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa. Pertama kali diperkenalkan oleh Frank Lyman dkk tahun 1985 

dari University of Maryland yang menyatakan bahwa model pembelajaran Think 

Pair Share merupakan suatu cara efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi siswa, dengan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan 

dalam model pembelajaran Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak 

waktu berpikir, merespon, dan saling membantu.
19

 

Model pembelajaran Think Pair Share terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

thinking (berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi). Seperti namanya 

―Thinking‖, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau 
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isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi 

kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. Selanjutnya ―Pairing‖, pada 

tahap ini guru meminta kepada peserta didik berpasang-pasangan. Beri 

kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi 

ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. Hasil diskusi inter subjektif di tiap-tiap 

pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal 

dengan ―Sharing‖. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang 

mendorong pada pengkonstruksian pengetahuan secara integratif. Peserta didik 

dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya.
20

 

1. Langkah-langkah dalam  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 

Pair Share, yaitu: 

a. Tahap 1 : Menyampaikan tujuan dan mengatur siswa Kegiatan guru : 

Menyampaikan pendahuluan, motivasi, menyampaikan tujuan dasar 

diskusi, dan persepsi. 

b.  Tahap 2 : Mengarahkan diskusi Kegiatan guru : Mengajukan pertanyaan 

awal atau permasalahan dan modeling.  

c. Tahap 3 : Menyelenggarakan diskusi Kegiatan guru : Membimbing atau 

mengarahkan siswa dalam mengerjakan LKS secara mandiri (Think), 

membimbing atau mengarahkan siswa dalam berpasangan (Pair), dan 

membimbing atau mengarahkan siswa dalam berbagi 

(Share). 

d. Tahap 4 : Mengakhiri diskusi Kegiatan guru : Menerapkan waktu tunggu, 

dan membimbing kegiatan siswa serta menutup diskusi. 

e. Tahap 5 : Melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi 

Kegiatan guru : Membantu siswa membuat rangkuman diskusi dengan 

Tanya jawab singkat.
21

 

Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share mempunyai pengaruh 

besar terhadap hasil belajar peserta didik karena dengan pembelajaran kooperatif 
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tipe Think Pair Share terjadi interaksi antara peserta didik dan guru, sehingga 

proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Peserta didik juga tampak aktif 

dalam melaksanakan diskusi. 

2. Kelebihan dan Kekurangan  

Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini di antaranya: 

a. Meningkatkan partisipasi  

b. Cocok untuk tugas-tugas yang sederhana (tidak terlalu terstruktur) 

c. Masing-masing anggota memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

berkonstribusi pada kelompoknya 

d. Interaksi lebih mudah  

Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini di antaranya: 

a. Banyak kelompok yang akan melaporkan tugasnya pada guru  

b. Guru harus memonitor banyak kelompok  

c. Butuh banyak waktu 

d. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah.
22

 

 

B. Assesment Kinerja 

1. Pengertian Assesment Kinerja 

Kata Kinerja dalam bahasa indonesia adalah terjemah dari kata dalam bahasa 

inggris ―Perfomance” yang berarti 1)pekerjaan: perbuatan dan 

2)penampilan:pertunjukan. Sedangkan kinerja dalam ilmu administrasi memiliki 

pengertian sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. Murphy dan Cleveland memberi pengertian kinerja yaitu sebagai 

perhitungan hasil akhir, atau dalam istilah Rue penilaian proyek, penilaian produk, 

penilaian melalui kumpulan hasil kerja peserta didik  portofolio dan penilaian diri 

(Self Assesment).23 

Assesment kinerja merupakan salah satu penilaian dimana guru mengamati 

dan membuat suatu pertimbangan tentang apa yang diketahui dan dapat dilakukan 
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peserta didik dalam memdemonstrasikan pengetahuannya. Wujud utama penilaian 

kinerja terdapat dua yaitu: tugas (task) dan kinerja penilaian (rubric) yang 

digunakan sebagai panduan untuk memberikan skor.24 Assesment kinerja juga 

melakukan umpan balik (feedback) secara langsung dalam aktifitas pembelajaran, 

guru menghargai peserta didik dan berkomunikasi secara efektif yang di 

wujudkan dengan terjadinya proses umpan balik (feedback).
25

 

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur‘an surat Al-Ankabut Ayat 2 yang 

Berbunyi: 

                           

Artinya: ―Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi‖?
26

 

“Perfomance Assesmen is one of the assesment where thw teacher observes and 

makes a consideration of what students know and can do in demonstrating their 

knowledge. There are two main forms of perfomance appraisal, namely the task 

and Rubric that are used as guidelines for giving scores. Performance assesmen 

also provides direc feedback in learning akctivites, the teacher respect students 

and comunicates effectively which is realized by the occurrence of feedbeck”.
27

 

Tugas-tugas assesmen kinerja menuntut seorang peserta didik untuk 

menggunakan berbagai keterampilan yang dimilikinya, konsep dan pengetahuan 

assesmen kinerja tidak dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual serta konsep-

konsep dari suatu masalah atau tugas yang realistik, penilaian tersebut meminta 
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peserta didik untuk menjelaskan ―mengapa atau bagaimana‖dari suatu proses atau 

konsep‖.  

Assesment kinerja adalah prosedur yang menggunakan berbagai bentuk 

tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah 

dilakukan oleh suatu program. Hasil yang diperoleh dari assesment kinerja 

merupakan dari unjuk kerja tersebut. Assesment kinerja sangat tepat apabila 

digunakan dalam kegiatan praktikum biologi. Bentuk dari assesment kinerja 

merupakan kinerja klaksikal, assesment kinerja kelompok, dan assesment kinerja 

personal atau individu. 

Penilaian kinerja adalah penilaian tindakan atau tes praktek yang secara 

efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi 

tentang bentuk- bentuk prilaku yang diharapkan muncul dalam diri murid 

(keterampilan). Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan murid dalam melakukan sesuatu. Penilain ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut murid 

menunjukkan unjuk kerja. Cara penilaian ini dianggap lebih autentik dari pada tes 

tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang 

sebenarnya.
28

 

―Performance Assesment is the assesment of actions or practice test that can 

affectively be used for the purpose of gathering various information about forms 

of behavior that are expected to arise in student (skill). Performance Assesment is 

an assesmentcarried out by observing student activitiesin doing something. This 

Assesment is siutable to be used to asses the achievement of competensies that 

require student to demonstrate perfomance”
29

. 
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Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah 

penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam 

melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yangmenuntut siswa melakukan tugas tertentu seperti :praktek di 

laboratorium, praktek solat, praktek olahraga, presentasi, diskusi, bernyanyi dan 

membaca puisi. 

Karakteristik Assesmen Kinerja 

a. Peserta tesdiminta untuk mendemostrasikan kemampuannya dalam 

mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas 

(perbuatan), misalnya melakukan eksperimen untuk mengetahui tingkat 

penyerapan dalam kertas tisue 

b. Produk dari Perfomance assesment lebih penting daripada pembuatan 

(perfoman)-nya. 

Penilaian kinerja perlu mempertimbangkan hal- hal berikut : 

1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan yang dilakukan peserta didik 

dapat menunjukan kinerja dalam suatu kompetensi 

2. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja 

tersebut. 

3. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyeelesaikan 

tugas. 

4. Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga 

semua dapatdiamati. 

5. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan 

pengamatan.
30

 

 

2. Teknik Penilaian Kinerja 

Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

menetapkan tingkat pencapaaian kemampuan tertentu. dalam menilai kemampuan 

berbicara siswa, misalnya perlu dilakukan pengamatan atau observasi berbicara 
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yangberagam, seperti diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita dan 

melakukan wawancara. Dengan demikian, gambaran siswa akan lebih utuh. 

Terdapat dua hal yang berkaitaan dengan penilaian kinerja, yaitu : 1) 

keterampilan(Skill) dan 2)kinerja (Performance). Teknik penilaian ini dapat 

digunakan dalam : tespraktek ,tes kinerja,penilaian produkdan penilaian proyek. 

Langkah- langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Identifiksi semua aspek penting. 

2. Tulislah semua kemampuan khusus yang diperlukan. 

3. Usahakan kemampuan yang akan dinilai dapat teramati dan tidak terlalu 

banyak. 

4. Urutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan yang akan 

diamati. 

5. Apabila menggunakan rating scale perlu menyediakan kriteria untuk 

setiap pemilihan.
31

 

 

Alat atau instrumen yang digunakan untuk mengamati unjuk kerja siswa 

adalah sebagai berikut : 

1. Daftar cek Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar 

cek (ya-tidak). Pada penilaian kinerja yang digunakan daftar cek, siswa 

mendapat nilai apabila criteria penguasaan kemampuan tertentu dapat 

diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati,murid tidak memperoleh 

nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan 

mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak dapat diamati. Dengan 

demikian, tidak terdapat nilai tengah. 

2. Skala rentang (Rating scale)Penilaian kinerja yang menggunakan skala 

rentang memungkinkan penilai membernilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinuum dimana 
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pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala rentang tersebut misalnya, 

sangat kompeten-kompeten-agak kompeten-tidak kompeten.
32

 

Penilaian kinerja memerlukan eviden atau bukti pencapaian siswa dalam 

mata pelajaran tertentu. Kegunaan eviden ini adalah untuk menarik kesimpulan 

siswa. Oleh sebab itu, eviden harus relevan dan mencakup (isu 

validitas/kesahihan), serta memenuhi jumlah (isureliabilitas/keajegan).
33

 

Penilaian kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Penilaian kinerja dalam bentuk observasi informal merupakan kegiatan 

perekamankedaan kelas dari hari ke hari secara berkesinambungan. Untuk 

meningkatkan kualitasinformasi, perlu memerhatikan dua strategi yaitu : 

observasi terfokus dan pencataatnobservasi secara efisien. 

2. Penilaian kinerja dalam bentuk formal merupakan kegiatan perekaman 

yangdilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan tertentu 

siswa. Penilaian kinerja jenis ini dilakukan dengan langkah-langkah : strategi 

perencanaan, penentuan keputusan, dan pelaporan kinerja siswa, misalnya 

dalam hal : rating kemampuan individual dalam menyelesaikan masalah 

secara kolaboratif, kinerja individual dalam perannya pada kerja kelompok, 

rating analitik kinerja musik, kinerja keseluruhan dalam kemampuan bicara, 

dan rating analitik kemampuan b ermain drama. 

3. Penilaian kinerja keterbandingan merupakan penilaian kinerja yang 

menyangkut hal hal : kesesuainnya dengan kurikulum, keadilan , keumuman, 

standar dan reliabel. 
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3. Kelebihan dan kelemahan Assesment Kinerja 

Kelebihan penilaian kinerja adalah : 

1. Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan. 

2. Dapat digunakan untuk mencocokan kesesuain antara pengetahuan mengehai 

teori dan keterampilan di dalam praktek sehingga informasi penilaian menjadi 

lengkap. 

3. Dalam pelaksanaan tidak ada peluang murid untuk menyontek. 

4. Guru dapat mengenal lebih dalam lagi tentang karakteristik masing- masing 

siswa. 

Selain mempunyai keunggulan, penilaian kinerja juga memiliki kelemahan 

diantaranya dalah sebagai berikut : 

1. Memakan waktu yang lama, biaya yang besar dan menbosankan. 

2. Harus dilakukan secara penuh dan lengkap. 

3. Keterampilan yaang dinilai melalui tes perbuataan mungkin sekali belum 

sebanding mutunya dengan keterampilan yang dituntut oleh dunia kerja 

karena kemajuan ilmu teknologi selalu lebih cepat daripada apa yang 

didapatkan di sekolah.
34

 

 

4. Prinsip-Prinsip Assesmen Kinerja 

Secara umum penilaian berbasis kelas harus memenuhi suatu prinsip-prinsip 

―objektif, Realistis, Tepat Waktu, Dapat dipertanggung jawabkan, terukur terbuka, 

tidak Deskriminatif.‖ 

1. Obyektif, artinya penilaian dilaksanakan dengan mengacu pada hal 

sebenarnya, tidak mencari kesalahan, serta tidak dilandasi oleh perasaan suka 

atau tidak suka, tetapi lebih mengarah pada fakta tentang kapasitas siswa 

2. Realistis, artinya penilaian dapat dilaksanakan oleh semua unsur yang 

melaksanakan guru,siswa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing 

3. Tepat Waktu, artinya penilaian siswa mengacu pada prinsip tepat waktu dan 

dilaksanakan secara periodik sesuai periodesasi proses penilaian kinerja 

berlangsung 

4. Dapat di Pertanggung jawabkan, artinya ini sebagai suatu upaya akun 

tabilitas, proses penilaian siswa berdasarkan kinerja yang sebenarnya dan 

tidak terjadi manipulasi selama proses penilaian berlangsung. 

5. Terukur, artinya selama proses penilaian berlangsung mengacu pada 

instrument yang telah tersusun dan ditentukan sebagai dasar dalam 

pelaksananya 
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6. Terbuka, artinya hasil penilaian kinerja bersifat terbuka, adanya peluang 

klarifikasi bagi siswa yang dinilainya untuk menghindari subyektifitas penilai 

selama proses penilaian berlangsung. 

7. Tidak Diskriminatif, selama proses penilaian berlangsung tidak 

diperkenankan adanya diskriminasi : ras, suku, agama, gender antar evaluator 

dan siswa yang dinilai.
35

 

 

C. Kemampuan Kognitif 

Perubahan yang terjadi pada seseorang yang mulanya tidak tahu menjadi 

tahu merupakan hasil dari proses belajar. Gagne dan Kokom Komalasari 

menyatakan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang 

meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan 

perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk untuk 

melakukan berbagai jenis kinerja.
36

 Jadi belajar adalah hasil perubahan tingkah 

laku sikap, minat, dan pengetahuan dalam berbagai jenis kinerja peserta didik. 

Sebagaimana firman Allah Surat Az-Zumar Ayat 9 yang mewajibkan untuk 

belajar. 

                                   

                          

Artinya: ―(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah 

sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran‖.
37
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Setelah melakukan proses belajar diharapkan peserta didik dapat mencapai 

tujuan belajar yang disebut sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang telah 

dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Sudjana dalam Asep Jihad 

Berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiiki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya.
38

 Dalam Sistem 

Pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan Kurikuler, maupun 

tujuan Intruksional menggunakan klarifikasi hasil belajar  Benjamin S.Bloom 

yang secara garis besr membaginya menjaddi tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotor. Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan 

penulis membatasi pembahasan pada ranah kognitif saja. 

1. Ranah Kognitif  

Kognitif seringkali diartikan sebagai kecerdasan atau berpikir.Kognitif 

adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati, jadi merupakan 

tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang 

dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Pengertian kemampuan kognitif 

yang digunakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran adalah kemampuan 

dasar yang telah dimiliki secara alamiah oleh anak. Perkembangan kognitif 

berhubungan dengan peningkatan proses mental dengan persepsi, memori, 

pertimbangan, pemecahan masalah, memahami bahasa dan aspek lain pada 

perkembangan otak sesuai perkembangan usia.
39

 Taksonomi Bloom dalam 

revisinya membagi ranah kognitif menjadi dua dimensi yaitu: dimensi proses 
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kognitif dan dimensi pengetahuan. Pertama untuk dimensi ranah kognitif 

meliputi:
40

 

1. Mengingat (C1) 

Mengingat berarti mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang 

2. Memahami (C2) 

Memahami berarti mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, baik 

yang bersifat lisan, tulisan, ataupun grafis. 

3. Mengaplikasikan (C3) 

Mengaplikasi proses kognitif  yang melibatkan penggunaan prosedur-

prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau menyelesaikan 

masalah. 

4. Menganalisis (C4) 

Menganalisis proses kognitif yang melibatkan proses-proses memecahkan 

materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar 

bagian dan antara setiap bagian dari struktur keseluruhannya. 

5. Mengevaluasi (C5) 

Mengevaluasi proses kognitif yang didefinisikan sebagai membuat standar 

keputusan berdasarkan kriteria dan standar tertentu 

6. Mencipta (C6) 

Mencipta merupakan proses kognitif yang melibatkan penyusunan elemen-

elemen menjadi sebuah keseluruhan yang koheren dan fungsional. 

Sedangkan untuk  dimensi pengetahuan terdiri atas empat tingkatan yaitu 

pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan metakognitif. 

1. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan Faktual berisikan elemen-elemen dasar yang harus diketahui 

siswa jika mereka akan mempelajari suatu disiplin ilmu. 

2. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan Konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, 

dan hubungan antara dua atau lebih kategori atau klasifikasi. 

3. Pengetahuan Prosedural 
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pengetahuan prosedural Pengetahuan prosedural berkaitan 

dengan―pengetahuan tentang cara‖ melakukan sesuatu, kerap kali berupa 

rangkaian langkah yang harus diikuti. 

4. Pengetahuan Metakognitif  

Pengetahuan Metakognitif pengetahuan tentang kognisi secara umum dan 

pengetahuan diri sendiri.
41

 

 

D. Self Regulation  

1. Pengertian Self Regulation 

Self merupakan salah satu aspek sekaligus inti kepribadian seseorang yang 

didalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita. Self 

merupakan kontrol diri dari segala tindakan dengan mengikuti prinsip 

kenyataanatau rasional, untuk dapat membedakan antara hal-hal yang terdapat 

didalam batin seseorang dengan hal-hal yang terdapat didunia luar.
42

 

Unsur Self Regulation terdiri dari tiga hal, adalah perveiced self (bagaimana 

seseorang atau orang lain melihat tentang dirinya), real self (bagaimana kenyataan 

tentang dirinya), dan ideal self (apa yang di cita-citakan tentang dirinya). Self 

mencakup tentang kepercayaan, sikap, dan perasaan, serta cita-cita. Kepercayaan, 

sikap dan cita-cita yang tepat dan realistis memungkinkan seseorang indivudu 

untuk mempunyai kepribadian yang sehat. Namun sebaliknya jika tidak tepat dan 

tidak realistis maka akan menjadi pribadi yang bermasalah. 

Kepercayaan yang berlebih (over confidence) menyebabkna seseorang dapat 

bertindak kurang memperhatikan lingkungan, memandang sebelah mata rang lain 
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serta cenderung melanggar norma-norma yang berlaku. Selain itu kepercayaan 

diri yang kurang dapat mengakibatkan seseorang cenderung bertindak ragu-ragu 

serta tidak memiliki keberanian.
43

 

Menurut Bandura self regulation adalah bagaimana manusia mampu 

mengatur dirinya sendiri mempengaruhi tingkah lakunya dengan cara mengatur 

lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, serta mengadakan konsekuensi bagi 

tingkah lakunya sendiri. Self regulation merupakan kemampuan untuk mengontrol 

perilaku sendiri dan salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian 

manusia.Untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, seseorang harus mampu 

untuk mengontrol perilakunya sendiri,mengarahkan perilaku tersebut agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Brown self regulation adalah kemampuan untuk merencanakan, 

mengembangkan, mengimplementasikan. Ablard &Lipszult menyimpulkan 

beberapa penelitian bahwa self regulation merupakan strategi yang mempunyai 

pengaruh bagi performansi seseorang untuk mencapai suatu prestasi atau 

mengalami peningkatan diri. Self regulation adalah suatu usaha individu dalam 

melaksanakan aktivitas-aktivitasnya yang melibatkan proses kognitif, perilaku, 

dan metakognisi yang mencakup perencanaan, pengaturan dan pemantauan serta 

afeksi yang dimilikinya. 

Zimmerman & Martinez‐Pons mendefinisikan self regulated learning 

sebagai tingkatan dimana partisipan secara aktif melibatkan metakognisi, 

motivasi, dan perilaku dalam proses belajar. Self regulated learning juga 
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didefinisikan sebagai bentuk belajar individual dengan bergantung padamotivasi 

belajar mereka, secara otonomi mengembangkan pengukuran (kognisi, 

metakognisi, dan perilaku), dan memonitor kemajuan belajarnya 

Zimmerman menjelaskan jugabahwa self regulated learning memiliki 

empat dimensi yakni motivasi (motive), metode (method), hasil kinerja 

(performance outcome), dan lingkungan atau kondisisosial (environment social). 

Motivasi merupakan inti dari pengelolaan diri dalam belajar, dimana melalui 

motivasi siswa maumengambil tindakan dan tanggung jawabatas kegiatan belajar 

yang dia lakukan. Proses‐proses pengelolaan diri (self regulatory process) yang 

dapat meningkatkan motivasi dalam pengelolaan diri dalam belajar siswa meliputi 

efikasi diri (self efficacy), tujuan pribadi (self goals), nilai, dan atribusi. 

2. Komponen Self Regulation 

Bandura menyatakan komponen-komponen self regulation terdiri dari: 

1. Pengamatan diri, kita melihat diridan perilaku kita sendiri, serta terus 

mengawasinya. 

2. Penilaian, membandingkan apa yang kita lihat pada diri dan perilaku kita 

dengan standar ukuran. 

3. Respons diri, terjadi setelah membandingkan diri dengan standar ukuran 

tertentu, dan memberikan imbalan respon diripada diri sendiri. 

 

Kanfer, Miller dan Brown menjelaskan teori self-regulation melalui tujuh 

proses sebagai berikut: 

a. menerima informasi yang relevan 

b. mengevaluasi informasi dan 

c. membandingkan dengan norma 

d. memicu perbedaan 

e. mencari pilihan 

f. memformulasikan perencanaan 



g. menerapkan perencanaan
44

 

h. mengukur efektivitas perencanaan 

 

4. Indikator Self Regulation 

Menurut Etnis et al dalam Robert J Marzano Self Regulation mempunyai 

lima indikator yaitu:
45

 

a. Menyadari pemikirannya sendiri (kesadaran) 

b. Merencakan dengan efektif (planning) 

c. Mengenali dan menggunakan sumber yang diperlukan (sumber daya) 

d. Menanggapi umpan balik dengan tepat (feedback) 

e. Mengevaluasi keefektifan tindakannya sendiri (evaluasi) 

 
E. Materi Biologi SMA Kelas X 

Pada penelitian ini materi Ekosistem merupakan salah materi yang diajarkan 

dikelas X SMA Perintis 1 Bandar Lampung pada semester genap. Ekosistem 

adalah komunitas organisme disuatu wilayah beserta faktor-faktorfisik yang 

berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut.Adapun tinjauan kurikulum 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Tabel Kurikulum 2013 untuk Materi Ekosistem 

 

Standar Kompetesi 

(SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

Indikator Materi 

3 Mendeskripsikan 

peran komponan 

ekosistem  dalam 

aliran energi dan 

daurbiogeokimia 

serta 

pemanfaatan 

komponen 

ekosistem bagi 

kehidupan 

 

 

3.1Menganalisis 

hubungan 

antara 

komponen 

ekosistem 

perubahan 

materi dan 

energi serta 

peranan 

manusia dalam 

keseimbangan 

Ekosistem 

1. Mendefenisikan 

pengertian 

ekologi sebagai 

ilmu 

2. Membedakan 

penggunaan 

istilah-istilah 

habitat,populasi, 

komunitas, 

ekosistem,faktor 

biotik, faktor 

abiotik. 

3. Mengidentifikasi 

berbagai interaksi 

yang terjadi 

dalam ekosistem 

4. Menghubungkan 

pengertian rantai 

makanan, jaring-

jaring makanan, 

piramida ekologi, 

siklus materi dan 

daur energi 

5. Menggambar 

bagan daur 

biogeokimia 

Ekologi: 

a. komponen 

ekosistem. 

b. Aliran energi 

c. Daur 

Biogeokimia 

d. Interaksi 

dalam 

Ekosistem 

 

Materi Biologi Kelas X Semester Genap 

1. Tingkat Keanekaragaman dalam Kehidupan 

2. Biodiversitas Indonesia 

3. Plantae  

4. Animalia  

5. Ekosistem 

6. Aliran Energi dan Daur Biogeokimia 

7. Pencemaran Lingkungan  

 

 

 

 

 



1. Pengertian Ekosistem 

Ekosistem adalah komunitas organisme disuatu wilayah beserta faktor-

faktorfisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut.
46

 Menurut 

Woodbury ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya 

terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit 

kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus 

materi dan aliran energi.
47

 Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 

merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Bila 

kita membicarakan mengenai konservasi ekosistem, maka hal tersebut merupakan 

bahasan kompleks yang tidak bisa lepas dari semua mahluk yang ada di bumi, 

baik faktor biotik maupun abiotik. 

2. Komponen Dalam Ekosistem 

 Menurut Odum semua ekosistem, baik ekosistem terestrial (daratan) 

maupunakuatik (perairan) terdiri atas komponen-komponen yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan segi trofik atau nutrisi dan segi struktur dasar 

ekosistem. Gopal dan Bhardwaj mengelompokkan komponen ekosistem menjadi 

dua jenis, yaitu: 

a) Komponen biotik (komponen makhluk hidup), misalnya binatang, 

tumbuhan dan mikroba 

b) Komponen abiotik (komponen benda mati), misalnya air, udara, tanah, dan 

energi.  
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Komponen-komponen ekosistem dapat dibagi berdasarkan dari segi 

makananan (trophik). Memiliki dua komponen yang biasanya terpisah-pisah 

dalam waktu dan ruang yaitu:  

a) Komponen autotrof (memberi makanan sendiri), disini terjadi pengikatan 

energi sinar matahari. 

b) Komponen heterotrofik (memakan yang lainnya) disini terjadi pemakaian, 

pengaturan kembali dan perombakan bahan-bahan yang kompleks.
48

 

 

1. Tipe-Tipe Ekosistem 

Adanya perbedaan komponen penyusun suatu ekosistem menyebabkan 

terbentuknya berbagai tipe ekosistem yaitu a. ekosistem air (akuatik), b. 

Ekosistem darat (teresterial), dan c. Ekosistem buatan. Dari ketiga tipe ekosistem 

tersebut memiliki ciri khas masing-masing yaitu:  

a) Ekosistem air (aquatic), terdiri dari ekosistem air tawar, contohnya sungai, 

danau, dan ekosistem air laut. 

b) Ekosistem darat (teresterial), ekosistem darat dalam skala luas dan 

memilikistruktur vegetasi yang dominan disebut bioma. Contohnya bioma 

gurun, biomataiga, bioma padang rumput, bioma tundra, dan bioma hutan 

basah. 

c) Ekosistem buatan, ekosistem buatan merupakan jenis ekosistem yang 

sengajadibuat oleh manusia. Misalnya bendungan, waduk, sawah, dan 

akuarium. 

 

2. Aliran Energi Dalam Ekosistem 

a) Rantai Makanan Hubungan memakan dan dimakan antar organisme dalam 

urutan tertentu biasa disebut rantai makanan. Energi dalam rantai makanan 

mengalir satu arah, yaitu produsen dan konsumen.  

b) Jaring-jaring Makanan Perjalanan makanan dalam ekosistem tidak hanya 

terdiri atas satu rantai makanan. Suatu produsen yang sama dapat 

membentuk beberapa rantai makanan yang saling berhubungan sehingga 

membentuk jaring-jaring makanan.
49
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3. Daur Biogeokimia 

Daur biogeokimia adalah siklus zat di ekosistem yang melibatkan 

komponen biotik dan abiotik. Rute spesifik unsur melalui siklus biogeokimia 

bergantung pada unsur tersebut dan struktur trofik ekosistem. Akan tetapi kita 

dapat mengenali dua kategori umum dari siklus biogeokimia, global dan lokal. 

Bentuk gas dari karbon, oksigen, sulfur, dan nitrogen yang terdapat di atmosfer, 

dan siklus unsur-unsur ini bersifat global. 

a) Siklus Karbon dan Oksigen Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas 

karbon dioksida (CO2), sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen 

(O2). Konsentrasi karbondioksida diatmosfer diperkiran 0,03%. Karbon 

dioksida masuk kedalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrop 

(tumbuhan hijau) dan kemoautotrop (bakterikemoautotrop) dalam proses 

fotosintesis dan kemosintesis. Karbon kemudian tersimpan sebagai zat 

organik dan berpindah melalui rantai makanan, respirasi dan ekskresi ke 

lingkungan. Sedangkan, oksigen masuk kekomponen biotik melalui proses 

respirasi untuk membakar bahan makanan, lalu dihasilkan karbon dioksida. 

Daur karbon berkaitan erat dengan daur oksigen dialam kita. 

b) Daur Sulfur (belerang) Sulfur bergabung hampir dalam semua protein dan 

dengan demikian merupakan unsur esensial yang mutlak untuk semua 

makhluk hidup. Sulfur diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah dalam bentuk 

ion sulfat dan pindah ke hewan dalam bentuk protein. Sulfur di tanah 

sebagian akan mengalir ke laut dan sebagian lagi akan diuraikan menjadi gas 

H2S dan SO2 gas ini akan kembali kedalam tanah dalam bentuk air hujan. 



Senyawa sulfur di udara juga dapat berasal dari pembakaran batu bara dan 

minyak bumi. 

c) Daur Fosfor Fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan 

merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur 

yang penting untuk pembentukkan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa 

organik vital lainnya. Fosfor satu-satunya daur zat yang tidak berupa gas, 

sehingga daurnya tidak memiliki udara. Sebagian besar fosfor mengalir ke 

laut dan terikat pada endapan di perairan atau dasar laut. Begitu sampai di 

laut hanya ada dua mekanisme untuk daur ulangnya ke ekosistem darat, salah 

satuya melalui burung-burung laut yang mengambil fosfor melalui rantai 

makanan laut dan mengembalikan ke darat melalui kotorannya kemudian 

masuk ke rantai makanan. 

d) Daur Nitrogen Tumbuhan dapat menggunakan dua bentuk nitrogen 

anorganik, amonia dan nitrat dan beberapa bentuk organik, seperti asam 

amino. Berbagai bakteri dapat menggunakan semua bentuk bentuk ini dan 

nitrit. Hewan hanya dapat menggunakan bentuk-bentuk nitrogen organik.
50

 

4. Interaksi Dalam Ekosistem 

Interaksi dalam ekosistem merupakan hubungan antara komponen-

komponenbiotik dalam ekosistem, baik yang sejenis ataupun yang berlainan 

jenis.Ada berbagai macam bentuk interaksi makhluk hidup, ada yang saling 

menguntungkan, ada yang salah satu di untungkan, dan ada pula yang merugikan. 
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Macam-macam bentuk interaksi antar makhluk hidup itu adalah netral, predasi, 

simbiosis, kompetisi, alelopati, dan atibiosis. 

a) Netral merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar individu 

makhluk hidup di dalam ekosistem yang sama. Sifat hubungan ini tidak 

saling menguntungkan dan tidak saling merugikan kedua belah pihak 

secara langsung. Contohnya, hubungan kambing dengan kupu-kupu, 

capung dengan semut. 

b) Predasi Predasi merupakan bentuk hubungan antara predator dan mangsa 

c) SimbiosisSimbiosis diartikan sebagai suatu pola hubungan bersama antar 

dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis di bedakan menjadi tiga, 

yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasatisme.
51

 

d)  Kompetisi Kompetensi merupakan bentuk hubungan antar populasi di 

dalam ekosistem, dimana di antara populasi-populasi terdapat kepentingan 

yang sama untuk memperebutkan sumber daya tertentu sehingga terjadi 

persaingan. 

e)  Alelopati Alelopati merupakan bentuk interaksi dimana suatu organisme 

akan menghasilkan zat yang dapat menghalangi timbulnya organisme lain. 

f) Antibiosis Antibiosis merupakan bentuk interaksi dimana suatu 

oraganisme menghasilkan zat antibiotik yang menghambat atau 

mematikan organisme.
52

 

 

F. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa peneliti yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah sebagai berikut: 

Menurut Mukhammad Irwansyah dkk yang telah melakukan penelitian yang 

berjudul ―Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (Tps) 

Disertai Metode Praktikum Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar 

Fisika Siswa Kelas Xi Ipa 3 Man 1 Jember‖pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think PairShare (TPS) disertai metode 

praktikum dapat dinyatakan efektif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran fisika di kelas XIIPA 3 MAN 1 Jember. pembelajaran 
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yang digunakan dalam penelitian ini dapat membuat siswa menjadilebih aktif saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung selain itu guru sudah mampu memanajemen 

waktu dan kelas sehingga suasana pembelajaran terasa nyaman dansiswa aktif 

dalam pembelajaran.
53

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mita Puspita dkk mengenai penilain kinerja 

yang berjudul ―Pengaruh Penerapan Pembelajaran Berbasis Penilaian Kinerja 

Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V Pada Gugus 7 Kecamatan Penebel 

Kabupaten Tabanan‖terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar dalam mata 

pelajaran IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran berbasis 

penilaian kinerja dengan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

konvensional kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis penilaian 

kinerja nilai hasil belajar IPA rata-rata sebesar 79,05 sedangkan kelompok siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki nilai rata-rata sebesar 73,03. 

Pembelajaran berbasis penilaian kinerja adalah penilaian yang menilai perolehan, 

penerapan pengetahuan, keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa 

melalui suatu perbuatan yang bersifat nyata. Penggunaan penerapan pembelajaran 

berbasis penilaian kinerja dalam mata pelajaran IPA memberikan motivasi yang 

sangat besar serta mendorong siswa di dalam proses pembelajaran dalam situasi 

kehidupan yang nyata, sehingga siswa akan tertarik dan senang untuk mempelajari 

mata pelajaran IPA yang mengakibatkan hasil belajar IPA siswa meningkat.
54
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Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhaeda dkk ―Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Gaya Kognitif 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas Xi Ipa Man 2 

Model Palu‖Terdapat pengaruh hasil belajar antara siswa yang dipebelajarkan 

melalui model pembelajaran TPS dengan siswa yang dipebelajarkan melalui 

model pembelajaran langsung. Model pembelajaran TPS lebih unggul daripada 

model pembelajaran langsung dalam mempengaruhi hasil belajar siswa.serta 

terdapat pengaruh hasil belajar antara siswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent dengan siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Siswa 

yang memiliki gaya kognitif field independent lebih tinggi hasil belajarnya 

daripada siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent.
55

 

Penelitian yang juga dilakukan oleh Amanah, Siska dan Sriyono dengan 

judul―Aplikasi Model Performance Assessment untuk Melihat Ketelitian dan 

Kekritisan Siswa pada Kegiatan Praktikum SMA Negeri 5 Purworejo Kelas X 

Tahun Pelajaran2013/2014‖ menyatakan bahwa ketercapaian hasil performance 

assessment (penilaiankinerja) untuk melihat ketelitian dan kekritisan siswa pada 

saat praktikum sebesar85% dengan nilai 3,40 sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penilaian kinerjapada tingkat SMA.
56

 

                                                                                                                                                                       
Ajaran 2013/2014‘, Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD, 2.1 

(2014), h. 475. 
55

 A Tanra Tellu, Nurhaeda, and Achmad Ramadhan, ‗Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Gaya Kognitif Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Biologi Kelas Xi Ipa Man 2 Model Palu‘, E-Jurnal Mitra Sains, 4.3 (2016), h. 48. 
56

 Amanah Khusni C L and Siska Desy Fatmaryanti, ‗Aplikasi Model Performance 

Assessment Untuk Melihat Ketelitian Dan Kekritisan Siswa Pada Kegiatan Praktikum Sma Negeri 

5 Purworejo Kelas X Tahun Pelajaran 2013 / 2014‘, 5.1 (2014), h. 13. 



Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan inovasi dengan menggunakan 

assesmen kinerja untuk membantu melihat perkembangan peserta didik selama 

belajar yang akan dilaksanakan dengan evidence peserta didik seperti laporan 

praktium dan soal esai yang dipadukan dengan model Think Pair Share untuk 

meningkatkan kemampun kognitif dan Self Regulationpeserta didik. 

Peneliti menggunakan Assesment kinerja. Asesesmen kinerja yaitu a) Dapat 

menilai kompetensi yang berupa keterampilan, b) Dapat digunakan untuk 

mencocokan kesesuain antara pengetahuan mengehai teori dan keterampilan di 

dalam praktek sehingga informasi penilaian menjadi lengkap. c) Dalam 

pelaksanaan tidak ada peluang murid untuk menyontek. d) Guru dapat mengenal 

lebih dalam lagi tentang karakteristik masing- masing siswa. Dan model Think 

Pair Sharemenggunakan Anita Liemodel think pair share juga mempunyai 

kelebihan yaitu: a) Meningkatkan partisipasi, b)  Cocok untuk tugas sederhana c) 

Lebih banyak kesempatan untuk konstribusi masing-masing anggotakelompok d) 

Interaksi lebih mudah e) Lebih mudah dan cepat membentuknya. Sedangkan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif menggunakan Anderson dan Krathwohl 

Taksonomi Bloom Revisi berdasarkan analisis Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dalam silabus Untuk Materi Ekosistem Meliputi: 

Mengingat (C1), Memahami (C2), Mengaplikasi (C3), Menganalisis (C4), 

Mengevaluasi (C5), Mencipta (C6). Serta untuk meningkatkan Self Regulation 

penulis menggunakan Etnis et al dengan 5 indikator seperti:  a)Menyadari 

pemikirannya sendiri (kesadaran),   b) Merencakan dengan efektif (planning),  c) 



Mengenali dan menggunakan sumber yang diperlukan (sumber daya),  d) 

Menanggapi umpan balik dengan tepat (feedback), d) Mengevaluasi keefektifan 

tindakannya sendiri (evaluasi). 

Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

diamati. Dan beberapa teori yang elah dideskripsikan, selanjunya dianalisis secara 

kriis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan variabel 

tertentu, selanjutnya digunakan unuk merumuskan hipotesis. Penjelasan secara 

mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian  

Pembelajaran Biologi 

Proses 

Model Think Pair 

Share 

Assesmen Kinerja 

Tahap-tahap Model Think 

Pair Share 

a. Thinking (Berfikir) 

b. Pairing (Berpasangan) 

c. Sharing (Berbagi) 

Kemampuan Kognitif 

Self Regulation 



Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatan dalam bentuk 

kalimat pernyatan.
57

 Oleh sebab itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh Model Think Pair Share Berbasis Assesmen Kinerja 

terhadap peningkatan kemampuan kognitif Peserta Didik kelas X pada Mata 

Pelajaran Biologi  di SMA Perintis 1 Bandar Lampung? 

 

Terdapat pengaruh Model Think Pair Share Berbasis Assesmen Kinerja 

terhadap peningkatan Self Regulation Peserta Didik kelas X pada Mata 

Pelajaran Biologi  di SMA Perintis 1 Bandar Lampung? 
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