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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Analisis tentang Langkah-langkah Penerapan Model Think Pair Share 

Pada Pembelajaran Fiqih di Kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  

Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018 

Pembelajaran kooperatif   adalah   modal   pembelajaran   yang   

menitikberatkan   pada pengelompokan  siswa,  serta  membantu  siswa  

mengembangkan  interaksi silih    asuh    sesama    siswa.    Pembelajaran    

kooperatif    tidak    hanya diperkenalkan kerja  kelompok  saja,  melainkan  

pada  penstrukturannya, setiap kelompok memiliki anggota yang heterogen. 

Pengalaman belajar kooperatif akan menghasilkan keyakinan yang 

lebih  kuat  bahwa  seseorang  merasa  disukai  dan  diterima  oleh  siswa  lain 

serta menaruh perhatian bagaimana kawannya belajar dan ingin membantu 

temannya  belajar,  membantu  siswa meningkatkan sikap  positif,  misalnya 

membangun  kepercayaan  diri  terhadap  kemampuannya  menyelesaikan 

masalah   matematis,   sehingga   akan   mengurangi   rasa   cemas   terhadap 

pelajaran Fiqih yang sering dialami siswa.  

Pembelajaran kooperatif    lebih    unggul    dibandingkan    dengan 

kelompok   belajar   tradisional   maupun   belajar   secara individu. Hasil 

berbagai penelitian  para  ahli,  menunjukkan  bahwa  melalui  pembelajaran 

kooperatif     selain     meningkatkan     prestasi     akademik,     juga     dapat 
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meningkatkan    hubungan    sosial    antarsiswa,    karena    mereka    saling 

melengkapi. 

Pembelajaran kooperatif tipe Think pair share akan mampu  

mewujudkan situasi dan kondisi pembelajaran yang kondusif di dalam kelas 

yang saling mendukung melalui belajar secara kooperatif dalam kelompok 

kecil, serta diskusi kelompok dalam kelas. Kegiatan pembelajaran kooperatif 

Think pair share menekankan pada kesadaran siswa perlu belajar untuk 

mengaplikasikan pengetahuan, konsep, keterampilan tersebut kepada siswa 

yang membutuhkan dan setiap siswa merasa senang menyumbangkan 

pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya. Dan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS memberi siswa waktu lebih banyak untuk berfikir, 

menjawab, dan saling membantu, satu sama lain. Think pair share  

merupakan cara yang efektif  untuk mengubah pola diskusi di dalam 

kelas. Strategi ini menentang asumsi bahwa seluruh resitasi dan diskusi perlu 

dilakukan didalam setting seluruh kelompok”. 

Model pembelajaran think pair share memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi peserta didik waktu lebih banyak 

untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. Andaikan 

guru baru saja menyelesaikan suatu penyajian singkat, atau peserta didik telah 

membaca suatu tugas, atau situasi penuh teka-teki, maka guru menginginkan 

peserta didik memikirkan secara lebih mendalam tentang  apa yang  telah 

dijelaskan  atau dialami guru tersebut memilih menggunakan strategi think 

pair share sebagai gantinya tanya jawab seluruh kelas. 
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Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan 

dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam PBM tersebut. Dalam pembelajaran konsep Pembelajaran Fiqih, guru 

hendaknya dapat menggunakan metode mengajar yang memungkinkan 

peserta didik dapat mengalami, melaksanakan sendiri bagaimana memperoleh 

pengetahuan tersebut, sehingga pengetahuan yang dimiliki peserta didik lebih 

bermakna dan bertahan lama dalam ingatannya. Dengan 

demikian  akan  tepat  jika konsep  Pembelajaran Fiqih diajarkan guru melalui 

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Think pair share, karena pendekatan 

tersebut merupakan cara  penyajian pelajaran dimana Peserta didik aktif 

belajar secara bersama  dengan  kelompok kecil untuk mempelajari materi 

dan mengerjakan tugas. Jika pembelajaran   kooperatif   ini  dilakukan baik 

dan tepat oleh  guru dalam  PBM, maka akan mendorong keaktifan peserta 

didik dalam belajar, sebab dalam PBM peserta didik bukan saja hanya 

mendengarkan atau  menerima   pengetahuan  dalam bentuk penjelasan guru, 

tetapi peserta didik akan  terdorong untuk meningkatkan cara belajar 

aktifnya, maka hal ini akan berdampak pula pada perolehan hasil belajarnya. 

Langkah-langkah yang tepat dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think pair share pada umumnya adalah: 

a. Pendahuluan 

Fase1: Persiapan 

1) Guru melakukan apersepsi 
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a) Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan 

basmalah dan kemudian berdoa bersama.  

b) Mengabsen kehadiran siswa  

c) Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur’an  

d) Secara bersama bertadarus al-Qur’an  (selama 5-10 menit) 

e) Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator 

yang akan dicapai. 

f) Guru menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi). 

2) Guru menjelaskan tentang pembelajaran TPS 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

menggunakan TPS pada pembelajaran Fiqih supaya siswa mampu 

memahami, dan menerapkan  materi pembelajaran tentang Sumber 

Hukum Islam pada kehidupan sehari-hari.  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran supaya siswa; 

a) Mudah dalam memahami arti sumber hukum Islam 

b)  Mampu menerapkan sumber hukum Islam dalam kehidupan 

sehari-hari 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya 

a)  Aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

b)  Rajin dalam belajar 

c) Bersedia menerapkan sumber hukum Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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b. Kegiatan inti 

Fase 2: pelaksanaan pembelajaran tipe TPS 

1) Langkah pertama 

a) Menyampaikan pertanyaan : Guru menyampaikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. 

b) Siswa memperhatikan/mendengarkan dengan aktif penjelasan dan 

pertanyaan dari guru. 

2) Langkah kedua 

a) Berpikir : siswa berpikir secara individual. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan 

jawaban dari permasalahan yang disampaikan oleh guru. Langkah ini 

dapat dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil 

pemikiran masing-masing. 

 3) Langkah ketiga 

a) Berpasangan : setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-

masing dengan pasangan. 

b) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang 

menurut mereka paling benar atau meyakinkan. Guru memotivasi 

siswa untuk aktif dalam kerja kelompoknya. Pelaksanaan model ini 

dapat dilengkapi dengan LKS sebagai lembar kerja, kumpulan soal 

latihan atau pertanyaan yang dikerjakan secara kelompok. 
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4) Langkah keempat 

a) Berbagi : siswa berbagi jawaban mereka dengan seluruh kelas. 

b) Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara 

individual atau kelompok didepan kelas. Individu/kelompok yang 

lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 

c) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil 

pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan, dan memberikan 

pujian bagi kelompok yang berhasil baik dan memberi semangat 

bagi kelompok yang belum berhasil dengan baik (jika ada). 

Fase 3 : Penutup.  

Fase penutup ini merupakan akhir dari kegiatan atau langkah-

langkah yang tepat dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think pair share meliputi kegiatan: 

1) Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang 

telah didiskusikan. 

2) Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri. 

3) Siswa diberi PR dari buku paket/LKS, atau mengerjakan ulang soal 

evaluasi.  

Dengan langkah-langkah Penerapan Model Think Pair Share Pada 

Pembelajaran Fiqih di Kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  Jepara 

Tahun Pelajaran 2017/2018, akan memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini 

dikarenakan keunggulan dari model pembelajaran TPS adalah optimalisasi 
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partisipasi siswa dan lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-

masing anggota kelompok. Jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS bisa meningkatkan aktifitas belajar. 

Hubungan antara aktifitas belajar dengan prestasi belajar siswa menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktifitas belajar dengan prestasi 

belajar siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Gagne  yang 

mengatakan bahwa “Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan 

yang dicapai seseorang melalui aktifitas. Perubahan disposisi tersebut bukan 

diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah”. Dari 

sini jelas bahwa aktifitas siswa dalam mengikuti pelajaran akan berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi belajar. Dari sini jelas bahwa aktifitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

belajar. Hal ini didukung oleh Travers (dalam Suprijono, 2011:2) mengatakan 

bahwa belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Model 

pembelajaran kooperatif disamping mengembangkan hasil belajar akademik, 

juga efektif untuk mengembangkan aktifitas belajar siswa. Dengan adanya 

aktifitas belajar yang tinggi maka siswa diduga akan lebih siap dan sanggup 

untuk mengikuti pembelajaran dengan optimal, dan diharapkan akan 

mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang 

mempunyai aktifitas belajar rendah. 
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B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

Penerapan Model Think Pair Share Pada Pembelajaran Fiqih di Kelas V 

MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018  

1. Faktor pendukung yang mempengaruhi Penerapan Model Think Pair Share 

Pada Pembelajaran Fiqih di Kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  

Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018  

Pelaksanaan Think pair share  meliputi tiga tahap yaitu  Think 

(berpikir), Pairing (berpasangan), dan Sharing (berbagi). TPS memiliki 

keistimewaan, yaitu siswa selain bisa mengembangkan kemampuan 

individunya sendiri, juga bisa mengembangkan kemampuan 

berkelompoknya serta keterampilan atau kecakapan sosial. 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan pembelajaran 

kelompok dimana siswa diberi kesempatan untuk berfikir mandiri dan 

saling membantu dengan teman yang lain. Pembelajaran Think pair 

share merupakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

struktural. Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur 

tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Think pair share  merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas. Pembelajaran TPS membimbing siswa 

untuk memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab dalam 

kelompok atau pasangannya. Prosedur tersebut telah disusun dan dibentuk 

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan waktu yang lebih banyak 
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kepada siswa untuk dapat berpikir dan merespon yang nantinya akan 

membangkitkan partisipasi siswa.  

a. Guru yang professional. Guru mempunyai peran yang sangat besar 

dalam menerapkan Model Think pair share pada Pembelajaran Fiqih di 

kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  Jepara Tahun Pelajaran 

2017/2018. Bimbingan, arahan serta kesabaran guru dalam mendidik 

anak sangat diperlukan. Oleh karena itu petunjuk guru sangat 

diharapkan bagi peningkatan kegiatan pembelajaran Fiqih sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar Fiqih yang maksimal. 

b. Metode yang tepat. Metode pembelajaran sangat bervariasi. Namun 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran Fiqih dengan penerapan Model 

Think pair share pada Pembelajaran Fiqih di kelas V MI Matholi’ul 

Huda Bugel Kedung  Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018, dibutuhkan 

pemilihan atau penggunaan metode yang tepat. Metode yang tepat akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

anak didik mudah dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. 

c. Media Pembelajaran yang mencukupi (ketersediaan media 

pembelajaran). Media pembelajaran yang tepat akan berdampak positif 

dalam membantu guru dalam menerapkan Model Think pair share pada 

Pembelajaran Fiqih di kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  

Jepara. Hal ini bertujuan untuk membantu pemahaman siswa dalam 

menerima materi pembelajaran serta menghilangkan verbalisme dalam 

penyampaian materi pembelajaran. 
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d. Waktu yang cukup. Waktu yang cukup memberikan keleluasaan guru 

dalam memilih atau mempraktekkan penerapan Model Think pair share 

pada Pembelajaran Fiqih di kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  

Jepara. Dengan waktu yang cukup, guru dapat mengembangkan materi 

pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran 

yang diinginkan sehingga pengelolaan kelas dapat terkondisikan. 

e. Minat, motivasi, perhatian dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Faktor ini merupakan sesuatu yang harus ada 

dalam menunjang kegiatan pembelajaran Fiqih. 

f. Sarana prasarana yang memadai. Keadaan gedung yang representatif 

(sejuk, nyaman, tenang dan tidak bising membuat suasana kegiatan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Guru dapat mengajar dengan 

baik, sedangkan siswa memperhatikan serta mudah dalam menerima 

materi pembelajaran. 

 

2. Faktor penghambat penerapan Model Think pair share pada Pembelajaran 

Fiqih di kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel Kedung  Jepara Tahun 

Pelajaran 2017/2018, antara lain:  

a. Pada pertemuan awal siswa belum terbiasa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif TPS dalam proses belajar mengajar;  

b. Ada alokasi waktu yang kurang sesuai dengan bobot sub-bab yang 

diajarkan sehingga mengakibatkan tahapan pembelajaran dilanjutkan 

pada pertemuan berikutnya; dan  
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c. Berdasarkan lembar observasi masih adanya beberapa siswa yang 

kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan adanya kegiatan sekolah yang mengharuskan beberapa 

siswa meninggalkan kegiatan belajar mengajar dan beberapa siswa yang 

datang terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa 

yang dibelajarkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS tidak 

berbeda dengan prestasi belajar siswa yang dibelajarkan model 

pembelajaran konvensional.  

d. Kelompok yang terbentuk terlalu banyak, yang mengakibatkan tidak 

semua pertanyaan dalam kelompok dijawab oleh guru karena 

keterbatasan waktu, sehingga penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS tidak berdampak signifikan pada prestasi belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe TPS yang 

dikemukakan oleh Hartina.  

e. Sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya yang 

rendah dan waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang 

terbentuk banyak.  

Hal tersebut dengan pendapat Lie bahwa kekurangan dari TPS sebagai 

berikut: 1) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor; 2) Lebih 

sedikit ide yang muncul; dan 3) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah. 

Aktifitas Belajar Siswa Uji hipotesis aktifitas belajar siswa menunjukkan 

bahwa aktifitas belajar siswa yang menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS ada perbedaan dengan pembelajaran 
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konvensional.Berdasarkan hasil analisis kelas eksperimen yang menggunakan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih baik daripada kelas 

kontrol yang menggunakan penerapan model pembelajaran konvensional. 

Adanya perbedaan aktifitas belajar siswa pada penelitian ini sesuai 

dengan kelebihan model pembelajaran TPS yaitu sebagai berikut: 1) Siswa 

secara mandiri berpikir atau memecahkan masalah dengan tenang, kemudian 

berpasangan dan berbagi pemikiran atau solusi; 2) Setiap siswa disiapkan 

untuk kegiatan kolaboratif, bekerja dengan pasangan, mengumpulkan 

gagasan, dan berbagi pemikiran atau solusi mereka dengan seluruh rekan; 3) 

Meningkatkan keterampilan komunikasi lisan siswa karena mereka memiliki 

waktu yang cukup untuk mendiskusikan ide-ide mereka satu sama lain dan 

karena itu, tanggapan yang diterima lebih sering berupa intelektual singkat 

karena siswa memiliki kesempatan untuk merefleksikan ide-ide mereka; dan 

4) Ada pergeseran positif dalam aspek bahasa lisan dan sikap (Azlina, 

2010:23).  

C. Analisis tentang problem yang dihadapi dan solusi dalam Penerapan 

Model Think Pair Share Pada Pembelajaran Fiqih di Kelas V MI 

Matholi’ul Huda Bugel Kedung  Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share pada materi “Macam-Macam Najis” ini telah 

sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran think pair share. 

Meskipun pelaksanaan telah sesuai dengan tahapan-tahapan pada 
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pembelajaran think pair share tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi 

oleh peneliti. Kendala serta solusi yang dihadapi peneliti dapat dilihat pada  

Keterlaksanaan penerapan model think pair share dengan 

menggunakan tes, observasi, dan dianalisis secara statistik dan deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterlaksanaan model think pair share 

berlangsung baik; ada perbedaan aktifitas belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol; tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol; dan ada hubungan antara aktifitas 

belajar dengan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen.  

Think pair share merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dapat mengoptimalkan peran siswa dalam berinteraksi sosial 

dengan siswa yang lain maupun dengan guru, berkomunikasi secara ilmiah 

dalam suatu kegiatan diskusi, memupuk kerjasama tim, membangun rasa 

tanggung jawab, memecahkan masalah, dan meningkatkan pemahaman 

terhadap konsep. Dalam penerapan pembelajaran kooperatif siswa bisa 

berinteraksi dengan siswa yang lain untuk memperkuat ide yang dimiliki 

sehingga kesulitan dalam memahami materi pembelajaran.  

Proses pembelajaran yang berlangsung masih didominasi oleh guru. 

Saat peneliti menerapkan pembelajaran diskusi kelompok terdapat beberapa 

masalah diantaranya yaitu dalam bekerja kelompok yang berjumlah 4-5 orang 

terjadi keramaian yang mengakibatkan kelas menjadi kurang terkontrol serta 

pada saat berdiskusi hanya mengandalkan beberapa siswa saja dalam bekerja, 

yang mengakibatkan pembelajaran kurang kondusif. 
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Problem yang dihadapi dan solusi dalam penerapan Model Think pair 

share Pada Pembelajaran Fiqih di Kelas V MI Matholi’ul Huda Bugel 

Kedung  Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018, antara lain sebagai berikut: 

a. Guru belum menerapkan model pembelajar Think pair share secara 

maksimal. Solusinya adalah guru dapat belajar dari buku-buku yang 

berkaitan dengan penenerapan model pembelajaran Think pair share, guru 

harus mengetahui tata cara serta langkah-langkah yang harus dilakukan 

supaya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Think pair share secara maksimal. 

b. Guru belum maksimal dalam membimbing siswa pada saat berdiskusi.  

Guru hendaknya memberikan arahan tata cara melakukan diskusi serta tata 

cara mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Guru harus memberi 

pengertian kepada anak didiknya supaya berani maju dan tampil untuk 

mempresentasikannya. Guru harus mendorong siswa untuk berani bicara 

di depan umum, sehingga siswa tidak demam panggung.  

c. Pada pertemuan awal siswa belum terbiasa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif TPS dalam proses belajar mengajar; solusinya 

adalah membiasakan kepada anak didik dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif  TPS dalam proses belajar mengajar sehingga 

anak mudah dalam menerima materi pembelajaran. 

d. Ada alokasi waktu yang kurang sesuai dengan bobot sub-bab yang 

diajarkan sehingga mengakibatkan tahapan pembelajaran dilanjutkan pada 

pertemuan berikutnya. Solusinya adalah guru harus menyediakan waktu 
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yang cukup sesuai dengan bobot sub-bab yang diajarkan sehingga waktu 

yang direncanakan dan pelaksanaan dapat tercapai sesuai dengan waktu 

yang direncanakan. 

e. Rendahnya minat dan motivasi belajar siswa.  Solusinya adalah guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan LKS dengan sungguh-

sungguh, siswa dianjurkan untuk terbiasa bekerja sama sehingga mampu 

menggunakan kesempatan dengan baik saat berdiskusi dengan 

pasangannya, siswa saling aktif sehingga semua siswa aktif dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

f. Sikap pasif pada diri siswa. Guru harus mampu mendorong potensi yang 

ada pada diri siswa supaya tidak malu-malu dalam mempresentasikan hasi 

diskusi kelompok, maupun dalam menanggapi jawaban LKS. Guru 

hendaknya membimbing dan mengingatkan siswa agar dapat menjalankan 

pembelajaran sehingga siswa harus menggalinya sendiri, siswa harus 

sungguh-sungguh untuk mengerjakan LKS dan membimbing temannya 

yang masih mengalami kesulitan, sehingga kerja sama dalam kelompok 

dapat diwujudkan.  

g. Berdasarkan lembar observasi masih adanya beberapa siswa yang kurang 

fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Solusinya adalah 

memberikan arahan kepada siswa supaya lebih konsentrasi memperhatikan  

kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat mengikuti dan menerima 

materi dengan baik. 



86 
 

 
 

f. Kelompok yang terbentuk terlalu banyak. Solusinya adalah dengan 

menjadi kelompok diskusi maksimal 4 sampai dengan 5 anak. Hal ini 

bertujuan agar guru mampu mengkontrol jalannnya diskusi antar siswa.  

Hal ini menjadi dasar peneliti menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think pair share (TPS). Kelebihan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share (TPS) sebagai berikut: 1) Siswa secara 

mandiri berpikir atau memecahkan masalah dengan tenang, kemudian 

berpasangan dan berbagi pemikiran atau solusi; 2) Setiap siswa disiapkan 

untuk kegiatan kolaboratif; bekerja dengan pasangan, mengumpulkan 

gagasan, dan berbagi pemikiran atau solusi mereka dengan seluruh rekan. 

Secara tidak langsung, teknik ini membiarkan kelompok belajar dari satu 

sama lain; 3) Pada tahap konstruksi pengetahuan, para siswa akan 

menemukan apa yang mereka lakukan; 4) Guru memiliki waktu untuk 

berpikir dengan baik dan lebih cenderung mendorong elaborasi jawaban asli 

dan mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks; 5) Meningkatkan 

keterampilan komunikasi lisan siswa karena mereka memiliki waktu yang 

cukup untuk mendiskusikan ide-ide mereka satu sama lain dan karena itu, 

tanggapan yang diterima lebih sering berupa intelektual singkat karena siswa 

memiliki kesempatan untuk merefleksikan ide-ide mereka; dan 6) Ada 

pergeseran positif dalam tingkat pemahaman, kesadaran dan penggunaan 

strategi pemahaman, aspek bahasa lisan dan sikap (Azlina, 2010:23). 

Berdasarkan kelebihan model pembelajaran TPS tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa.oleh karena itu tujuan 
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penelitian adalah mengetahui: keterlaksanaan penerapan model TPS; adanya 

perbedaan pengaruh model TPS pada prestasi dan aktifitas belajar siswa; dan 

hubungan antara aktifitas belajar dengan hasil belajar siswa.  

Model pembelajaran konvensional kegiatan pembelajaran dilakukan 

dengan pemberian materi oleh guru dengan cara ceramah kemudian siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya. Tahap selanjutnya guru meminta siswa 

latihan soal dan dibahas diakhir pertemuan.Sedangkan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu guru menyampaikan inti materi, di 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban atas 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Pada tahap ini siswa diberikan 

permasalahan-permasalahan yang harus dipikirkan sebagai pengetahuan awal 

materi yang akan dipelajari. Tahap berpasangan (pair): guru meminta peserta 

didik untuk berpasangan guna mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan 

secara individu, sehingga bisa memperdalam makna dari jawaban tersebut. 

Hal ini bisa dijadikan tahap tukar pendapat antar siswa dalam satu kelompok. 

Tahap berbagi (share) merupakan tahapan diskusi kelas yang diharapkan 

terjadi tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian pengetahuan. Pada 

tahap ini guru memberikan penguatan atas jawaban dari siswa sehingga 

tujuan pembelajaran bisa tercapai dan siswa bisa membangun pemahamannya 

sendiri dari tahapan-tahapan pembelajaran yang telah dilalui.Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen perlakuan (silabus, RPP, 

Handout, dan LKS) dan instrumen pengukuran (tes dan lembar observasi). 
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Keterlaksanaan Model Pembelajaran TPS Keterlaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dari pertemuan pertama sampai keenam 

berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh persentase keterlaksanaan dari 

pertemuan pertama sampai keenam berturut-turut. Persentase keterlaksanaan 

tersebut menunjukkan adanya seberapa besar ketercapaian pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan setiap pertemuan berdasarkan hasil pengamatan 

observer terhadap guru yang mengajar.  

Aktifitas belajar siswa yang menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS ada perbedaan dengan pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan hasil analisis kelas eksperimen yang 

menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih baik 

daripada kelas kontrol yang menggunakan penerapan model pembelajaran 

konvensional.  

 


