
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN TPS (THINK PAIR AND SHARE) PADA 

PELAJARAN SEJARAH INDONESIA  KELAS XI IPS 3 SMA N 1 

NALUMSARI KABUPATEN JEPARA TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

LAPORAN 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

 
 

 

 

Oleh: 

DAVID EKO PRABOWO 

3101022090 
 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN 

SEJARAH INDONESIA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

KATEGORI 1 GELOMBANG II TAHUN 2022 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlaq mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan mengemban 

tugas untuk menghasilkan generasi yang baik,manusia-manusia yang lebih 

berkebudayaan,manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih 

baik (Munib,2007: 29). Dengan pendidikan diharapkan, manusia mengetahui 

akan segala kelebihannya yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup 

lebih baik dari sebelumnya. 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena 

pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, baik secara pribadi maupun sebagai modal dasar pembangunan 

bangsa. Kegiatan pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang 

berkepribadian yang lebih baik,yaitu manusia Indonesia yang memiliki 

kepribadian yang baik, yaitu manusia Indonesia yang sikap dan perilakunya 

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dijiwai oleh nilai-nilai 



Pancasila (Munib,2007:30). Manusia membutuhkan pendidikan harus melalui 

proses belajar yang merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses 

penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon 

yang akan membentuk kepribadian. Sebagian besar respon-respon dan cirri-ciri 

kepribadian lebih banyak diperoleh dari proses belajar dari pada diperoleh secara 

diwariskan (Sunarto dan Agung Hartono, 2006: 232).   

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam era globalisasi 

karena visi pendidikan sekarang lebih ditekankan pada pembentukan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut peningkatan mutu pendidikan yang lebih modern agar siswa sebagai 

subyek dapat mengikuti kemajuan tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan, dan pembaharuan dalam 

segala aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan itu sendiri. 

Aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi kurikulum, 

sarana dan prasarana, guru, siswa, serta metode pengajarannya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial seperti sejarah adalah pelajaran yang tidak 

menarik, bahkan sering dikatakan sangat membosankan. Hal itulah yang sering 

dilontarkan oleh siswa. Kebosanan tersebut bukan dikarenakan materi sejarah 

yang banyak hafalan dan cenderung teoritis melainkan peran guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang cenderung kurang tepat, sehingga 

kemandirian siswa dalam belajar kurang terlatih dan proses belajar mengajar 

akan berlangsung secara kaku sehingga kurang mendukung pengembangan 



pengetahuan, sikap, moral dan keterampilan siswa (Solihatun, Raharjo 2007:1). 

Jika hal tersebut terjadi, maka seorang guru harus bisa melakukan pembaharuan, 

kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan materinya. Mata pelajaran sejarah 

mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  

Sesuai dengan kondisi lapangan di SMA 1 Nalumsari, guru memberikan 

materi pelajaran dengan berbagai media pembelajaran agar memberikan efek 

tidak jenuh kepada siswanya. Selain didukung media pembelajaran guru juga 

harus memperhatikan kondisi siswanya apakah dalam pembelajaran siswa 

mendapatkan hasil yang memenuhi target. Berdasarkan hasil observasi di kelas 

XI IPS 3 SMA 1 Nalumsari Kabupaten Jepara, diketahui bahwa suasana 

pembelajaran di kelas masih kurang kondusif.  

Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal, nilai ujian tengah 

semester siswa masih sangat rendah, masih banyak siswa yang tidak mencapai 

ketuntasan belajar. Nilai tertinggi 100, nilai terendah 13, rata-rata nilai ujian 

tengah semester 56,47 dengan jumlah siswa tuntas 11 siswa dan yang tidak 

tuntas 25 siswa dengan persentase ketuntasan belajar 30,56% dan persentase 

tidak tuntas belajar 69,44% . 

Guru di SMA 1 Nalumsari dalam menyampaikan materi terutama mata 

pelajaran Sejarah masih menggunakan metode ceramah bervariasi, sehingga 

peserta didik bosan dan akhirnya tidak tertarik terhadap pelajaran sejarah. 



Disamping itu guru juga belum menggunakan media yang bervariasi maka 

perhatian peserta didik terhadap pelajaran sejarah juga kurang (widja, 1989:1). 

Guru juga sangat jarang sekali menggunakan metode diskusi. Karena 

pembelajaran sejarah masih terpusat oleh guru, sehingga siswa masih terpaku 

materi-materi yang disampaikan oleh guru dan siswa belum bisa mandiri. 

Dengan diskusi siswa dapat merangsang pikiran untuk memberikan 

pendapatnya dan tidak malu untuk menyampaikannya, sehingga anak akan 

lebih berpikir kritis dalam menghadapi masalah. 

Melihat kondisi tersebut maka guru perlu memahami dan 

mengembangkan serta menerapkan model atau strategi yang tepat dalam 

pelajaran sejarah. Tujuannya agar siswa dapat belajar secara aktif dan mampu 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sejarah. Maka guru hendaknya 

memberikan variasi dalam menyampaikan materi pelajaran yaitu dengan 

menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran TPS (Think Pair 

and Share) selain metode ceramah bervariasi. Pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi lebih menekankan anak pada penguasaan materi 

dan melibatkan langsung siswa dalam  proses belajar.  

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih 

mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

diskusi dengan temannya. Model pembelajaran TPS (Think Pair and Share) 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana  pola 

diskusi dikelas karena memberi kesempatan siswa untuk berpikir secara 



berkelompok atau bersama-sama, sehingga memberikan banyak waktu kepada 

siswa untuk berpikir dan merespon jika ada kesulitan agar dapat saling 

membatu memecahkan masalah tersebut serta dapat bekerjasama dengan 

orang lain serta mengoptimalisasi partisipasi siswa  (Trianto 2007:61).  

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

strategi pembelajaran kooperatif dengan model TPS (Think Piar and Share) 

dapat dijadikan satu metode yang inovatif dan metode pembelajaran yang 

cukup bermanfaat serta berpengaruh dalam pemahaman konsep sejarah siswa, 

sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pengaruh penggunaan 

pembelajaran kooperatif dengan model TPS (Think Piar and Share) oleh 

siswa tersebut dengan judul:  

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran TPS (Think Pair And Share) Pada Pelajaran Sejarah   

Kelas XI IPS 3 SMA N 1 Nalumsari Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 

2020/2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimanakah Penerapan Model Pembelajaran TPS (Think Pair and 

Share) pada pembelajaran sejarah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS 3 SMA N 1 Nalumsari  Kabupaten Jepara tahun ajaran 2020/2021. 

 



C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Model Pembelajaran TPS 

(Think Pair and Share) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah kelas XI IPS 3 SMA N 1 Nalumsari tahun ajaran 

2020/2021. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa yang kebanyakan kurang antusias 

terhadap mata pelajaran sejarah karena membosankan. Dengan menggunakan 

model TPS (Think Pair and Share) yang lebih menekankan pada kerja sama 

antar sesama anggota kelompoknya dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapi, diharapkan akan lebih menarik perhatian siswa. 

2. Manfaat  Bagi Guru 

Sebagai referensi bagi guru agar dalam pembelajaran sejarah tidak selalu 

monoton dalam menyampaikan materinya kepada siswa. Guru dapat 

membrikan variasi dalam menggunakan model pembelajaran dan hasil belajar 

dapat tercapai maksimal. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian bermanfaat bagi sekolah untuk menerapkan model yang 

bervariasi dalam pembelajaran khususnya sejarah. 



E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan memberikan batasan ruang 

lingkup, maka penegasan istilah sangat penting.Penegasan istilah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Meningkatan 

 Meningkatkan yang berarti menaikkan (derajat, tarif), mempertinggi, 

menghebat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:1060) upaya meningkatkan 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa agar menjadi lebih baik. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 894) adalah hasil yang telah 

dicapai. Prestasi belajar yang dimaksudkan disini yaitu sebuah capaian proses 

belajar yang  maksimal sesuai standar evaluasi pembelajaran yang telah 

ditentukan. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai setelah mengerjakan atau 

melaksanakan pekerjaan. Jadi, prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

siswa dari usaha secara sadar yang terus menerus untuk memperoleh 

pengetahuan. 

4.  Model Pembelajaran TPS (Think Pair and Share) 

 Model adalah acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1995:662). Dalam pembelajaran, model adalah suatu 

pola atau langkah-langkah tertentu. Sedang pembelajaran adalah upaya 



menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat 

dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara siswa 

dengan guru dan antara siswa dengan siswa. Jadi, yang dimaksud model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2007:1). 

 Pembelajaran (TPS) Think pair and share atau berfikir berpasangan berbagi 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan merupakan suatu cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi dikelas. 

5. Mata Pelajaran Sejarah 

 Sejarah adalah gambaran tentang masa lalu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1995:220) tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang 

disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urusan fakta masa tersebut 

dengan tafsiran penjelasan, yang memberikan pengertian pemahaman tentang 

apa yang telah berlalu itu. Sejarah sebagai mata pelajaran adalah pelajaran 

yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan 

dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga 

masa kini. Mata pelajaran  sejarah adalah cabang ilmu yang mengkaji secara 

sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan dinamika 

kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi dimasa 

lampau (Sardiman, 2004:9). 



6. Siswa 

 Siswa adalah murid (terutama pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah 

pelajar SMA) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 800). Siswa disini 

merupakan subyek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMA 1 

Nalumsari Kabupaten Jepara.. 

7. Kelas XI SMA 1 Nalumsari 

 Kelas XI adalah subyek yang akan diteliti dan SMA 1 Nalumsari  merupakan 

tempat diadakannya penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah,  serta 

sistematika penulisan skripsi. 



Bab II  :  Landasan Teori 

Bagian ini  berisi tentang landasan teoritis, dikemukakan tentang teori-

teori yang mendukung penelitian. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, desain 

penelitian, prosedur pengumpulan data, alat pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, indikator keberhasilan. 

Bab IV :  Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V  :  Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisikan datar pustaka dari buku serta kepustakaan lain yang 

digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiran yang berisi 

kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teori 

1.  Belajar dan Pembelajaran  

 Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya  

(Slameto, 2003:2). Belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Oleh karena itu dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang 

belajar, seseorang telah mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu 

memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

proses belajar yang merupakan suatu dasar yang fundamental dalam 

proses penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan berkembang pola-

pola respon yang akan membentuk kepribadian. Sebagian besar respon-

respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak diperoleh dari proses belajar 

dari pada diperoleh secara diwariskan. Dalam proses penyesuaian diri 

belajar merupakan suatu proses modifikasi tingkah laku sejak fase-fase 

awal dan berlangsung terus sepanjang hayat dan diperkuat dengan 

kematangan  (Sunarto dan Agung Hartono, 2006: 232).   

  



Tujuan proses belajar-mengajar secara ideal adalah agar bahan yang 

dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid. Ini disebut “mastery learning” 

atau belajar tuntas, artinya penguasaan penuh terhadap proses belajar 

sebagai patokan keberhasilan mengajar (Nasution, 2003:36).   

 Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para psikologi. 

Gagne dan Berliener menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana 

suatu organisme megubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Morgan et.al menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif 

permanent yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Dari 

pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar mengandung tiga 

unsur yang utama (dalam Chatarina Tri Anni, 2004: 2) yaitu: 

a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

b. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. 

c. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanent. 

Secara umum pengertian pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya  

2. Metode Mengajar 

Mengajar ialah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-

pengalaman dan kecakapan kepada anak didik kita. Atau usaha mewariskan 

kebudayaan masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi penerus 



(Slameto, 2003:2). Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang 

cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu metode pembelajaran yang 

akan diterapkan oleh guru adalah metode mengajar yang digunakan harus 

dapat: 

a. membangkitkan minat atau gairah belajar siswa,  

b. menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa, 

c. memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil 

karyanya,  

d. merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, 

e. mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh 

pengetahuan melalui usaha pribadi. 

3.  Mata Pelajaran Sejarah 

a.  Pengertian Mata Pelajaran Sejarah 

Sejarah sebagai mata pelajaran adalah pelajaran yang 

menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan 

dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau 

hingga masa kini. Kurikulum sejarah sekolah menengah pertama 

merupakan hal yang penting karena sekolah menengah merupakan 

tingkat pendidikan yang harus diterima oleh semua anak bangsa. 

b.  Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Sejarah 



Menurut Wasino dalam Setiawan (2007:19) tujuan mata pelajaran 

sejarah disekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan sebagai berikut : 

1) Agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan 

pemahaman sejarah. 

2) Membangun kesadaran akan pentingnya waktu yang merupakan 

sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan. 

3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta-fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan (sejarah). 

4) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. 

5) Menumbuhkan pemahaman terhadap peserta didik bahwa proses 

terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses yang panjang dan 

masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

6) Menumbuhkan kesasdaran dalam peserta didik bahwa mereka 

menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang harus memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan 

dalam berbagai bidang kegiatan dan lapangan pengabdian. 

Dengan demikian, pembelajaran sejarah sangat penting artinya 

untuk diajarkan di sekolah-sekolah. 

 



c.  Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah 

Ruang lingkup materi IPS Sejarah di sekolah menengah pertama 

disusun berdasarkan urutan kronologis yang dijabarkan dalam aspek-

aspek tertentu sebagai materi standar. Menurut Mulyasa dalam 

Setiawan (2007:20-21) ruang lingkup mata pelajkaran IPS meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut:  

1) Manusia, tempat dan lingkungan;  

2) Waktu, berkelanjutan dan perubahan;  

3) Sistem sosial dan budaya;  

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.   

4.  Model Mengajar 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum yaitu bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Istilah 

model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, atau prinsip pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial 

(Trianto, 2007:1).  Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang 

lebih luas dari pada strategi, metode atau prosedur. model pembelajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau 

metode tertentu, yaitu rasional teoritik yang logis, tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model 



tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

Beberapa model pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran langsung 

  Model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar 

yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural 

yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola 

kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

  Pada model pengajkaran langsung terdapat lima fase yaitu 

menyampaikan tujuan, mendemostrasikan pengetahuan, membimbing, 

mengecek pemahaman dan memberikan kesempatan untuk pelatihan 

lanjut. Pengajaran langsung dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, 

pelatihan atau praktek dan kerja kelompok. Pengajaran langsung 

digunakan untuk mempersiapkan pelajaran yang ditransformasikan 

langsung oleh guru kepada siswa. 

b. Model pembelajaran berbasis masalah 

  Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan 

respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. 

Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan 

masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan 



itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, 

dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya. 

  Ciri utama pembelajaran ini adalah meliputi suatu pengajuan 

pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, 

penyelidikan autentik, kerjasama, menghasilkan karya atau 

penghargaan. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan 

ketrampilan pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa yang 

autentik, dan menjadi pelajar yang mandiri. 

c.  Model pembelajaran kooperatif 

  Model pembalajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

akademik, model pembelajaran kooperatif juga efektif untuk 

mengembangkan ketrampilan sosial siswa. Beberapa ahli diantaranya 

Robert Slavin dan Kagen berpendapat bahwa model ini unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Para 

pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur 

penghargaan kooperatif telah meningkatkan penilaian siswa pada 

belajar akademik perubahan norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar.  

1). Pengertian pembelajaran kooperatif 

Menurut Etin Solikhatin (2007:4) Model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang menempatkan siswa belajar 

dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dengan tingkat 



kemampuan yang berbeda. Pembelajaran ini menekankan 

kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. 

Kunci dari pembelajaran kooperatif ini adalah kerjasama. 

Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi, merancang untuk 

memudahkan pencapaian tujuan dalam kelompok. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah sekumpulan 

proses yang membantu siswa untuk berinteraksi dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu atau membangun hasil akhir yang 

diinginkan. 

2).  Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a) Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam 

kelompok secara kooperatif. 

b) Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

c) Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari 

beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka 

diupayakan agar dalam tiap kelompok terdiri dari ras, suku, 

budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. 

d) Penghargaan lebih berorientasi pada kerja kelompok daripada 

individu. 



3).  Pembelajaran kooperatif mempunyai 3 (tiga) tujuan penting yaitu: 

a) Hasil belajar akademik 

 Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk  meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang 

berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif unggul 

dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang 

sulit. 

b) Penerimaan perbedaan individu 

 Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam 

latar belakang 

c) Pengembangan ketrampilan sosial 

 Ketrampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran 

kooperatif antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, memancing teman bertanya, mampu 

menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok. 

Terdapat enam fase atau langkah utama dalam pembelajaran 

kooperatif seperti digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

Fase 

Ke- 

Indikator Aktivitas / Kegiatan guru 

1 Menyampaikan Guru menyampaikan semua tujuan 



tujuan dan 

memotivasi siswa 

pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut da memotivasi siswa belajar. 

2 Menyampaikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

3 Mengorganisasika

n siswa kedalam 

kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar agar 

melakukan transisi secara efisien. 

 

4 Membimbing 

kelompok dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas. 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

upaya atau hasil belajar individu maupun 

kelompok. 

(Sumber: Etin Solikatin dalam Cooperative learning “analisis Model Pembelajaran IPS” 2007: 15) 

4). Keuntungan-keuntungan pembelajaran kooperatif 

Keuntungan-keuntungan pembelajaran kooperatif antara lain 

sebagai berikut: 

a) Membiasakan supaya terampil dalam pikiran kritis 

b) Meningkatkan hasil kelas 

c) Menampilkan pembelajaran sesuai selera personal 

d) Memotivasi siswa dalam kurikulum tertentu 



e) Membangun ketrampilan social dalam diri siswa 

f) Membangun variasi pemahaman diantara siswa dan guru 

g) Menetapkan lingkungan yang baik dalam memberi contoh 

menerapkan kerjasama 

h) Membangun komunitas belajar 

i) Membangun kepercayaan diri siswa 

j) Menambah ketertarikan 

k) Menambah sikap positif dalam diri seorang guru 

l) Dapat menggunakan berbagai teknik penilaian 

5).  Pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif dapat dilakukan 

melalui berbagai tipe, guru dapat memilih tipe yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Tipe-tipe dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu: tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division), tipe Jigsaw, tipe TGT ( Teams Games Tournament), tipe 

CICR ( Cooperative Integrated Reading, and Composition), tipe 

investigasi kelompok, dan tipe pendekatan structural yang meliputi 

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

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe pendekatan structural TPS (Think 

Pair and Share) karena dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. 



Selain itu di kelas XI IPS 3 SMA 1 Nalumsari Kabupaten Jepara 

belum pernah menerapkan pembelajaran kooperatif sehingga 

peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan 

harapan dengan mudah diikuti oleh siswa. Selanjutnya akan 

dijelaskan mengenai pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

5.  Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Konstruktif  

   Dalam menentukan suatu model yang sesuai yang dapat menciptakan 

situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Inovasi diadopsi dari 

metode kerja para ilmuan dalam menemukan suatu pengetahuan yang baru. 

Dengan adanya inovasi pembelajaran akan tercipta pembelajaran akan lebih 

variatif, inovatif dan konstruktutif dalam merekonstruksi wawasan 

pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreatifitas peserta 

didik.  

a.  Metode Pembelajaran Diskusi 

Salah satu metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

adalah metode diskusi. Diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh 

beberapa orang atau lebih yang tergabung dalam satu kelompok untuk 

saling bertukar pendapat tentang suatu masalah kemudian bersama-sama 

mencari pemecahan mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu 

masalah. 

Langkah-langkah penggunaan metode diskusi : 



1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. 

2. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, mengatur tempat 

duduk, ruangan, sarana). 

3. Para siswa berada dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru 

berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainuntuk mengawasi 

agar diskusi berjalan dengan lancar. 

4. Tiap kelompok menlaporkan hasil diskusinya. 

5. Akhirnya para siswa mencatat hasil-hasil diskusinya, dan guru 

mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok setelah 

siswa mencatatnya untuk ”file” kelas. 

Kelebihan metode diskusi 

1. Metode diskusi melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. 

2.  Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan 

pelajaran masing-masing. 

3. Metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir 

dan sikap ilmiah. 

4. Mendapatkan kepercayaan diri karena mengajukan dan mempertahankan 

pendapatnya dalam diskusi. 

5. Menunjang usaha pengembangan sikap social dan demokratis. 

Kelemahan metode diskusi 



1. Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. 

2. Peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. 

3. Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 

4. Biasanya lebih menghendaki pendekatan yang lebih formal.  

b. Model Pembelajaran TPS (Think Pair and Share) 

Model pembelajaran Think Pair and Share dikembangkan oleh Frank 

Lyman sebagai struktur kegiatan pembelajaran kooperatif. Teknik ini 

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa. Think pair and share atau berfikir berpasangan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. TPS (Think Pair and Share) merupkan 

suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana  pola diskusi dikelas 

karena memberi kesempatan siswa untuk berpikir secara berkelompok atau 

bersama-sama, sehingga memberikan banyak waktu kepada siswa untuk 

berpikir dan merespon jika ada kesulitan agar dapat saling membatu 

memecahkan masalah tersebut. Serta dapat bekerjasama dengan orang lain 

serta mengoptimalisasi partisipasi siswa.  

Dalam melaksanakan model TPS guru membandingkan tanya jawab 

kelompok keseleruhan yang terbagi menjadi tiga fase atau langkah yaitu :  

(1) Berpikir (thinking) yaitu guru mengajukan pertanyaan atau masalah 

yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan 



waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. 

Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan 

bukan bagian berpikir. 

(2) Berpasangan (Pairing) selanjutnya guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan diskusikan apa yang mereka peroleh. Interaksi selama 

waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu 

pertannyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu 

masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberikan 

waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

(3) Berbagi (Sharing) pada langkah akhir, guru meminta pasangan-

pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 

bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke 

pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan 

mendapatkan kesempatan untuk melaporkan Arends, (1997). 

Manfaat model pembelajaran dengan menggunakan Think Pair and Share 

adalah sebagai berikut : 

a. Para siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan 

tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain terlibat dalam 

kegiatan Think Pair and Share lebih banyak siswa yang mengangkat 

tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam pasangannya. 

Para siswa mungkin mengingat secara lebih seiring penambahan waktu 

untuk tunggu dan kualias jawaban mungkin menjadi lebih baik.  



b. Para guru juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir 

ketika menggunakan Think Pair and Share. Mereka dapat 

berkonsentrasi mendengarkan jawaban siswa, mengamati reaksi siswa 

dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi.  

Langkah-langkah Think Pair and Share adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai 

2. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru 

3. Siswa diminta untuk berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 

2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya 

5. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para 

siswa 

6. Guru memberikan kesimpulan 

7. Penutup 

 

1. Kerangka Berpikir 

Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif, maka dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus selalu memperhatikan strategi 

pembelajaran atau metode pembelajaran yang inovatif. Keberhasilan pada 



proses pendidikan tidak akan lepas dari peran aktif komponen-komponen 

didalam belajar antara lain siswa, guru, sarana, materi, metode.  

Menanggapi hal tersebut diperlukan suatu pengembangan metode 

pembelajaran yang lebih bersifat variatif, inovatif dan konstruktif. Salah 

satu solusi yaitu dengan menggunakan pembelajaran model Think Pair and 

Share merupakan salah satu dari model kooperatif yang menggunakan 

struktur kelompok berpasangan. Meskipun termasuk dalam model 

kooperatif, struktur ini memberikan kesempatan mengembagkan 

kemampuan berpikir individu. Selain itu model pembelajaran Think Pair 

and Share juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, berpasangan, dan berbagi sehingga kemampuan siswa 

baik secara individu maupun kelompok dapat berkembang, sedangkan 

dalam pembelajaran konvensional menekankan pembelajaran secara 

individu dengan guru sebagai pusat kegiatan. Penyajian masalah dalam 

pembelajaran Think Pair and Share yang kontekstual melatih siswa secara 

bertahap dibimbing untk menguasai konsep-konsep sejarah. 

Dengan penerapan model pembelajaran Think Pair and Share 

diharapkan hasil dan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 3SMA I Nalumsari 

Kabupaten Jepara tahun ajaran 2008/2009 dapat meningkat. 

 Untuk memudahkan cara berpikir dibawah ini kerangka berpikirnya : 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir yang dikembangkan 

 

B. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2006:71). Berdasarkan dari uraian kajian dan kerangka berfikir 

diatas peneliti berhipotesis bahwa model pembelajaran Think Pair and Share 

dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Sejarah pada kelas XI IPS 

3 SMA  1 Nalumsari tahun ajaran 2020/2021. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pengertian 

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan penelitian menunjuk pada 

suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. Jadi metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk  

mencermati suatu objek dengan metodologi tertentu untuk memperoleh data 

atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti (Arikunto, 2007:2). Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan dimana tujuan dari penelitian ini untuk 

mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk 

memecahkan masalah dengan penerapan langsung didunia kerja atau dunia 

aktual. 

B. Pendekatan Penelitian 

Rancangan penelitiannya adalah penelitian tindakan. Menurut 

pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi 

di masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan 



pada masyarakat atau kelompok sasaran yang bersangkutan (Arikunto, 

2006:90).  

Oleh karena penelitian dilakukan di kelas, maka penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Menurut Arikunto 

(2006:91) penelitian tindakan kelas, terdiri dari tiga kata yang dapat dipahami 

pengertiannya sebagai berikut. 

1. Penelitian yaitu kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan 

penting bagi peneliti. 

2. Tindakan yaitu sesuatu gerak kegiatan yang disengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan. 

3. Kelas yaitu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru. Kelas bukan wujud ruangan tetapi 

sekelompok peserta didik yang sedang belajar. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam 

sebuah kelas. Penelitian tindakan kelas bertujuan mengembangkan kemampuan 

dan ketrampilan guru untuk menghadapi masalah actual dalam pembelajaran di 

kelas, sehingga dapat meningkatkan praktik belajar di kelas secara 



berkesinambungan. Pada penelitian ini peneliti bekerja sama dengan orang lain 

sebagai pengamat jalannya penelitian. 

 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3 semester II SMA 1 Nalumsari 

Kabupaten Jepara tahun ajaran 2020/2021. 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah SMA 1 

Nalumsari kelas XI IPS 3 Kabupaten Jepara. 

E. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode agar hasil yang 

diharapkan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Metode Penelitian 

mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian yang dapat memperlancar 

proses penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada penelitian ini penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi disebuah kelas secara bersama 

(Suharsimi Arikunto, 2006:3).  



Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau arahan dari guru yang 

dilakukan oleh siswa. Ciri bahwa anak sedang dalam keadaan belajar adalah 

otaknya aktif berpikir, mencerna bahan yang sedang dipelajarinya. Jangan 

sampai guru terkecoh, kelihatnnya anak duduk manis, tetapi perhatiannya ke 

tempat lain. Oleh karena itu, sesekali guru harus melakukan pengecekan, 

apakah siswa melamun, bermain, atau berpikir mengikuti pelajaran. 

Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu: 

1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh guru dalam instruksional. 

2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. 

3. Peneliti sekaligus sebagai praktisiyang melakukan refleksi. 

4. Bertujuan memprbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik 

instruksional. 

5. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus . 

Penelitian tindakan kelas (classroom action research) adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru dikelas atau di sekolah tempat  ia mengajar dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktik 

pembelajaran (Zaenal Aqib, 2006:19).  

Pelaksanaan model ini mencakup empat langkah yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Aksi / tindakan (Acting) 

3. Observasi (Observing) 

4. Refleksi (Reflecting) 



Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai suatu siklus 

(Depdiknas, 2000: 20). Prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas ini 

dirancang dalam 2 (dua) siklus, setiap siklus ada 4 (empat) tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan implementasi, pengamatan observasi, dan refleksi. 

Penelitian ini dilakukan oleh guru praktikan sejarah SMA 1 Nalumsari dan 

juga bertindak sebagai peneliti. 

Bagan 2. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suharsimi arikunto,dkk. Penelitian Tindakan Kelas (2006:16) 

Adapun rencana tindakan yang dilakukan untuk setiap sirklus akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Siklus I 

Tahap-tahap yang dilakukan pada siklus I adalah 

a. Perencanaan 

Perencanaan disini juga sebagai persiapan tindakan. Adapun kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan 

? 

Pelaksanaan SIKLUS I Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 



1) Membuat rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan materi yaitu tentang jenis-jenis manusia purba dan 

periodesasi perkembangan budaya paling awal di Indonesia. 

3) Menyusun pembentukan satu kelompok yang terdiri dari 7-8 anak 

dan setiap kelompok  dengan kemampuan akademik berbeda-beda.  

4) Membuat lembar tugas atau membahas masalah yang digunakan 

untuk diskusi sesuai dengan materi. 

5) Membuat lembar soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan 

1) Guru mengabsen siswa untuk mengetahui kehadiran siswanya. 

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

3) Guru menyajikan materi yang akan dipelajari. 

4) Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok (tiap kelompok 7-8 siswa) 

5) Setelah kelas terbagi dalam kelompok, maka guru memberikan 

masalah mengenai materi yang bersangkutan untuk didiskusikan 

dengan model TPS (Think Pair and Share). 

6) Setelah diskusi maka, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya agar siswa yang lainnya mengetahui atau mendapat 

pengetahuan yang baru. 

7) Peneliti mengawasi jalannya kegiatan. 

8) Guru memberikan kesimpulan. 



9) Peneliti menganalisis pembelajaran dan siswa menganalisis hasil 

akhir pembelajaran pada materi tersebut. 

10) Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I pada akhir pelajaran. 

c. Observasi/ Pengamatan  

Pada kegiatan ini peneliti dibantu oleh guru bidang studi. Kegiatan ini 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksaan tindakan setelah 

menggunakan model pebelajaran TPS (Think Pair and Share)  dapat 

mencapai standar ketuntasan belajar siswa. Observasi dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan tindakan dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah dibuat. Aspek yang diperhatikan dalam 

observasi ini adalah sebagai berikut:  

1) keaktifan siswa 

2) kegiatan guru selama proses pembelajaran berlangsung 

3) banyaknya siswa yang bertanya 

4) perhatian siswa terhadap kelompok siswa yang menjawab pertanyaan 

di depan kelas. 

5) Kelancaran siswa dalam mempraktekkan langkah-langkah dalam 

pelaksanaan model pembelajaran Thimk Pair and Share. 

Hasil analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini digunakan sebagai 

acuan untuk melaksanakan siklus berikutnya. 

 

 



d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah analisis hasil kerja siswa. Refleksi pada 

siklus I dilaksanakan segera setelah tahap pelaksanaan atau tindakan dan 

observasi selesai. Pada tahap ini peneliti dan guru kelas mendiskusikan 

hasil yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada siklus I. Hasil 

refleksi ini akan digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan siklus 

II. 

2. Siklus II 

Tahap-tahap yang dilakukan pada siklus II adalah 

a. Perencanaan 

Perencanaan disini juga sebagai persiapan tindakan. Adapun kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini adalah 

1) Identifikasi masalah dan perumusan berdasarkan refleksi 

2) Membuat rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP) 

3) Mempersiapkan materi yaitu tentang periodesasi perkembangan 

budaya paling awal di Indonesia  

4) Menyusun pembentukan kelompok dan memberikan lembar tugas 

kelompok untuk didiskusikan  

5) Membuat lembar soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah melakukan siklus II 

6) Melaksanakan tindakan dengan mengunakan model pembelajaran 

Think Pair and Share 



b. Pelaksanaan tindakan 

1) Guru mengabsen siswa untuk mengetahui kehadiran siswanya. 

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

3) Guru menyajikan materi yang akan dipelajari. 

4) Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok (tiap kelompok 7-8 siswa) 

5) Setelah kelas terbagi dalam kelompok, maka guru memberikan 

masalah mengenai materi yang bersangkutan untuk didiskusikan 

dengan model TPS (Think Pair and Share). 

6) Setelah diskusi maka, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya agar siswa yang lainnya mengetahui atau mendapat 

pengetahuan yang baru. 

7) Peneliti mengawasi jalannya kegiatan. 

8) Guru memberikan kesimpulan. 

9) Peneliti menganalisis pembelajaran dan siswa menganalisis hasil 

akhir pembelajaran pada materi tersebut. 

10) Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II pada akhir pelajaran 

c. Observasi 

Pada kegiatan ini peneliti dibantu oleh guru bidang studi. Kegiatan ini 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksaan tindakan model pembelajaran 

Think Pair and Share dapat mencapai standar ketuntasan belajar siswa. 

Observasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan tindakan 



dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Aspek yang 

diperhatikan dalam observasi ini adalah sebagai berikut:  

1) keaktifan siswa 

2) kegiatan guru selama proses pembelajarn berlangsung 

3) banyaknya siswa yang bertanya 

4) perhatian siswa lai terhadap kelompok siswa yang menjawab 

pertanyaan di depan kelas. 

5) Kelancaran siswa dalam mempraktekkan langkah-langkah dalam 

pelaksanaan model pembelajaran Think Pair and Share. 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah analisis hasil kerja siswa. Refleksi pada 

siklus II dilaksanakan segera setelah tahap pelaksanaan atau tindakan 

dan observasi selesai. Pada tahap ini peneliti dan guru kelas 

mendiskusikan hasil yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada 

siklus II. Hasil refleksi pada siklus II diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMA N I Nalumsari Kabupaten Jepara. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a) Data hasil belajar diambil dari tes evaluasi setelah pelaksanaan 

pembelajaran. 



b) Data mengenai kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran diambil 

dengan mengunakan observasi. 

c) Data tentang minat siswa terhadap pembelajaran sejarah diambil dengan 

menggunakan angket. 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: 

a. Tes tertulis / evaluasi yang mengungkapkan kemampuan kognitif siswa. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas sejarah siswa. 

b. Metode tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki aleh individu atau kelompok 

(Suharsimi Arikunto, 1998:139). 

Metode ini digunakan untuk mengukur hasil belajar sejarah siswa setelah 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model TPS (Think Pair and 

Share) dilaksanakan. 

 



c. Metode angket (questionnaires) 

Questionnaires adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 1998 :140). 

Metode questionnaires yang digunakan adalah angket langsung yaitu 

daftar pertanyaan yang diberikan langsung kepada siswa. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran sejarah. 

d. Metode dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data tertulis. Metode dokumentasi 

yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

penalitian ini. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini merupakan sejumlah data yang bersifat tertulis meliputi 

daftar nama siswa, daftar nilai siswa., Rencana pelaksanaan pembelajaran, 

serta catatan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data tambahan 

lainnya diperoleh dari foto, baik iti foto tentang orang dan latar penelitian. 

Diharapkan dengan penggunaan foto dalam penelitian ini kredibilitas 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan, karena sifatnya yang dapat 

digunakan sebagai fakta penelitian. 

F.  Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun test terlebih dahulu. 

Test diberikan kepada siswa pada masing-masing akhir siklus I dan siklus II. 

Fungsi dari test tersebut yaitu untuk mengukur prestasi belajar siswa yang diberi 



pembelajaran dengan model pembelajaran TPS (Think Pair and Share). Test 

yang diujikan pada penelitian harus melewati uji coba terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah test yang dibuat telah memenuhi kriteria atau tidak. Uji coba 

ini bertujuan untuk menganalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran tiap butir-butir soal yang akan digunakan dalam penelitian. 

\Subjek yang digunakan untuk uji coba adalah siswa kelas X 1 . Kelas tersebut 

telah memperoleh materi pelajaran yang sama dan tidak dijadikan obyek 

penelitian. 

Alat evaluasi disusun berdasarkan kisi-kisi soal yang telah dibuat 

sebelumnya. Sebelum soal digunakan untuk mengukur hasil penelitian maka diuji 

coba terlebih dahulu. Uji coba berfungsi untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya beda dari soal. Hal ini bertujuan untuk mendukung 

kesahihan dari soal penelitian. 

A.   Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid apabila 

mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Untuk mengetahui 

validitas item soal digunakan rumus: 

     2222 
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Keterangan: 



XYr   = koefisien korelasi tiap item 

N  = banyaknya subjek uji coba 

 X
 = jumlah skor item 

Y
 = jumlah skor total 

 2X
 = jumlah kuadrat skor item 

 2Y
 = jumlah kuadrat skor total 

 XY
 = jumlah perkalian skor item dan skor total 

Kemudian  hasil  XYr  dikonsultasikan dengan tabelr
 product moment 

dengan =5%. Jika XYr  > tabelr
 maka alat ukur dikatakan valid. 

Untuk mengukur validitas instrumen pengukuran keterampilan kooperatif 

dilakukan dengan uji korelasi spearman rho. Bila hasil korelasi 

menghasilkan signifikansi ≤ 0,05 maka terdapat kesesuaian yang 

signifikan (Sugiyono, 2005). 

B. Reliabilitas 

Realibilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi dalam 

mengukur. Analisis realibilitas bentuk tes pilihan ganda menggunakan KR-20 

yang dikemukakan oleh Kuder dan Richardson. 
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Keterangan: 

11r  = reabilitas tes secara keseluruhan  

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1 – p) 

 pq
 = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S  = standar deviasi dari tes. 

Kriteria reliabel tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan cara 

membandingkan 11r  dengan harga tabelr
 yang sesuai pada tabel harga product 

moment maka dikatakan soal yang diujikan reliabel. 

C.  Daya Pembeda 

 

Keterangan : 

DP :Daya pembeda 

JA :Banyaknya peserta kelompok atas 

JB :Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA :Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB :Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA :Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB :Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PBPA
JB

BB

JA

BA
DP 



Kriteria : 

No Interval DP Kriteria 

1.   1. 0,00  DP  0,20 Jelek 

2. 0,20 < DP  0,40 Cukup 

3. 0,40 < DP  0,70 Baik 

4. 0,70 < DP  1,00 Baik sekali 

 

DP negatif soal harus diperbaiki  

D.  Tingkat Kesukaran 

 

Keterangan 

P : Taraf kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria : 

No Interval P Kriteria 

1. 0,00  P  0,30 Sukar 

2. 0,30 < P  0,70 Sedang 

3. 0,70 < P  1,00 Mudah 

                     (Suharsimi Arikunto,2002:73) 
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G.  Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh tersebut dianalisis untuk mengetahui hasil akhir. Data yang diperoleh 

dari nilai rata-rata untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada 

setiap siklusnya. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari nilai rata-rata 

siswa pada setiap siklusnya, sedangkan tingkat ketuntasan belajar siswa dapat 

dicari menggunakan rumus: 

%100x
tersebutkelaspadasiswa

belajartuntasyangsiswa
belajarketuntasanTingkat




  

Jika siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65 mencapai 

75%, maka pembelajaran dikatakan tuntas dan pembelajaran dapat dilanjutkan 

mengenai pokok materi selanjutnya. Namun jika hasil belajar siswa kurang 

dari 75%, maka pembelajaran harus diperbaiki sehingga mencapai 75%. 

Data yang diperoleh berupa catatan pengamatan, observasi dan angket 

dianalisis dengan pendekatan triangulasi data. Pendekatan ini terdiri dari tiga 

tahap: pertama dilakukan reduksi data, yaitu kegiatan memilah dan memilih 

data mana yang pantas dipaparkan. Kedua melakukan pemaparan data, dan 

ketiga dilakukan pengambilan simpulan. Analisa data dilakukan sebelum dan 

sesudah penelitian tindakan kelas dilakukan. Hasil analisis data digunakan 

sebagai acuan dalam mengambil langkah perbaikan untuk siklus berikutnya. 

Penilaian psikomotorik siswa dilaksanakan dicari menggunakan rumus: 



% 100x
skortotal

diperolehyangskor
skor




 % 

Penilaian aktivitas siswa dan guru digunakan rumus: 

% 100x
skortotal

diperolehyangskor
skor




 % 

Setelah skor didapatkan, kita bisa mengetahui kriteria baik dan tidaknya nilai 

psikomotorik siswa, aktifitas guru dan aktifitas siswa. 

H.  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila ada 

peningkatan prestasi setelah diterapkan model pembelajaran  ini dan diketahui 

seberapa besar peningkatan tersebut. Peningkatannya yaitu ketuntasan belajar 

secara klasikal paling sedikit 75% siswa memperoleh nilai minimal 6,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

SMA N 1 Nalumsari secara resmi  berdiri pada tanggal 15 Februari 

2006 dengan nomor SK (pendirian) 1642/ 103 a/ 4/ 1993 dan nomor identitas 

sekolah 300140 NSS/ : 20330217. Dengan visi : Menghasilkan lulusan yang 

Berakhlaq Mulia, Menguasai IPTEK, Unggul dalam Prestasi dan 

Membudayakan Warga Sekolah dalam Penyelamatan Pelestarian Lingkungan 

Hidup, sedangkan misi : meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta 

membina akhlaq mulia, meningkatkan prestasi siswa dibidang akademik dan 

non akademik, meningkatkan penguasaan IPTEK dan Ketrampilan Berbahasa, 

Melaksanakan proses Pembelajaran dan pendidikan yang Aktif, Kreatif, 

Inovatif, Inspiratif dan Efektif, Menciptakan kondisi yang kondusif dan 

menyenangkan dengan menekankan pada disiplin yang tinggi, 

Menumbuhkembangkan pendidikan yang berkarakter kebangsaan, 

Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan untuk bekal hidup madiri, 

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, 

Melaksanakan Konservasi Lingkungan dengan Penghijauan dan 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle), MenNalumsaring warga sekolah beraktifitas dalam usaha – 

usaha mengembangkan, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup. 



Berdiri  disebuah lahan di desa Gemiring Lor kecamatan Nalumsari  

Kabupaten Jepara, merupakan SMA satu-satunya di kecamatan tersebut. Dari 

ibu kota Jepara sekitar 30 Km. Mendapat Akredetasi A (baik) dengan nilai 

91,23 pada tanggal 29 September 2018.  

Fasilitas pendukung yang dimiliki oleh SMA 1 Nalumsari Kabupaten 

Jepara antara lain  : 21 ruang kelas yang memadai terbagi dalam kelas X ada 8 

kelas, XI ada 7 kelas dan XII ada 7 kelas, ruang guru yang sangat luas, ruang 

kepala sekolah, lapangan olah raga, laboratorium IPA, laboratorium 

komputer, perpustakaan, musola, ruang bimbingan konseling. SMA N 1 

Nalumsari Kabupaten Jepara juga dilengkapi dengan sarana lainnya seperti 

buku paket, buku bacaan umum, majalah, surat kabar, peta umum, Televisi, 

OHP dan LCD. Meskipun untuk OHP dan LCD jumlahnya masih terbatas. 

Selain hal tersebut, untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan peserta 

didik secara optimal baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

SMA N 1 Nalumsari juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan  

dilaksanakan meliputi  Pramuka; PMR; Futsal; Pencak Silat; Tari: Basket:  

Karate; Karya Tulis Ilmiah (KTI); baca tulis Al Qur’an (BTQ); Volly 

Gambaran Data Awal 

Berdasarkan hasil observasi dan informasi guru sejarah di kelas XI IPS 3 

SMA 1 Nalumsari Kabupaten Jepara, diketahui bahwa suasana pembelajaran 

di kelas masih kurang kondusif. Siswa masih kurang aktif, masih terpaku 

dengan materi yang diberikan oleh guru dan kurang antusias dalam mengikuti 



pembelajaran. Selain itu, siswa sering kesulitan dalam menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan guru. Siswa juga sering mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal ujian maupun soal dengan tipe soal lain selain soal 

yang sering guru mereka berikan.  

Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal, nilai ujian tengah 

semester siswa masih sangat rendah, masih banyak siswa yang tidak mencapai 

ketuntasan belajar. Nilai tertinggi 100, nilai terendah 13, rata-rata nilai ujian 

tengah semester 56,47 dengan jumlah siswa tuntas 11 siswa dan yang tidak 

tuntas 25 siswa dengan persentase ketuntasan belajar 30,56% dan persentase 

tidak tuntas belajar 69,44% . 

 

2. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian yang telah di laksanakan di kelas XI IPS 3 SMA N 1 

Nalumsari Kabupaten Jepara ini merupakan sebuah penelitian tindakan kelas  

(classroom action research).  Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

selama 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) yang di ikuti 36 siswa yang terdiri dari 

11 laki-laki dan 25 perempuan kelas XI IPS 3 SMA N I Nalumsari Kabupaten 

Jepara, pada tanggal 25 April 2020. Kegiatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada siklus I sebagai berikut. 

Pada kegiatan awal, guru menyiapkan media pembelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 



memberikan acuan kepada siswa dengan cara menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian guru memberikan apersepsi 

dengan cara menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya. Dengan  

menanyakan materi yang sebelumnya membantu siswa mengingat materi 

yang lalu untuk memancing semangat siswa dalam belajar.   

Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan menyampaikan informasi 

atau materi pelajaran oleh guru. Penyampaian materi ini berlangsung selama 

30 menit. Guru juga menginformasikan bahwa pada pertemuan ini siswa 

diminta bekerjasama atau membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang 

materi yang sedang dipelajari. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok setiap 

kelompok terdiri dari 7-8 siswa. Setelah kelompok terbentuk dan menjalankan 

tugasnya yaitu untuk berdiskusi dengan materi diskusi yang ditentukan oleh 

guru. Setelah kelompok selesai berdiskusi, selanjutnya adalah presentasi yang 

dipimpin oleh guru. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

tujuannya untuk mengaktifkan siswa dan memberikan informasi-informasi ke 

kelompok yang lainnya. Dan kelompok yang lainnya dapat memberikan 

tanggapan atau pertanyaan mengenai materi yang didiskusikan apabila dalam 

kelompok tidak paham atau mengerti.  

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh setelah siswa mengerjakan tes 

evaluasi siklus I. nilai rata-rata hasil tes evaluasi siklus I sebesar 65,69 dengan 

nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 55. Pada siklus I siswa yang tuntas belajar 



adalah 21 siswa dari 36 siswa. Persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 

58,33% sedangkan persentasi siswa yang tidak tuntas belajar 41,67%.  

Berdasarkan penelitian pada siklus I diperoleh hasil belajar siswa 

sebagai berikut. 

Tabel 1 

Hasil Belajar Siklus I 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas  21 58,33% 

2 Tidak Tuntas 15 41,67% 

Jumlah 36 100,00% 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 ditujukkan bahwa sebanyak 21 siswa atau 

58,33% tuntas belajar dan 15 siswa atau 42,67% tidak tuntas belajar. 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berlangsung di nilai dengan 

kreteria yang ditentukan yaitu dengan mengamati banyaknya siswa yang aktif 

dalam pembelajaran berlangsung. Hasil observasi aktifitas siswa pada siklus I 

ditunjukkan pada table berikut. 

 

 

 



Tabel 2 

Aktivitas Siswa Siklus I 

No INDIKATOR SKOR 

I ASPEK AKTIVITAS  

1 Menjelaskan penjelasan guru atau teman 5 

2 Membaca materi atau LKS 4 

3 Menulis (mencatat) materi penting 3 

4 Mengerjakan LKS atau tugas 5 

5 Berdiskusi dengan guru 5 

6 Mengajukan pertanyaan pada guru atau teman 1 

II ASPEK KOOPERATIF 

1 Menghargai pendapat orang lain  3 

2 Mengambil giliran dan berbagi tugas 3 

3 Memberi kesempatan orang lain berbicara  3 

4 Mendengarkan dengan aktif 5 

5 Kerjasama dengan orang lain 2 

6 Kemampuan menyampaikan informasi  3 

Jumlah 

Persentase % 

Kriteria 

42 

70 

BAIK 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

Sedangkan kinerja guru pada siklus I ditujukkan pada tabel sebagai 

berikut.  

Tabel 3 

Kinerja Guru Siklus I 

No Data Kinerja Guru 

1 Skor yang diperoleh 85 

2 Skor maksimal 120 



3 Persentase kerja % 70,84 

4 Kriteria BAIK 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

2. Hasil siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2009, selama 2 jam 

pelajaran (2 x 45 menit) yang di ikuti 36 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki 

dan 25 perempuan kelas XI IPS 3SMA N I Nalumsari Kabupaten Jepara. 

Evaluasi siklus II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2009. Berdasarkan hasil 

evaluasi siklus II diperoleh hasil belajar siswa sebagai berikut. 

Tabel 4 

Hasil Belajar Siklus II 

No Keterangan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas  31 86,12% 

2 Tidak Tuntas 5 13,88% 

Jumlah 36 100,00% 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

Berdasarkan data pada tabel 4 ditujukkan bahwa sebanyak 31 siswa atau 

86,12% tuntas belajar dan 5 siswa atau 13,88% tidak tuntas belajar. 



Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ditujukkan pada tabel 

sebagai berikut.  

Tabel 5 

Aktivitas Siswa Siklus II 

No INDIKATOR SKOR 

I ASPEK AKTIVITAS  

1 Menjelaskan penjelasan guru atau teman 5 

2 Membaca materi atau LKS 5 

3 Menulis (mencatat) materi penting 4 

4 Mengerjakan LKS atau tugas 5 

5 Berdiskusi dengan guru 5 

6 Mengajukan pertanyaan pada guru atau teman 3 

II ASPEK KOOPERATIF 

1 Menghargai pendapat orang lain  3 

2 Mengambil giliran dan berbagi tugas 4 

3 Memberi kesempatan orang lain berbicara  5 

4 Mendengarkan dengan aktif 5 

5 Kerjasama dengan orang lain 4 

6 Kemampuan menyampaikan informasi  4 

Jumlah 

Persentase % 

Kriteria 

53 

86,67 

Sangat 

Baik  

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

Sedangkan kinerja guru pada siklus II ditujukkan pada tabel sebagai 

berikut.  

 

 



Tabel 6 

Kinerja Guru Siklus II 

No Data Kinerja Guru 

1 Skor yang diperoleh 102 

2 Skor maksimal 120 

3 Persentase kerja % 85 

4 Kriteria Sangat Baik 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

Hasil belajar siswa dari siklus I samapai dengan siklus II dapat dilihat 

dari nilai kognitif siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan 

pada akhir siklus. Dari evaluasi setiap siklus di peroleh dua nilai kognitif yaitu 

tes siklus I dan tes siklus II. Soal yang diberikan pada evaluasi siklus I dan 

siklus II sebanyak 20 soal dalam bentuk pilihan ganda.  

Sedangkan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada siklus 

I dan siklus II ditujukkan dalam tabel sebagai berikut (lampiran 1). 

Secara lebih jelas data tentang tingkat ketuntasan belajar siswa, nilai 

rata-rata siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan kinerja guru dapat 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

 



Gambar 1. Diagram ketuntasan belajar siswa 

   

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

Gambar 2. Diagram nilai rata-rata kelas 

 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 
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Gambar 3. Aktivitas Siswa 

 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 

 

Gambar 4. Kinerja Guru 

 

Sumber: Data Penelitian Dwi Septiyanto 2009 
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B. Pembahasan  

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan 

dan bahkan persepsi manusia. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. Dampak 

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka 

rapor, dan angka dalam ijazah (Dimyati, Mudjiono 2006: 5). 

Tolok ukur keberhasilan siswa adalah jika guru telah melakukkan 

pembelajaran kemudian melakukan evaluasi dan hasilnya memenuhi target 

dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

dapat mengubah perilaku siswa yang tidak bisa menjadi mampu. Keberhasilan 

pembelajaran dapat dilihat jika ada perubahan perilaku yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswanya. 

Model pembelajaran Think Pair and Share atau berfikir berpasangan 

berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan merupakan suatu cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi dikelas (Trianto 2007:126). 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II menujukkan 

peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I siswa masih menujukkan sikap 

kurang aktif, antusias dan tidak berani menyampaikan pertanyaan akibatnya 

kelas pasif dan guru tetap sebagai sumber informasi bagi siswa. Tetapi pada  



siklus II siswa mulai aktif bertanya, menyampaikan pendapatnya dan suasana 

kelas menjadi lebih aktif.  

Hasil observasi kinerja guru dari siklus I sampai siklus II menujukkan 

peningkatan dan mendapatkan kriteria baik. Pada silklus I peran guru sangat 

dominan karena dalam penyampaian materi dan melaksanakkan model 

pembelajaran TPS (Think Pair and Share) siswa masih menggantukkan guru 

sebagai informasi utama materinya. Sedangkan dalam siklus II guru sudah 

dapat menjalankan model pembelajaran TPS (Think Pair and Share) dan 

siswa pun menjadi lebih aktif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA N 1 Nalumsari Kabupaten Jepara 

sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata ujian tengah semester 

56,47 dengan jumlah siswa tuntas 11 siswa dan yang tidak tuntas 25 siswa 

dengan persentase ketuntasan belajar 30,56% dan persentase tidak tuntas 

belajar 69,44% . 

2. Hasil belajar siswa kelas XI IPS 3SMA N 1 Nalumsari Kabupaten Jepara 

setelah menggunakan model pembelajaran TPS (Think Pair and Share) 

meningkat. Dari hasil analisis data dari siklus I dan siklus II setelah melalui 

evaluasi diperoleh ketuntasan belajar siswa dari 58,33% menjadi 86,12% 

sedangkan nilai rata-rata dari 65,69 menjadi 70,00%. 

3. Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah penerapan model 

pembelajaran TPS (Think Pair and Share) yang telah dilaksanakan di kelas 

XI IPS 3 SMA 1 Nalumsari Kabupaten Jepara dapat meningkatkan hasil 

belajar sejarah siswa tahun pelajaran 2020 / 2021. 

 



B. SARAN 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian 

tindakan kelas pada kelas XI IPS 3 SMA 1 Nalumsari Kabupaten Jepara, 

peneliti memberikan saran kepada guru sejarah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran TPS (Think Pair and Share) perlu dilaksanakan 

dalam pembelajaran dikelas, karena model pembelajaran tersebut 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, selain itu model pembelajaran 

TPS merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberi 

kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi 

partisipasi siswa. 

2. Guru sejarah harus selalu kreatif dalam dalam proses pembelajaran 

agar memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran sejarah secara kooperatif. 
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