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Abstraksi : Alfian Mubarok, 2017. Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII B 

Semester Genap SMP Negeri 2 Kopo Tahun Pelajaran 2016-2017 Pada Sub Pokok Bahasan Keliling dan 

Luas Lingkaran Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS) 

Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin 
kita sampaikan. Kenyataan di lapangan memberikan gambaran bahwa selama pembelajaran 
berlangsung sebagian besar siswa kurang aktif, mereka akan aktif apabila diberikan tugas, tidak 
memperhatikan penjelasan guru, banyak siswa yang tidak selesai dalam mengerjakan soal sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. Siswa juga tampak tidak bermotivasi pada pelajaran 
matematika. Selain tumbuhnya motivasi, guru juga harus membangkitkan motivasi yang ada dalam 
diri siswa agar terangsang untuk mempelajari sub pokok bahasan serta ingin memahami pelajaran 
lebih lanjut. Penelitian ini merumuskan sebuah permasalahan Apakah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan prestasi belajar matematika sub pokok 
bahasan keliling dan luas lingkaran pada kelas VIII B SMPN 2 Kopo?. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII B SMPN 2 Kopo pada sub pokok bahasan 
keliling dan luas lingkaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Pembelajaran 
TPS dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan idea atau gagasan dengan kata-kata secara 
verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Siswa dapat mengembangkan kemampuan 
untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri dan menerima umpan balik. Interaksi yang terjadi 
selama pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk berpikir sehingga 
bermanfaat bagi proses pendidikan jangka panjang. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data yang terkumpul adalah 
teknik deskriptif komparatif yaitu untuk membandingkan keberhasilan antar siklus. Teknik analisis 
data prestasi belajar siswa menggunakan statistik sederhana yaitu analisis Ketuntasan belajar. Dari 
hasil analisis data dan pembahasannya, diperoleh kesimpulan Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share pada sub pokok bahasan keliling dan luas lingkaran terbukti 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kopo, Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share pada sub pokok bahasan keliling dan luas lingkaran terbukti dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas VIII B SMP Negeri 2 Kopo. 

 
Kata kunci: Kooperatif, TPS (Think, Pair, Share), Prestasi belajar 
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Pendahuluan 

Matematika dianggap sulit, dan saat pembelajaran matematika siswa cenderung kurang 

termotivasi untuk belajar, maka guru harus mengupayakan kemudahan dalam belajar dengan 

mempergunakan metode yang sesuai. 

Menurut Mulyasa (2005a:52) kemudahan belajar diberikan melalui kombinasi antara 

pembelajaran individual personal dengan pengalaman lapangan. 

Atas dasar pemikiran ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think pair share sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika sub pokok bahasan Keliling dan Luas Lingkaran dengan memilih obyek penelitian yaitu 

siswa kelas VIII B SMPN 2 Kopo . 

Alasan pemilihan judul tersebut adalah pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan 

membantu pelaksanan kerja yang lebih efektif, judul tersebut juga menarik motivasi peneliti karena 

dari pengalaman peneliti mendapatkan gambaran bahwa jarang sekali guru mempergunakan model 

kooperatif tipe think pair share dalam pembelajaran matematika. Seorang guru harus mengenal sifat-

sifat khas dari setiap metode pembelajaran, yang penting untuk penguasaan setiap teknik penyajian, 

agar guru mampu mengetahui, memahami dan trampil menggunakannya, sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai (Roestiyah, 2001: 3). 

 

Metode Peneletian 

Dalam penelitian ini direncanakan dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 langlah yaitu : (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan 

kelas. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan beberapa siklus atau tahapan penelitian. Siklus 

yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan model siklus yang diadaptasi dari 

Kemiis dan Taggart (1992:11). Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation) dan tindak lanjut refleksi (reflection). 

Setelah siklus pertama dilaksanakan, kemudian dilanjutkan siklus kedua yang merupakan perbaikan 

dan peningkatan dari siklus pertama, dan setelah siklus kedua dilaksanakan kemudian dilanjutkan 

dengan siklus ketiga yang merupakan perbaikan dan peningkatan dari siklus kedua. 

Prosedur penelitian ini meliputi kegiatan : perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kopo, yang berjumlah 32 siswa. 

Pengambilan subjek penelitian dengan pertimbangan kelas tersebut secara akademis memiliki nilai 

http://www.juliwi.com/
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kurang baik, dari hasil tes awal sebanyak 32 siswa, 9 siswa belum tuntas dan baru 23 siswa yang 

mencapai ketuntasan, dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 72. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya 

dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. Analisis 

ini di hitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu : Ketuntasan belajar. 

Ada dua katagori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Berdasarkan 

rambu-rambu penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal kurikulum 2006 (Depdikbud, 2006) masing-

masing sekolah bisa menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal tiap mata pelajaran dengan 

memperhatikan IPK masing-masing Mata Pelajaran dengan Kriteria Kompleksitas, Daya dukung dan 

Intake di sekolahnya, dan KKM Matematika di SMP Negeri 2 Kopo telah ditentukan yaitu 72. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sebelum Tindakan Penelitian  

Melalui hasil tes awal diketahui bahwa dari jumlah 32 siswa, baru 23 Siswa atau 71,875 % sudah 

mencapai ketuntasan belajar, sedang yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 9 siswa atau 28,125 

%. Hasil nilai rata-rata kelas 76,875 dengan demikian secara klasikal belum mencapai ketuntasan 

belajar dengan batas ketuntasan 72. 

Proses pembelajaran sebelum dilakukannya tindakan, suasana pembelajaran kurang 

menyenangkan siswa. Hal itu terlihat dari ekspresi yang datar-datar saja, siswa tidak menunjukkan 

ekspresi kegembiraan ketika mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran terlihat dalam suasana 

kaku. Proses pembelajaran tidak mendorong hubungan yang akrab antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru. Siswa masih menempatkan hubungan siswa dengan guru adalah hubungan yang 

sangat formal. Kondisi demikian tidak mendorong siswa untuk dapat bersikap terbuka dengan guru. 

Hasil Siklus I 

Prestasi belajar pada Siklus I dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas 80 dari 32 siswa. Jumlah 

siswa yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 6 siswa atau 18,75 %, sedang siswa yang telah 

mencapai nilai ketuntasan yaitu memperoleh nilai 72 atau lebih adalah sebanyak 26 siswa atau 81,25 

%. Dengan demikian pembelajaran dengan menerapkan metode Think Pair Share pada Siklus I belum 

mencapai kualifikasi ketuntasan belajar yang diharapkan. 

Suasana pembelajaran pada Siklus I menunjukkan kualitas yang meningkat dengan skor kualitas 

3.00 dengan kualifikasi kualitas ”Baik”. Metode Think Pair Share telah membuat siswa mengikuti 

pembelajaran dengan gembira. Pada tahap ini siswa mulai memiliki percaya diri dalam mengerjakan 

tugas. 

http://www.juliwi.com/
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Metode Think Pair Share membuat siswa mengalami apa yang disebut dengan ”belajar bermakna” 

karena siswa tidak lagi sekedar mendengarkan ceramah guru namun siswa juga melakukan dalam 

belajar dengan membuat peta pikiran dalam Think Pair Share. 

Hasil Siklus II. 

Prestasi belajar pada Siklus II dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas 85,94 dari 32 siswa. 

Jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 2 siswa atau 6,25 %, sedang siswa yang telah 

mencapai nilai ketuntasan yaitu memperoleh nilai 72 atau lebih adalah sebanyak 30 siswa atau 

93,75%. 

Berdasarkan hasil pengamatan proses pembelajaran pada siklus II, dapat diketahui bahwa suasana 

pembelajaran memperoleh skor 4.80, tanggung jawab 4.80, rasa percaya diri dengan skor 4.00, fokus 

kegiatan dengan skor 4.00 dengan demikian kualitas pembelajaran mencapai skor 4.50 atau kualifikasi 

kualitas ” Sangat Baik” 

Pembahasan 

Nilai- rata rata kelas prestasi belajar sebelum dilakukannya tindakan sebesar 76,875 pada Siklus I 

sebesar 80 dan pada siklus II sebesar 85,938. Dengan demikian dilihat dari nilai- rata-rata kelas dari 

sebelum dilakukannya tindakan sampai dengan Siklus II terdapat peningkatan sebesar 9,063 atau 

21,875 % . 

Dilihat dari ketuntasan belajar, sebelum dilakukannya tindakan penelitian, siswa yang tuntas 

sebanyak 23 siswa atau 71,875 %, pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 26 siswa atau 81,25 %. 

Sedang pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa atau 93,75% siswa telah menguasai 

kompetensi dasar peran lembaga-lembaga negara. Sehingga  dilihat dari ketuntasan belajar dari 

sebelum dilakukannya tindakan sampai dengan Siklus II terdapat peningkatan sebesar 18,75 %. 

Penggunaan model Think Pair Share telah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai rata-rata 

kualitas pembelajaran sebelum tindakan sebesar 1.625, sedang pada siklus I sebesar 3.00 dan pada 

Siklus II sebesar 4.50. 

Tindakan guru yang banyak memberi kesempatan siswa untuk bekerja dan bergerak membuat 

suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Tindakan guru dengan memberi tugas individu pada tiap 

kelompok memberi kontribusi besar terhadap peningkatan rasa tanggung jawab siswa. Presentasi 

yang dilakukan siswa tentang hasil Think Pair Share memberi sumbangan besar terhadap rasa percaya 

diri siswa. Dengan penerapan media Think Pair Share fokus kegiatan sudah berpindah kepada siswa, 

karena siswa lebih banyak “melakukan” daripada sekedar mendengarkan ceramah. 

Angket yang dibagikan kepada 32 siswa menghasilkan data 32 siswa atau 100 % menyatakan 

sangat setuju bahwa metode Think Pair Share dalam pembelajaran peran lembaga-lembaga negara 

http://www.juliwi.com/
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menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak ditemukan yang menyatakan tidak 

tahu dan tidak ditemukan siswa yang menyatakan tidak setuju. 

 

Kesimpulan 

Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kopo, 

terbukti  meningkatkan prestasi belajar siswa, Sebelum tindakan siswa yang tuntas belajar sebanyak 

23 siswa atau 71,875%, pada Siklus I siswa yang tuntas sebanyak 26 siswa atau 81,25 %. sedang pada 

Siklus II siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa  atau 93,75% 

Penggunaan  model  pembelajaran  Think  Pair  Shareterbukti dapat meningkatkan  kualitas   

pembelajaran  di  kelas  VIII  B SMP Negeri 2 Kopo. Sebelum tindakan sebesar 1.625, sedang pada siklus 

I sebesar 3.00 dan pada Siklus II sebesar 4.50. Dengan demikian kualitas pembelajaran dari sebelum 

tindakan sampai dengan Siklus II terjadi peningkatan sebesar 2.875 , dengan kualifikasi ”Sangat Baik”. 
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