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SARI 
 

Rasa, Sucipto. 2010. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 
(Think-Pair-Share) Untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Materi 
Pelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas VIII E SMP N 3 Ungaran Tahun 
Ajaran 2009/2010. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. UNNES. 

 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif, Think-Pair-Share 
 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana keberhasilan individu 
diorientasikan dalam keberhasilan kelompok. Metode yang diangkat  adalah 
model pembelajaran Think-Pair-Share. Metode ini adalah salah satu model 
pembelajaran yang member kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan 
partisipasi kepada orang lain. Teknis pelaksanaan metode ini adalah dengan 
Berpikir-Berpasangan-Berbagi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah; apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think-Pair-Share efektif untuk meningkatkan kemampuan memahami materi 
pelajaran sejarah pada siswa kelas VIII E SMP N Ungaran tahun ajaran 
2009/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui apakah 
pendekatan Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 2) 
Mengetahui bagaimana proses penggunaan pendekatan Think-Pair-Share pada 
pembelajaran sejarah agar lebih efektif dan efisien. Manfaat penelitian ini adalah 
untuk : 1) Melatih siswa untuk aktif dan kreatif, 2) meningkatkan kemampuan 
siswa dalam pemecahan masalah, kemampuan bekerjasama dan kemampuan 
berkomunikasi, 3) Menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih semangat dalam 
belajar, dalam hal ini khususnya materi sejarah. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
(nilai rata-rata) mengalami peningkatan dari 60,4 pada masa Pra Siklus, 66,9 pada 
Siklus I dan 71,2 pada Siklus II. Sejalan dengan hasil belajar, tingkat ketuntasan 
klasikalpun mengalami peningkatan yakni 47,1 % pada Pra Siklus, 67,6 % Siklus 
I, dan 88,2 % Silkus II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan Think-Pair-Share dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar penerapan 
model pembelajaran Think-Pair-Share disosialisasikan dan digunakan sebagai 
alternatif dalam pembelajaran sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Selain itu dalam penerapan model ini seorang guru perlu senantiasa mengawasi 
kelas untuk memotivasi keaktifan siswa dan memberi bimbingan secara individu 
maupun kelompok. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan sebagai 
pengembangan diri sehingga dapat mengembangkan dalam ruang lingkup yang 
lebih luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak 

bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran. Keberadaan pendidikan sangat penting tersebut telah diakui dan 

sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam UUD 

1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa ” setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan”. Selanjutnya pada ayat 3 dituangkan pernyataan yang 

berbunyi ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

penidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-

undang (Munib, 2004:139). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu 

semakin pesat, arus globalisasi semakin hebat. Akibat kedua fenomena ini antara 

lain memunculkan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan terutama 

lapangan pekerjaan. Untuk menghadapi tantangan berat ini dibutuhkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Untuk mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas diperlukan adanya mutu pendidikan. 
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Salah satu masalah mendasar dalam dunia pendidikan adalah bagaimana 

usaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar sehingga memperoleh hasil 

yang efektif dan efisien. Pendidikan tidak lagi hanya dilihat dari dimensi rutinitas, 

melainkan harus diberi makna mendalam dan bernilai bagi perbaikan kinerja 

pendidikan sebagai salah sartu instrumen utama pengembangan sumber daya 

manusia dengan multi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh 

karena itu penyelenggaraan pendidikan menghendaki perencanaan dan 

pelaksanaan yang matang agar hasil yang diharapkan tercapai dengan maksimal. 

 Pendidikan adalah proses interaksi bertujuan, interaksi ini terjadi antara 

guru dan siswa, yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga 

menjadi mandiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan 

satuan tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan 

(Dimyati, 1996:6). Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik bergantung 

pada dua unsur yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang dimiliki oleh peserta 

didik sejak lahir, dan lingkungan yang mempengaruhi hingga bakat itu 

berkembang (Hamalik, 2003:3). 

Pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. 

Dalam pelaksanaanya ketiga kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan 

terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik serta 

lingkungan hidupnya (Munib, 2004:29). 

Melalui pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia Indonesia yang 

mempunyai jiwa dan semangat yang tangguh dalam mendukung dan 
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melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan pendidikan nasional. 

Disamping itu melalui pendidikan diharapkan mampu dikembangkan sikap, nilai, 

moral, dan seperangkat keterampilan hidup bermasyarakat dalam rangka 

mempersiapkan warga negara yang baik dan mampu bermasyarakat.  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Seorang guru dalam pendidikan memegang 

peranan penting. Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

pengalaman teoritis tapi juga harus memiliki kemampuan praktis. Kedua hal ini 

sangat penting karena seorang guru dalam pembelajaran bukanlah sekedar 

menyampaikan materi semata tetapi juga harus berupaya agar mata pelajaran yang 

sedang disampaikan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan 

dan mudah dipahami bagi siswa. Apabila guru tidak dapat menyampaikan materi 

dengan tepat dan menarik, dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa, 

sehingga mengalami ketidaktuntasan dalam belajarnya. 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh 

rakyat Indonesia sendiri secara optimal disertai dengan hak dukungan dan 

perlindungan sesuai dengan potensinya. Sebagai perwujudan pencapaian tujuan 

tersebut maka belajar merupakan suatu proses aktif memerlukan dorongan dan 

bimbingan ke arah tercapainya tujuan yang dikehendaki. 

Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, harus didukung oleh 

iklim pembelajaran yang kondusif. Iklim pembelajaran yang dikembangkan oleh 

guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan 
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kegairahan belajar siswa. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketetapan 

guru dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran. 

Secara teoretis, mudah untuk mempelajari semua metode atau model yang 

disarankan oleh para pakar pendidikan dan pakar pembelajaran, akan tetapi pada 

praktek pelaksanaan sangat sulit untuk diterapkan, jika akan dikaitkan dengan 

kekhususan mata pelajaran atau bidang studi yang masing-masing telah memiliki 

standar materi dan tujuan-tujuan kognitif, afeksi, maupun psikomotorik. 

Khususnya dalam mata pelajaran sejarah, masih sedikit sekali tersedia buku 

panduan untuk bahan ajar di kelas. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan salah satu tugas utama guru. 

Namun dewasa ini masih ditemui adanya kecederungan meminimalkan 

keterlibatan siswa (Teacher Center Approach). Dominasi guru dalam proses 

pembelajaran menyebabkan kecenderungan siswa lebih bersifat pasif sehingga 

mereka lebih banyak menunggu sajian dari guru daripada mencari atau 

menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan. 

Selama ini masih ditemui proses pembelajaran yang bersifat konvensional, 

seperti pemberian catatan dan ceramah, sementara siswa hanya duduk, diam dan 

mendengarkan ceramah dari guru mereka. Proses seperti itu hanya menekankan 

pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian materi semata daripada 

mengembangkan kemampuan belajar dan membangun individu. Kondisi seperti 

ini tidak akan menimbulkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti yang 
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diharapkan. Akibatnya tujuan pembelajaran tidak tercapai dan hasil belajar tidak 

akan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu faktor yang datang dari dalam siswa dan faktor yang datang dari luar siswa 

atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor yang datang dari siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil 

belajar yang dicapai. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada 

faktor lain, seperti motivasi belajar, minat, perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Adanya pengaruh dari dalam diri 

siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah 

perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadari (Sudjana, 2008:40). 

Hasil belajar siswa yang diperoleh juga bergantung dari lingkungan. 

Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar dirinya yang dapat menentukan atau 

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar yang 

paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah adalah kualitas pengajaran. 

Kualitas pengajaran merupakan tinggi rendahnya atau efektif atau tidaknya proses 

belajar mengajar dalam mencapai pengajaran. Oleh sebab itu hasil belajar siswa di 

sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

Rendahnya hasil belajar khususnya sejarah mungkin disebabkan oleh 

belum adanya penggunaan model, strategi dan teknik pengajaran yang tepat. Mata 

pelajaran sejarah merupakan bagian-bagian dari ilmu sosial yang mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme, 
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dalam hal ini sejarah merupakan kajian ilmu yang menjelaskan tentang peristiwa 

masa lampau yang disertai dengan fakta-fakta yang jelas. 

Namun pada kenyataan yang terdapat di sekolah, menunjukkan bahwa 

mata pelajaran sejarah kurang diminati. Dalam proses pembelajaranya, siswa 

terlihat kurang antusias, acuh tak acuh dan daya kreativitasnya rendah. Salah satu 

sebabnya mungkin adalah karena guru kurang menguasai materi dan strategi 

pembelajaranya kurang mempunyai daya dukung terhadap hasil belajar siswa. 

Pelajaran sejarah menurut siswa hanyalah mengulangi hal yang sama dari 

tingkat dasar sampai tingkat pendidikan menengah. Model dan teknik 

pengajaranya juga kurang menarik, biasanya guru memulai pelajaranya dengan 

cerita atau membacakan yang telah tertulis di dalam buku ajar. 

Untuk itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang lebih modern dan 

lebih mengedepankan interaksi kooperatif. Maka dari itu, penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif dalam pendidikan menjadi lebih penting. Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi belajar dimana siswa belajar dalam kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, setiap anggota saling bekerjasama dan membantu untuk memahami 

suatu bahan ajaran. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan materi dan saling membantu teman sekelompok mencapai 

ketuntasan. 

Salah satu tipe dalam model pembelajaran kooperatif ini adalah TPS 

(Think-Pair-Share). Dipilih model pembelajaran Think-Pair-Share karena model 

pembelajaran ini memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir dan saling 
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membantu satu sama lain dan akan menambah variasi model pembelajaran yang 

lebih menarik, menyenangkan, meningkatkan aktivitas dan kerja sama siswa. 

Pembelajaran kooperatif dengan model Think-Pair-Share ini mudah diterapkan 

pada semua mata pelajaran termasuk sejarah. 

Model pembelajaran Think-Pair-Share ini telah diterapkan di berbagai 

daerah karena metode ini merupakan salah satu model pembelajaran sederhana 

yang memiliki prosedur secara eksplisit sehingga model pembelajaran ini dapat 

disosialisasikan dan digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran sejarah di 

sekolah. 

Keunggulan lain dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa. Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan 

membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, tipe Think-Pair-Share ini memberi 

kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan 

menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain (Lie, 2004:57). 

Disamping mempunyai keunggulan, model pembelajaran Think-Pair-

Share ini juga mampunyai kelemahan. Kelemahanya adalah (1) metode 

pembelajaran Think-Pair-Share belum banyak diterapkan di sekolah, (2) sangat 

memerlukan kemampuan dan keterampilan guru, waktu pembelajaran 

berlangsung guru melakukan intervensi secara maksimal, (3) menyusun bahan 

ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan taraf berpikir 

anak, dan, (4) mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan mendengarkan 

ceramah diganti dengan belajar berpikir memecahkan masalah secara kelompok, 

hal ini merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa (Lie, 2004). 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

untuk meningkatkan kemampuan memahami materi pelajaran sejarah pada siswa 

kelas VIIIE SMP N 3 Ungaran tahun ajaran 2009/2010. 

 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

muncul dalam penelitian ini adalah, apakah penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share efektif untuk meningkatkan kemampuan 

memahami materi pelajaran sejarah pada siswa kelas VIII SMP N 3 Ungaran 

tahun ajaran 2009/2010?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah pendekatan Think-Pair-Share dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa 

2.  Mengetahui bagaimana proses penggunaan pendekatan Think-Pair-

Share pada pembelajaran sejarah agar lebih efektif dan efisien. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang penggunaan model pembelajaran Think-Pair-

Share untuk  meningkatkan kemampuan memahami materi pelajaran sejarah pada 

siswa kelas VIIIE SMP N 3 Ungaran adalah: 
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1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat yang diperoleh yaitu hasil penelitian tentang penggunaan 

model pembelajaran Think-Pair-Share untuk meningkatkan 

kemampuan memahami materi pelajaran sejarah pada siswa  kelas VIII 

SMP N 3 Ungaran dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan khususnya 

mata pelajaran sejarah, juga memberikan sumbangan informasi bagi 

peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama guna 

penyempurnaan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1. Melatih siswa untuk aktif dan kreatif 

2. Siswa dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, 

kemampuan bekerjasama dan kemampuan berkomunikasi. 

3. Menumbuhkan semangat kerjasama dalam pembelajaran bahkan 

tidak menutup kemungkinan di luar pembelajaran. 

4. Menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih semangat dalam 

belajar, dalam hal ini,  khususnya materi sejarah. 

5. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran sejarah. 

b. Manfaat bagi guru 

1. Sebagai motivasi bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan 

bervariasi. 
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2. Membantu guru dalam menciptakan suatu kegiatan belajar yang 

menarik dan memberikan alternatif model pembelajaran yang 

dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran. 

3. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, diharapkan dapat 

meningkatkan profesionalisme guru. 

c. Manfaat bagi sekolah 

   Memberikan sumbangan untuk sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar 

Belajar adalah ’key term’ istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. 

Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam 

berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Syah 

mendefinisikan belajar sebagai berikut; 

1. Belajar adalah perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan 

dan makna yang terkandung dalam belajar. Dengan belajar manusia dapat 

berkembang lebih jauh daripada makhluk-makhluk lainya, sehingga ia 

terbebas dari kemandgan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. 

Kemampuan manusia untuk berkembang melalui belajar menjadikan manusia 

secara bebas dapat mengeksplorasi, memilih dan menetapkan keputusan-

keputusan penting untuk kehidupan. 

2. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini 

berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada di 

sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarhganya sendiri (Syah, 

2003:59-63). 
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B. Proses Pembelajaran 

Pada proses pembelajaran mengandung dua kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar didefinisikan 

sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di 

dalam diri seseorang mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.  

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar 

merupakan suatu usaha perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh 

dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik, 

mental dan dana. Aspek fisik meliputi panca indera, otak dan anggota tubuh 

lainnya, sedangkan aspek mental dan kejiwaan berupa intelegensi, bakat, motivasi, 

minat dan sebagainya. (Dalyono, 1997:49). 

Selain kegiatan belajar, proses pembelajaran atau proses belajar mengajar 

mengandung kegiatan pembelajaran. Menurut Darsono (2000:24), pembelajaran 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga 

tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran dilakukan 

bertujuan untuk membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa berubah baik kualitasnya. Tingkah 

laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa. 

 Ciri-ciri pembelajaran meliputi: 

a. Pembelajaran dilakukan seara sadar dan direncanakan secara sistematis. 
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b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik 

maupun psikologis. 

Karena pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja maka pembelajaran bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik. 

 Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan suatu strategi 

agar proses belajar dapat mencapai tujuan. Cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan disebut metode. Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran (Nana, 

2000:27-30). 

 Proses pembelajaran dapat berlangsung apabila ada interaksi antara guru 

dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Menurut Vygotsky, belajar 

merupakan suatu perkembangan pengertian. Komunikasi verbal dengan orang 

dewasa atau orang yang dianggap lebih mengetahui akan mengembangkan 

pengertian tersebut. Seperti halnya pandangan konstruktivis sosiokultur, Vygotski 

menekankan pentingnya keaktifan seseorang dalam belajar. Teori Konstruktivis 
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Vygotski memandang bahwa fungsi kognisi manusia berkembang dari interaksi 

sosial masing-masing individu dalam konteks budaya, interaksi sosial khususnya 

melalui dialog dan komunikasi verbal berpengaruh terhadap pembelajaran 

seseorang (Suparno, 1996: 45-46). 

 Dalam proses pembelajaran, tugas pengajar adalah membantu seseorang 

untuk membentuk pengetahuanya sendiri. Mengajar bukanlah mentransfer 

pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada yang belum tahu, dalam hal ini 

penyediaan prasarana dan situasi yang memungkinkan dialog secara kritis perlu 

dikembangkan. Tugas pengajar lebih sebagai mitra yang aktif bertanya, untuk 

merangsang penalaran siswa dengan membiarkan siswa mengungkapkan gagasan 

dan konsepnya. 

 Dalam pembelajaran, seringkali kelas didominasi oleh siswa pandai, 

sedangkan kelompok sedang apalagi kelompok kurang pandai tidak begitu 

nampak perananya dalam pembelajaran, sehingga perlu usaha untuk melibatkan 

ketiga kelompok ini untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Cara yang lebih 

efektif yaitu melibatkan seluruh anggota kelompok dalam kegiatan pembelajaran, 

cara tersebut lazim dikenal dengan pembelajaran kooperatif. 

 

C. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana keberhasilan 

individu diorientasikan dalam keberhasilan kelompok. Metode 

pembelajaran kooperatif merupakan salah satu metode pembelajaran 
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dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami suatu 

bahan pembelajaran. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok 

adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu teman 

sekelompok mencapai ketuntasan. 

 Pada pembelajaran kooperatif, guru berperan membantu siswa 

untuk mengembangkan keterampilan melalui interaksi dengan kelompok. 

Pembelajaran kooperatif memupuk pembentukan kelompok kerja dengan 

lingkungan positif, meniadakan persaingan individu dan isolasi di 

lingkungan akademik. Tiga konsep utama karakteristik pembelajaran 

kooperatif menurut Slavin (1995:5) adalah penghargaan kelompok, 

pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. 

Lie (2002 :30-36) menyebutkan ada lima unsur model 

pembelajaran kooperatif menurut Roger dan David, yaitu: 

a) Saling ketergantungan positif 

 Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, setiap anggota 

kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri, sehingga anggota lain 

dapat mencapai tujuan. 

b) Tanggung jawab perseorangan  

 Tugas dan pola penilaian menurut prosedur model pembelajaran 

cooperative learning memacu siswa merasa bertanggungjawab untuk 

melakukan yang terbaik. 
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c) Tatap muka 

 Kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi, akan membentuk 

sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa 

orang akan lebih sempurna daripada pemikiran satu orang. 

d) Komunikasi antar anggota 

 Keberhasilan suatu kelompok tergantung pada kesadaran setiap 

anggotanya untuk saling mendengarkan dan saling mengutarakan 

pendapat. 

e) Evaluasi  

 Proses kerja kelompok dan hasil kerjasama perlu dievaluasi 

sehingga pada tahap selanjutnya dapat terjalin kerja sama yang efektif. 

Sedangkan menurut (Lungdren, 1994), unsur-unsur dasar dalam 

pembelajaran kooperatif adalah : (1) Para siswa harus memiliki persepsi 

bahwa mereka ”tenggelam” atau ”berenang” bersama, (2) Para siswa 

harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain 

dalam kelompoknya, (3) Para siswa harus berpandangan bahwa mereka 

semua memiliki tujuan yang sama, (4) Para siswa membagi tugas dan 

berbagi tanggung jawab diantara para anggota kelompok, (5) Para siswa 

diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh 

terhadap evaluasi kelompok, (6) Para siswa berbagi kepemimpinan 

sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar, 

(7) Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 
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Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan 

khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan 

atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, 

tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan (Slavin, 1995). 

b. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif adalah : (1) setiap 

anggota memiliki peran, (2) terjadi hubungan interaksi langsung di antara 

siswa, (3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan 

juga teman-teman sekelompoknya, (4) guru membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, (5) guru hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan (Carin dalam Yusup, 2003). 

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kooperatif sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (1995), yaitu 

penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan 

yang sama untuk berhasil. 

1) Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan 

kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan 

kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria 

yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada 

penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 
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menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, 

saling membantu dan saling peduli. 

2) Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran 

individu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban 

tersebut menitik beratkan pada aktivitas anggota kelompok yang 

saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban 

secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk 

menghadapi tes dan tugas-tugas lainya secara mandiri tanpa 

bantuan teman sekelompoknya. 

3) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring 

yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan 

prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. Dengan 

menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik yang 

berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh 

kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok 

tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan 

individu diorientasikan pada kegiatan orang lain. Sedangkan tujuan dari 

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan 
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individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya 

(Slavin dalam Yusup, 2003). 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh 

Ibrahim, etc (2000), yaitu: 

1) Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas 

akademis penting lainya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model 

ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. 

Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model 

struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai 

siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah norma 

yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif 

dapat memberi keuntungan baik pada siswa maupun kelompok 

yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik.  

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah 

penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan 

ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuanya. 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari berbagai 

latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung 
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pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan 

kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan 

kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, penting dimiliki 

oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

d. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Urutan langkah-langkah perilaku guru menurut model 

pembelajaran kooperatif yang diuraikan Arends (dalam Yusup 

2003) adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut; 

Fase Tingkah laku guru 

Fase 1 :  

Guru menyampaikan 

semua tujuan 

Menyampaikan tujuan dan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran memotivasi 

siswa tersebut dan memotivasi siswa 

untuk belajar 

Fase 2 : 

Guru menyajikan informasi 

kepada siswa 

Menyajikan informasi dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bacaan 

Fase 3 :  

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara 

efisien 

Fase 4 :  Guru membimbing kelompok-kelompok 
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Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas dan 

belajar mereka 

Fase 5 : Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 :  

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok 

 

Dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif pada siswa, berarti 

guru dan siswa: 

1. Mengembangkan dan menggunakan keterampilan kooperatif berpikir 

kritis dan kerjasama kelompok. 

2. Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif diantara siswa 

yang berasal dari latar belakang yang berbeda. 

3. Menerapkan bimbingan oleh teman (peercooching) 

4. Menciptakan lingkungan yang menghargai dan menghormati nilai-nilai 

ilmiah. 

 

D. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran tradisional yang biasa 

dilakukan oleh guru seperti metode ceramah, tanya jawab dan latihan soal (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1997:15). Metode konvensional adalah cara 

menyampaikan pembelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas 
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dengan cara berbicara di awal pembelajaran, menerangkan materi dan contoh soal 

(Suyitno, 2004:3). 

 

E. Pembelajaran Sejarah di Sekolah 

Sejarah adalah biografi, setiap manusia mempunyai biografi, begitu pula 

manusia pada masa lampau, tetapi yang dipelajari hanyalah biografi manusia yang 

mempunyai peranan penting yang tercatat dalam sejarah.  

Kehidupan orang-orang yang memegang peranan penting dalam sejarah 

itulah yang akan ditiru oleh generasi muda sekarang. (Soewarso, 2000:26). 

Tujuan diajarkanya sejarah di sekolah adalah untuk memperkenalkan 

pelajar kepada riwayat perjuangan manusia untuk mencapai kehidupan yang bebas, 

bahagia, adil dan makmur, serta menyadarkan pelajar tentang dasar dan tujuan 

kehidupan manusia berjuang pada umumnya (Soewarso, 2000:31). 

Menurut I Gde Widja, tujuan pembelajaran sejarah yang ingin dicapai 

adalah untuk mengembangkan tiga aspek (ranah) kemampuan, yaitu; aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (I Gde Widja, 1989:27-28). Ketiga aspek 

kemampuan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan 

seperti dalam tujuan akhir pembelajaran sejarah. Konsekuensinya adalah 

pengembangan-pengembangan konsep-konsep sejarah (aspek kognitif) tidak 

dilepaskan dari pengembangan nilai dan sikap (aspek afektif). Agar konsep dan 

nilai sejarah tersebut berkembang secara optimal maka subyek didik memiliki 

keterampilan intelektual (aspek psikomotorik) serta terlihat aktif secara fisik, 

mental, dan emosional dalam pembelajaranya (Semiawan, 1987:VII). 
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Pada hakekatnya tujuan belajar sejarah yaitu untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan tersebut disesuaikan dengan dasar 

negara dan kurikulum pendidikan sejarah yang dilaksanakan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sejarah 

di sekolah adalah untuk meningkatkan dan menyadarkan generasi muda untuk 

mengembangkan dan memahami pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila. 

 

F. Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

Model pembelajaran Think-Pair-Share dikembangkan oleh Frank Lyman 

dkk dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Model pembelajaran Think-Pair-

Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif sederhana. Teknik ini 

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan 

orang lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Lie, 

2004:57). 

Model pembelajaran Think-Pair-Share adalah salah satu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan 

partisipasi kepada orang lain. 

Think-Pair-Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit 

untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain (Nurhadi, 2003:66). Sebagai contoh, guru baru saja 

menyajikan suatu topik atau siswa baru saja selesai mengerjakan tugas, 
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selanjutnya guru meminta siswa untuk memikirkan permasalahan yang ada dalam 

topik/bacaan tersebut. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran Think-Pair-Share sederhana, namun 

penting terutama dalam menghindari kesalahan-kesalahan kerja kelompok. Dalam 

model ini, guru meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, berpasangan 

dengan siswa lain dan mendiskusikanya, kemudian berbagi ide dengan seluruh 

kelas. 

Tahap utama dalam pembelajaran Think-Pair-Share menurut Ibrahim 

(2000: 26-27) adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 : Thinking (berpikir) 

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan 

pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan 

atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. 

Tahap 2 : Pairing (berpasangan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk 

mendiskusikan apa yang telah dipikirkanya pada tahap pertama. 

Dalam tahap ini, setiap anggota pada kelompok membandingkan 

jawaban atau hasil pemikiran mereka dalam mendefinisikan 

jawaban yang dianggap paling benar, paling meyakinkan, atau 

paling unik.  

Tahap 3 : Sharing (berbagi) 

Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi 

dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. 
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Keterampilan berbagi dalam seluruh kelas dapat dilakukan 

dengan menunjuk pasangan yang secara sukarela bersedia 

melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran pasangan 

demi pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah 

mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

Langkah-langkah atau alur pembelajaran dalam model Think-Pair-Share 

adalah: 

Langkah ke 1  : Guru menyampaikan pertanyaan. 

 

Aktifitas  : Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, yang 

akan   disampaikan. 

Langkah ke 2  : Siswa berpikir secara individual 
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Aktifitas   : Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan  

jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru. Langkah ini 

dapat dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan 

hasil pemikiranya masing-masing. 

Langkah ke 3  : Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-

masing dengan pasangan. 
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Aktifitas  : Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang 

menurut mereka paling benar atau paling meyakinkan. Guru 

memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja kelompoknya. 

Pelaksanaan model ini dapat dilengkapi dengan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) sehingga kumpulan soal latihan atau pertanyaan yang 

dikerjakan secara kelompok. 

Langkah ke 4  :  Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas 

 

Aktifitas  : Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara 

individual atau kelompok di depan kelas. 

Langkah ke 5  : Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 
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Aktifitas  : Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

Kegiatan  dalam model Think-Pair-Share memberikan keuntungan. Siswa 

secara individu dapat mengembangkan pemikiranya masing-masing karena 

adanya waktu berpikir (think time), sehingga kualitas jawaban juga meningkat. 

Menurut Jones (2002), akuntabilitas berkembang karena siswa harus saling 

melaporkan hasil pemikiran masing-masing dan berbagi (berdiskusi) dengan 

pasanganya, kemudian pasangan-pasangan tersebut harus berbagi dengan seluruh 

kelas. Jumlah anggota kelompok yang kecil mendorong setiap anggota untuk 

terlibat secara aktif, sehingga siswa jarang atau bahkan tidak pernah berbicara di 

depan kelas paling tidak memberikan ide atau jawaban karena pasanganya. 

Menurut Spencer Kagan (dalam Maesuri, 2002:37) manfaat Think-Pair-

Share adalah : (1) para siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk 

mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain ketika mereka 

terlibat dalam kegiatan Think-Pair-Share lebih banyak siswa yang mengangkat 

tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam pasanganya. Para siswa 
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mungkin mengingat secara lebih seiring penambahan waktu tunggu dan kualitas 

jawaban mungkin menjadi lebih baik, dan (2) para guru juga mungkin mempunyai 

waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika menggunakan Think-Pair-Share. 

Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan jawaban siswa, mengamati reaksi 

siswa, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. 

 

G. Kerangka Pikir 

Seberapa baik dan tepat materi sejarah yang ditetapkan belum tentu akan 

menjamin tercapainya pendidikan sejarah yang dirumuskan. Salah satu faktor 

yang penting untuk mecapai tujuan pendidikan adalah proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan. Salah satu implikasi teori belajar konstruktivis dalam 

pembelajaran adalah kooperatif. Pembelajaran kooperatif memanfaatkan 

kecenderungan siswa untuk berinteraksi. 

Pembelajaran dengan menggunakan model Think-Pair-Share merupakan 

salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang menggunakan struktur 

kelompok berpasangan. Meskipun termasuk dalam model pembelajaran 

kooperatif, struktur ini memberikan kesempatan mengembangkan kemampuan 

berpikir individu. Selain itu, model pembelajaran Think-Pair-Share juga 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, 

berpasangan, dan berbagi sehingga kemampuan siswa baik secara individu dengan 

guru sebagai pusat kegiatan. Penyajian masalah dalam pembelajaran Think-Pair-

Share yang kontekstual melatih siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai 

konsep-konsep sejarah.  
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H. Hipotesis 

Hipotesis mengandung pengertian satu pendapat yang kebenaranya masih 

harus dibuktikan terlebih dahulu. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah; 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share, 

kemampuan memahami materi pelajaran sejarah pada siswa kelas VIIIE 

SMP N 3 Ungaran tidak meningkat. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Kemampuan memahami materi pelajaran sejarah pada siswa kelas 

VIIIE SMP N 3 Ungaran meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian tindakan kelas, dan 

dirancang minimal dua siklus. Dalam setiap siklusnya terdiri dari empat tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus kedua 

merupakan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan hasil refleksi dari siklus 

I, guna memperbaiki kekurangan yang masih terdapat pada siklus I. 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur 

membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan yang beruntun kembali ke 

langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari tahapan penyusunan rancangan 

sampai dengan refleksi, yang disebut tahap evaluasi. Bentuk penelitian tindakan 

tidak pernah merupakan kegiatan tunggal tetapi harus berupa rangkaian kegiatan 

yang akan kembali ke asal, yaitu bentuk siklus. (Arikunto, 2006:20). 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan dikenai 

generalisasi dari penelitian tersebut (Suharsini, Arikunto, 1989:102). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 



32 

 

penelitian, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai 

sumber data.  

Dilihat dari jumlahnya populasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Populasi terhingga, adalah populasi yang terdiri dari elemen atau 

unsur yang memiliki batas. 

b. Populasi tak terhingga, adalah populasi yang terdiri dari elemen 

atau unsur dengan jumlah sekor sukar sekali dicari batasnya. 

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, populasi dibagi menjadi 2 

(dua), yaitu: 

a. Populasi homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki 

sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya 

secara kuantitatif. 

b. Populasi heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki 

sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-

batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 3 

Ungaran tahun ajaran2008/2009. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 1998:117). Dalam penelitian ini, hanya diambil 

satu kelas yaitu kelas VIII E.  
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C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bahan Untuk Melayani 

 Variabel bahan untuk melayani adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share. 

2. Variabel Non-Eksperimen 

 Variabel non-eksperimen dapat dibedakan menjadi dua macam 

faktor, yaitu; faktor internal dan ekternal. 

a. Faktor Internal Siswa 

1) Aspek Fisiologis (jasmaniah) 

 Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Dalam hal ini ada dua hal yang 

perlu diperhatikan; 

a) Nutrisi harus cukup karena kekurangan kadar makanan 

mengakibatkan lemahnya jamani mudah lesu, lekas 

ngantuk, lekas lelah, dan sebagainya. 

b) Beberapa penyakit ringan yang sangat mengganggu 

belajar seperti influenza, sakit gigi, sakit kepala, batuk 

dan sejenisnya, kadang diabaikan karen dipandang 

tidak cukup serius untuk mendapatkan perhatian dan 

pengobatan. 



34 

 

 Kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan 

siswa, indera pendengar dan indera penglihat sangat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi 

dan pengetahuan khususnya yang disajikan di kelas. 

2) Aspek Psikologis 

 Ada banyak aspek psikologis yang mempengaruhi kuantitas 

dan kualitas perolehan belajar siswa. 

a) Intelegensi Siswa 

 Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan 

atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara 

yang tepat. Intelegensi bukanlah persoalan kualitas otak 

saja, melainkan juga kualitas organ tubuh lainya. 

Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa tidak 

diragukan lagi, sanagat menentukan tingkat 

keberhasilan siswa. Hal ini berarti, semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin 

kecil peluangnya untuk meraih sukses. 

b) Sikap Siswa 

 Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

(respon tendency) dengan cara yang relatif terhadap 

objek orang, barang dan sebagainya baik secara positif 
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maupun negatif. Sikap (attitude) siswa yang positif, 

kepada guru dan mata pelajaran yang disajikan oleh 

guru merupakan pertanda awal yang bak bagi proses 

pembelajaran siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif 

siswa terhadap guru dan mata pelajaran yang disajikan 

apalagi jika diiringi kebencia terhadap guru dan mata 

pelajaran yang disajikan dapat menimbulkan kesulitan 

belajar siswa tersebut. Selain itu sikap terhadap ilmu 

pengetahuan yang bersifat conserving. 

c) Bakat Siswa 

 Secara umum, bakat (aptitude) adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap orang 

pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai 

dengan kapasitas masing-masing. Jadi secara global 

bakat itu mirip dengan intelegensi. Bakat akan dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar 

bidang-bidang studi tertentu. 

d) Minat Siswa 

 Minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas 
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hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. 

Guru dalam kaitan ini seyogyanya berusaha 

membangkitkan minat siswa untuk menguasai 

pengetahuan yang terkandung dalam bidang studinya 

dengan cara yang kurang lebih sama dengan kiat 

membangun sikap positif. 

e) Motivasi Siswa 

 Motivasi adalah keadaan internal organisme yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motivasi berarti 

pemasok daya (enegizer) untuk bertingkah laku secara 

terarah. 

 Motivasi dibagi menjadi dua macam, yaitu, motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan 

tindakan belajar. Misal; perasaan menyenangi materi 

dan kebutuhanya akan materi tersebut. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang 

dari luar individu siswa yang juga mendorong untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran. Misal; pujian, 

hadiah, suri tauladan orang tua dan guru. 

b. Faktor Eksternal Siswa 

1. Lingkungan Sosial 
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 Lingkungan sosial dalam hal ini bisa lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. Namun lingkungan yang paling 

berpengaruh dalam belajar adalah orang tua dan keluarga siswa 

itu sendiri, misal: sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan 

keluarga, ketegangan keluarga dan demografi keluarga (letak 

rumah), semuanya dapat memberi dampak baik atau buruk 

terhadap kegiatan belajar dan hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. 

2. Lingkungan Non-Sosial 

 Faktor yang termasuk dalam lingkungan non sosial adalah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga 

siswa dan letaknya, alat-alat belajar (peralatan tulis, alat-alat 

peraga), keadaan cuaca, suhu udara, waktu belajar yang 

digunakan siswa untuk belajar (Syah, 2003:144-155) 

 Faktor-faktor tersebut hendaknya diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat membantu proses belajar mengajar. Misalnya, 

letak sekolah harus diperhatikan dengan tingkat kebisingan dan 

keramaian di sekitarnya, gedung sekolah harus diperhatikan 

sanitasinya, bangunanya layak pakai, sarana prasarananya harus 

ada. 

 Faktor ekonomi sangat mendukung siswa untuk belajar. 

Siswa dengan kehidupan ekonomi sederhana hanya bisa 

mencukupi kebutuhan pokok sekolah bahkan mereka hanya 
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dengan uang saku yang cukup juga, sedangkan siswa dengan 

keadaan ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dapat 

memenuhi keutuhan lainya, misalnya peralatan sekolah yang 

lengkap dan tercukupinya nutrisi makanan sebagai suplai tenaga 

untuk belajar. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

1993:131). Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang jumlah siswa kelas VIII SMP N 3 Ungaran. 

2. Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan 

yang sudah ditentukan (Arikunto, 2003:530). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tingkat pemahaman siswa dalam materi sejarah 

terkait. Data ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian.  

3. Metode Observasi 

  Metode ini dilakukan untuk mengukur dan mengetahui 

aktivitas belajar siswa selama pembelajaran melalui pengamatan 
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secara langsung. Hasil dari observasi dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan sebelum dimulainya tindakan pada siklus berikutnya. 

4. Metode angket 

  Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran kooperatif dengan 

pendekatan TPS  (Think-Pair-Share) selama pembelajaran. Angket 

akan diberikan kepada siswa di akhir siklus II. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkanya (Arikunto, 1996:158). 

Untuk menguji validitas instrumen, dalam penelitian ini digunakan 

teknik korelasi point biserial. 

Rumus yang digunakan : 

q
P

t

t-p
phis S

MM
r =  

Keterangan : 

rphis : koefisien korelasi point biserial 

Mp : mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item yang 

dicari korelasinya dengan tes 

Mt : mean skor total (skor rata-rata dari pengikut tes) 
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S t  : standar deviasi skor total 

p : proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut 

q : 1 – p 

(Arikunto, 2002:252) 

Hasil perhitungan dengan korelasi point biserial dapat 

dikonsultasikan dengan harga thitung, apabila thitung > ttabel maka butir soal 

valid thitungdapat dicari dengan rumus: 

Thitung = 
phis

phis

r

r
21−

2−n  

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena alat pengumpul data atau instrumen itu sudah baik. 

(Arikunto, 2003:87). Dalam penelitian ini rumus yang digunakan 

adalah K-R 21. Rumus ini memilih spesifikasi untuk mengukur 

reliabilitas perangkat tes obyektif. Rumusnya adalah sebagai berikut : 

 r11 = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−1K
K ( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−

KVt
MKM1  

Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

K : banyaknya butir soal 

M : skor rata-rata 

Vt : varians total 
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N

N
Y

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

=

∑ 2
2Y

  V  

Keterangan : 

∑ Y2 : jumlah skor kuadrat 

( )∑ y 2 : kuadrat jumlah skor 

N : jumlah peserta 

(Arikunto, 2003:101) 

 

F. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan di 

kelas VIIIE SMP N 3 Ungaran tahun ajaran 2009/2010, dengan jumlah 

siswa 34 (tiga puluh empat) orang, terdiri dari 22 (dua puluh dua) laki-laki 

dan 12 (dua belas) perempuan.  

 

G. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan apa yang harus menjadi perhatian 

dalam penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah: 

1) Pemahaman siswa terhadap materi sejarah  

2) Aktivitas siswa yang diamati selama proses pembelajaran 
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H. Prosedur Kerja Dalam Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua tahap sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah; 

a) Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasikan masalah 

melalui wawancara dengan guru bidang studi, memantau kegiatan 

belajar mengajar di kelas, dan wawancara dengan siswa. 

b) Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan 

yang akan dilakukan untuk menentukan aktivitas yang perlu 

dibenahi dan ditingkatkan. 

c) Pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif Think-Pair-Share. 

d) Menyiapkan perangkat pembelajaran 

e) Membuat lembar observasi meliputi daftar untuk menilai 

performance guru dalam pengajaran dan menilai aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran. 

2. Rancangan penelitian 

Penelitian dirancang sebagai penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang ditempuh pada 

setiap siklus adalah sebagai berikut: 
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a) Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap ini yang dilakukan meliputi: menyusun 

rencana pembelajaran, menyiapkan bahan pengajaran yang akan 

diberikan kepada siswa, menyiapkan lembar observasi, 

menyiapkan alat evaluasi. 

b) Pelaksanaan tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan suatu kegiatan yang 

pelaksanaanya menurut skenario pembelajaran yang telah 

direncanakan. Dalam penelitian ini bentuk tindakan yang dilakukan 

untuk tiap siklusnya hampir sama, dimana tiap pelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share. 

c) Pengamatan (Observing) 

Dalam kegiatan ini, observer mengobservasi pelaksanaan 

tindakan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share dalam meningkatkan hasil belajar yang 

dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa, nilai hasil belajar siswa, 

serta memantau kinerja guru selama proses pembelajaran. Observer 

lebih sedikit terlibat dalam pembelajaran seperti meluruskan 

konsep yang salah saat berdiskusi berpasangan (pair) dan 

mengarahkan agar kegiatan kelompok dapat berjalan lancar. 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Hasil 
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pelaksanaan tindakan kelas yang meliputi hasil observasi, hasil tes, 

dan pekerjaan siswa dianalisis yang hasilnya akan digunakan 

sebagai acuan untuk melaksanakan perbaikan pada siklus 

selanjutnya. 

d) Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan refleksi ini merupakan suatu kegiatan mengulas 

secara kritis perubahan yang terjadi pada siswa, suasana 

pembelajaran di kelas, dan guru. Dalam tahap ini, dianalisis 

kendala-kendala yang dihadapi, baik oleh guru maupun siswa dan 

ditentukan langkah-langkah perbaikan untuk siklus selanjutnya. 

3. Pelaksanaan penelitian 

Siklus I 

1) Perencanaan 

a. Menyiapkan Rencana pembelajaran (RP) 

b. Menyiapkan bahan pengajaran 

c. Menyiapkan soal-soal latihan 

d. Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa 

e. Menyiapkan lembar observasi kinerja guru 

f. Menyiapkan tes hasil belajar untuk akhir siklus I 

2) Tindakan 

Sebelum siklus I dimulai, guru bersama peneliti membuat 

kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang berpasangan. 

Dimana setiap pasangan terdiri dari 2(dua) orang siswa yang 
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heterogen. Kegiatan ini selalu dipantau guru. Dalam kegiatan ini, 

yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menciptakan suasana yang kondusif dengan cara 

membuat siswa merasa nyaman dan tidak khawatir selama 

pembelajaran berlangsung 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok terdiri atas 2 

siswa yang heterogen 

d. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan memberikan tugas 

pada masing-masing kelompok 

e. Guru menugasi siswa untuk mengerjakan LKS (Lembar Kerja 

Siswa) 

f. Siswa melakukan diskusi dan mengisi Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

g. Guru berkeliling di dalam kelas dan membimbing siswa jika 

timbul kesulitan dalam kelompok 

h. Kelompok yang sudah selesai mempresentasikan hasil kerjanya 

di depan kelas 

i. Guru memberikan post test untuk dikerjakan secara individu 

j. Guru meminta ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil post 

test anggotanya, kemudian menukarkan hasil post test pada 

kelompok lain 
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k. Guru memberikan kunci jawaban di depan kelas dan siswa 

mencocokkan hasil post test 

3) Observasi 

Observasi dilakukan bersama dengan tindakan. Observasi yang 

dilakukan oleh guru adalah mengamati aktivitas belajar siswa  

4) Refleksi 

Pada akhir siklus ini guru bersama kolaborator mengadakan 

refleksi terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan yang ada selama pembelajaran di siklus I. 

Kekurangan-kekurangan yang didapat dari siklus I selanjutnya 

diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. Peneliti dan guru 

kolaborator menentukan solusi pemecahan masalah untuk 

perbaikan siklus selanjutnya. 

Siklus II 

1) Perencanaan 

a. Menyiapkan Rencana pembelajaran (RP) 

b. Menyiapkan bahan pengajaran 

c. Menyiapkan soal-soal latihan 

d. Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa 

e. Menyiapkan lembar observasi kinerja guru 

f. Menyiapkan tes hasil belajar untuk akhir siklus II 
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2) Tindakan 

Sebelum siklus II dimulai, guru bersama peneliti membuat 

kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang berpasangan. 

Dimana setiap pasangan terdiri dari 2 (dua) orang siswa yang 

heterogen. Kegiatan ini selalu dipantau guru. Dalam kegiatan ini, 

yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menciptakan suasana yang kondusif dengan cara membuat 

siswa merasa nyaman dan tidak khawatir selama pembelajaran 

berlangsung 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok terdiri atas 2 

siswa yang heterogen 

d. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan memberikan tugas 

pada masing-masing kelompok 

e. Guru menugasi siswa untuk mengerjakan LKS (Lembar Kerja 

Siswa) 

f. Siswa melakukan diskusi dan mengisi Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

g. Guru berkeliling di dalam kelas dan membimbing siswa jika 

timbul kesulitan dalam kelompok 

h. Kelompok yang sudah selesai mempresentasikan hasil kerjanya 

di depan kelas 

i. Guru memberikan post test untuk dikerjakan secara individu 
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j. Guru meminta ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil post 

test anggotanya, kemudian menukarkan hasil post test pada 

kelompok lain 

k. Guru memberikan kunci jawaban di depan kelas dan siswa 

mencocokkan hasil post test 

3) Observasi 

Observasi dilakukan bersama dengan tindakan. Observasi yang 

dilakukan oleh guru adalah mengamati aktivitas belajar siswa. 

4) Refleksi 

Pada akhir siklus ini guru bersama kolaborator mengadakan 

refleksi terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan yang ada selama pembelajaran di siklus II. Setelah 

siklus II selesai, data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui 

apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-pair-Share dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi pelajaran sejarah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I 

Penelitian dimulai dengan kegiatan menganalisis masalah dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas VIII E. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 

tingkat keaktifan atau keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar masih 

rendah. Siswa lebih banyak diam dan mencatat beberapa hal yang dianggap 

penting dari informasi yang diberikan oleh guru. Melalui wawancara dengan guru 

yang bersangkutan diperoleh beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan 

siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Faktor tersebut diantaranya adalah 

pemilihan metode dan pendekatan mengajar yang kurang tepat. Untuk itu 

diperlukan sebuah strategi untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran 

sejarah yang dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh dengan menggunakan 

pendekatan Think–Pair-Share. Dengan metode ini diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Setelah mengadakan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan Think–Pair-Share, pada siklus I 

diperoleh data hasil belajar kognitif siswa, data aktivitas belajar siswa serta 

data kinerja guru selama proses belajar mengajar. 
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1. Data Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Setelah dilakukan analisis data, maka diperoleh data hasil belajar 

siswa seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini  

(Dalam tabel berikut juga ditampilkan hasil belajar pada masa pra 

perlakuan, yakni untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar 

dari pra siklus ke siklus I): 

Tabel 1. Data hasil belajar siswa siklus I 

No Nama Pra 
siklus Keterangan Siklus I Keterangan 

1. Ade Indra H. 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 
2. Aji Lidfil M. 50 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 
3. Canang Prakoso Aji 65 Tuntas 72 Tuntas 
4. Dyeska Vidya Indriyani 50 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 
5. Elvina Wulandari 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
6. Endar Saraswati 70 Tuntas 75 Tuntas 
7. Ferdhy Bima Sakti 65 Tuntas 70 Tuntas 
8. Galang Saputro 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
9. Gama Widayana A. 70 Tuntas 70 Tuntas 
10. Gunawan Sapta W. 55 Tidak Tuntas 58 Tidak Tuntas 
11. Hafiz Rinalddy A. 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
12. Handini Wiranti 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
13. Herlina Kurnia D. 65 Tuntas 70 Tuntas 
14.  Ibnu Hernowo 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
15.  Kurniatik Oktiariatnani 70 Tuntas 75 Tuntas 
16. M. Asrul Ramadhan M. 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
17. M. Adib Zuhdan 65 Tuntas 65 Tuntas 
18. M. Prihadhitya 70 Tuntas 72 Tuntas 
19. Nendya Restu P. 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
20. Nora Yurizka 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
21. Oktori Thio Nugroho 75 Tuntas 75 Tuntas 
22. Pranita Amesti Aditya 65 Tuntas 65 Tuntas 
23. Rika Julianingrum 65 Tuntas 70 Tuntas 
24. Rio Yudhistira P. 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
25. Rodli Purnomo Sidi 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
26. Ruth Anggita Yan A. 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 
27. Safira Fegi Nisrina 70 Tuntas 80 Tuntas 
28. Salma Rosy Diana A. 70 Tuntas 75 Tuntas 
29. Sidiq Agus R. 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
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30. Siska Amalia 75 Tuntas 85 Tuntas 
31. Tri Setyaningsih 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
32. Tyas Wahyu A. 65 Tuntas 65 Tuntas 
33. Virdiana Anugrah P. 70 Tuntas 70 Tuntas 
34. Yollanditya Meilia D. 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
Jumlah 2055 2275 
Rata-rata 60,4 66,9 
Nilai tertinggi 75 85 
Nilai terendah 50 55 
Ketuntasan klasikal 47,1 % 67,6 % 

Sumber data : pengolahan hasil belajar kognitif siswa pada siklus I  

Berdasarkan tabel di atas diketahui adanya peningkatan hasil belajar 

siswa sebelum dan setelah dilakukan tindakan. Nilai rata-rata siswa 

sebelum dilakukanya tindakan adalah 60,4, kemudian meningkat setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I menjadi 66,9 dengan ketuntasan belajar 

47,1 % menjadi 67,6%. 

Dari hasil refleksi diketahui hasil belajar siswa yang belum dapat 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

80%, sehingga penelitian perlu dilanjutkan ke siklus II. 

2. Data Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa dan kemampuan guru selama proses pembelajaran 

menggunakan model kooperatif dengan pendekatan Think-Pair-Share. 

a. Data Hasil Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran 

Gambaran mengenai aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif dapat diperoleh dari lembar observasi siswa. 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan jalanya proses 

pembelajaran. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 
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pembelajaran secara keseluruhan dengan model kooperatif dengan 

pendekatan Think-Pair-Share pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Hasil observasi aktivitas siswa siklus I 

No Aspek Pengamatan 
Kriteria 

Sangat 
baik Baik Sedang Kurang Kurang 

sekali 

1 Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pelajaran 1 3 2 - - 

2 Kekondusifan suasana 
pembelajaran - - 3 - - 

3 
Respon siswa saat guru 
memberikan apersepsi 
dan motiva si 

- 2 - 1 - 

4 Antusias siswa terhadap 
keterangan guru - - 2 - - 

5 
Antusias siswa dalam 
mempelajari bahan ajar 
yang diberikan guru 

- - 2 - - 

6 Keaktifan siswa saat 
mengerjakan tugas - - 3 3 - 

7 Keaktifan siswa saat 
diskusi kelompok - 2 2 - - 

8 Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan 1 2 - - - 

9 Keberanian siswa dalam 
presentasi di depan kelas - - 2 1 - 

10 
Keberanian siswa dalam 
menjawab pertanyaan 
saat diskusi 

1 - - - - 

Jumlah 4 9 16 5 -
Persentase (%) 11,8 26,5 47 14,7 -

Sumber: hasil analisis pengamatan aktivitas siswa siklus I 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum pada siklus I 

persentase jumlah siswa yang aktivitasnya sangat baik, yaitu dapat 

melakukan indikator-indikator dengan sangat baik adalah 4 siswa atau 

11,8%, persentase jumlah siswa yang aktivitasnya baik (melakukan 

indikator-indikator dengan baik) adalah sebesar 26,5% atau sejumlah 9 

siswa, sedangkan jumlah siswa yang aktivitasnya sedang atau melakukan 
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indikator-indikator dalam taraf sedang adalah 16 siswa atau 47% dan 

jumlah siswa yang aktivitasnya kurang (kurang dalam melakukan 

indikator-indikator ) adalah 5 siswa atau 14,7%. 

b. Hasil Observasi Kinerja Guru 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru selama proses belajar mengajar. Penilaian terhadap kinerja guru 

terdiri dari 3 aspek, yaitu persiapan guru dalam pembelajaran, kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran dan kemampuan guru dalam 

melakukan proses evaluasi.  

Tabel 3. Hasil observasi kinerja guru siklus I 

No Aspek yang diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 

 Persiapan   √  
1 Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) 
  √  

2 Menyiapkan instrumen   √  
 Pengelolaan Pembelajaran   √  
3 Pembentukan kelompok   √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa 
  √  

5 Menyampaikan informasi kepada siswa   √  
6 Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar kooperatif 
  √  

7 Membimbing kelompok selama diskusi 
berlangsung 

  √  

8 Membimbing siswa untuk menyimpulkan materi   √  
 Evaluasi     
9 Mengevaluasi hasil kerja siswa   √  
10 Memberikan penghargaan kelompok   √  

Jumlah 30 
Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis maka diperoleh data 

bahwa pada siklus I kemampuan guru dalam menguasai proses 
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pembelajaran dengan pendekatan Think-Pair-Share adalah sebesar 75%, 

dengan jumlah skor 30. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan Think-Pair-Share 

termasuk dalam kategori baik. 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan sesuai dengan skenario 

pembelajaran sesuai dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Perbandingan nilai hasil belajar sebelum dan sesudah akhir siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Data hasil belajar siswa siklus II 

No Nama Siklus I Keterangan Siklus II Keterangan 
1. Ade Indra H. 70 Tuntas 76 Tuntas 
2. Aji Lidfil M. 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
3. Canang Prakoso Aji 75 Tuntas 75 Tuntas 
4. Dyeska Vidya Indriyani 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
5. Elvina Wulandari 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
6. Endar Saraswati 75 Tuntas 75 Tuntas 
7. Ferdhy Bima Sakti 70 Tuntas 75 Tuntas 
8. Galang Saputro 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 
9. Gama Widayana A. 70 Tuntas 75 Tuntas 
10. Gunawan Sapta W. 55 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
11. Hafiz Rinalddy A. 65 Tuntas 70 Tuntas 
12. Handini Wiranti 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
13. Herlina Kurnia D. 70 Tuntas 75 Tuntas 
14.  Ibnu Hernowo 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
15.  Kurniatik Oktiariatnani 75 Tuntas 80 Tuntas 
16. M. Asrul Ramadhan M. 65 Tuntas 70 Tuntas 
17. M. Adib Zuhdan 65 Tuntas 70 Tuntas 
18. M. Prihadhitya 75 Tuntas 75 Tuntas 
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19. Nendya Restu P. 65 Tuntas 70 Tuntas 
20. Nora Yurizka 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
21. Oktori Thio Nugroho 75 Tuntas 80 Tuntas 
22. Pranita Amesti Aditya 65 Tuntas 70 Tuntas 
23. Rika Julianingrum 70 Tuntas 75 Tuntas 
24. Rio Yudhistira P. 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas 
25. Rodli Purnomo Sidi 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
26. Ruth Anggita Yan A. 70 Tuntas 75 Tuntas 
27. Safira Fegi Nisrina 80 Tuntas 85 Tuntas 
28. Salma Rosy Diana A. 75 Tuntas 75 Tuntas 
29. Sidiq Agus R. 65 Tuntas 75 Tuntas 
30. Siska Amalia 85 Tuntas 85 Tuntas 
31. Tri Setyaningsih 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 
32. Tyas Wahyu A. 65 Tuntas 70 Tuntas 
33. Virdiana Anugrah P. 70 Tuntas 75 Tuntas 
34. Yollanditya Meilia D. 65 Tuntas 65 Tuntas 
Jumlah 2275 2420 
Rata-rata 66,9 71,2 
Nilai tertinggi 85 85 
Nilai terendah 55 60 
Ketuntasan klasikal 67,6% 88.2% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui adanya peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata siswa telah 

mencapai 71,2 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 88,2%. 

Peningkatan hasil belajar dalam siklus II ini telah memenuhi ketuntasan 

belajar klasikal yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80% (Mulyasa, 

2003:99). 

2. Data Hasil Observasi 

a. Data Hasil Aktivitas Siswa 

Gambaran mengenai aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan Think-Pair-Share pada siklus II 

dapat diperoleh dari lembar observasi siswa. Hasil pengamatan 
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terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran secara keseluruhan 

dengan pendekatan Think-Pair-Share pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 5. Data hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

No Aspek Pengamatan 
Kriteria 

Sangat 
baik Baik Sedang Kurang Kurang 

sekali 

1 Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pelajaran 1 3 2 - - 

2 Kekondusifan suasana 
pembelajaran 1 1 1 - - 

3 
Respon siswa saat guru 
memberikan apersepsi 
dan motiva si 

1 2 1 - - 

4 Antusias siswa terhadap 
keterangan guru 1 - 2 - - 

5 
Antusias siswa dalam 
mempelajari bahan ajar 
yang diberikan guru 

- 1 1 - - 

6 Keaktifan siswa saat 
mengerjakan tugas 1 2 1 - - 

7 Keaktifan siswa saat 
diskusi kelompok 1 2 - - - 

8 Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan 1 2 - - - 

9 Keberanian siswa dalam 
presentasi di depan kelas 1 1 1 - - 

10 
Keberanian siswa dalam 
menjawab pertanyaan 
saat diskusi 

1 1 1 - - 

Jumlah 9 15 10 - -
Persentase (%) 26,5 44,1 29,4 - -

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa. Jika pada siklus I jumlah siswa 

yang sangat aktif, yaitu siswa yang dapat melakukan indikator-

indikator dengan sangat baik adalah 11,8%, pada siklus II ini 

persentasenya meningkat menjadi 26,5%. Persentase siswa berkategori 

baik (melakukan indikator-indikator dengan baik), pada siklus I adalah 
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26,5%, pada siklus II meningkat menjadi 44,1%. Sedangkan persentase 

siswa yang berkategori sedang, atau melakukan indikator-indikator 

dalam taraf sedang, pada siklus I mencapai 47%, pada siklus II ini 

menurun menjadi 29,4%. Sedangkan siswa yang berkategori kurang, 

yang semula yaitu pada siklus I berada pada persentase 14,7%, pada 

siklus II ini sudah tidak ada. 

b. Hasil Observasi Kinerja Guru 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui 

kinerja guru selama proses belajar mengajar. 

Tabel 6. Hasil observasi kinerja guru siklus II 

No Aspek yang diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 

 Persiapan     
1 Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) 
  √  

2 Menyiapkan instrumen    √
 Pengelolaan Pembelajaran   √  
3 Pembentukan kelompok   √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa 
  √  

5 Menyampaikan informasi kepada siswa   √  
6 Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar kooperatif 
   √ 

7 Membimbing kelompok selama diskusi 
berlangsung 

   √ 

8 Membimbing siswa untuk menyimpulkan materi    √
 Evaluasi     
9 Mengevaluasi hasil kerja siswa    √
10 Memberikan penghargaan kelompok   

√  

Jumlah 35 
 
 Berdasar hasil observasi, maka diperoleh data bahwa pada 

siklus I kemampuan guru dalam menguasai proses pembelajaran 
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kooperatif tipe Think-Pair-Share adalah sebesar 75% dengan jumlah 

skor 30. Pada siklus II ini meningkat menjadi 87,5% dengan jumlah 

skor mencapai 35. Tidak heran hasil ini meningkat mengingat pada 

siklus II ini, guru telah melakukan perbaikan cara-cara mengajar. Guru 

menyusun kembali perangkat pembelajaran dan menambah media 

pembelajaran. Guru telah mampu mengkondisikan suasana 

pembelajaran dengan baik. Guru juga lebih memotivasi siswa, 

memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya bekerjasama 

dalam kelompok. 

3. Data Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru berkaitan dengan penerapan 

pendekatan Think-Pair-Share dalam proses belajar mengajar menyatakan 

bahwa pendekatan Think-Pair-Share cukup bagus, menambah antusiasme 

dan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar. Keberanian siswa 

untuk mengeluarkan pendapat semakin baik, metode ini juga mampu 

untuk meminimalisir siswa yang kurang percaya diri maupun siswa yang 

kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran karena mangantuk, 

bosan, maupun karena faktor lain (Petikan hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran dapat dilihat pada lampiran) 

4. Ringkasan Hasil Penelitian 

a. Proses Belajar Mengajar dengan Pendekatan Think-Pair-Share  

Belajar merupakan proses dimana individu atau pembelajar 

harus aktif, pengajaran modern menekankan pada aktifitas para 
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pembelajar. Keaktifan siswa dalam proses belajar akan menentukan 

kualitas materi yang diserap oleh siswa, hal ini selaras dengan prinsip 

pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli bahwa, belajar adalah 

suatu proses dimana pembelajar harus aktif, guru hanya menstimulus 

keaktifan para pembelajar dengan hanya menyajikan bahan pelajaran, 

sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah pembelajar atau 

siswa itu sendiri.  

Dalam penelitian tindakan kelas ini aktivitas belajar siswa 

menjadi penting karena proses belajar mengajar dengan pendekatan 

pembelajaran Think-Pair-Share juga menekankan pada aktivitas 

belajar siswa seperti bertanya, menjawab pertanyaan, maupun 

memberikan pendapat atau argumen atas suatu topik permasalahan. 

Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I, peneliti memperoleh data 

bahwa kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung searah dimana 

guru hanya memberikan materi pelajaran dengan ceramah, sementara 

siswa hanya mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dirasa penting.  

Aktivitas siswa seperti bertanya, menjawab pertanyaan, 

memberikan pendapat atau memberikan argumen yang kuat atas 

pendapat yang diberikan sebelumnya, sangat kurang. Dari hasil 

observasi diperoleh data bahwa pada siklus I persentase jumlah siswa 

yang aktivitasnya sangat baik adalah 4 siswa atau 11,8%, persentase 

jumlah siswa yang aktivitasnya baik adalah sebesar 26,5% atau 

sejumlah 9 siswa, sedangkan jumlah siswa yang aktivitasnya sedang 
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adalah 16 siswa atau 47% dan jumlah siswa yang aktivitasnya kurang 

adalah 5 siswa atau 14,7%. 

Pada akhir pelaksanaan siklus I dilakukan refleksi guna 

mengetahui perkembangan yang terjadi dan mengetahui kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada siklus I untuk kemudian menentukan 

teknis pelaksanaan siklus II. Selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas belajar 

siswa. Setelah dilakukan tindakan sesuai skenario pembelajaran yang 

telah disusun peneliti dan guru pada siklus II diperoleh hasil bahwa 

jumlah siswa yang sangat aktif adalah 26,5%. Presentase siswa 

berkategori baik, adalah 44,1%. Sedangkan presentase siswa yang 

berkategori sedang, adalah 29,4%.  

b. Hasil Belajar Siswa 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan upaya kolaboratif 

antara guru dan peneliti yang bertujuan untuk mendiagnosis masalah 

dalam proses belajar mengajar dan melakukan suatu tindakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. PTK dilaksanakan adalah untuk 

perbaikan dan atau peningkatan praktek pembelajaran secara 

berkesinambungan. PTK menelaah ada tidaknya kemajuan, sementara 

PTK dan proses pembelajaran terus berjalan, informasi-informasi 

mengenai kegiatan belajar mengajar terus dikumpulkan, diolah, 

didiskusikan dan dilakukan evaluasi. PTK ini betujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan pendekatan 
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pembelajaran Think-Pair-Share. Sebelum dilakukan tindakan 

diperoleh data bahwa hasil belajar siswa masih rendah yakni nilai rata-

rata siswa sebelum dilakukannya tindakan adalah 60,4, dengan 

ketuntasan belajar 47,1%. 

Hal ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

belum mampu memenuhi standar ketuntasan belajar yang ditetapkan 

oleh pihak sekolah yakni nilai rata-rata kelas minimal 6,5 dan 

prosentase kelulusan sebesar 85 %. Pada siklus I dilakukan tindakan 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar nilai 

minimal rata-rata kelas 6,5 dan prosentase kelulusan 85 % dapat 

tercapai. Setelah dilakukan tindakan sesuai skenario pembelajaran 

yang telah disusun oleh guru dan peneliti diperoleh hasil bahwa nilai 

rata-rata kelas menjadi 66,9 dan ketuntasan klasikal menjadi 67,6%. 

Pada akhir pelaksanaan siklus I dilakukan refleksi guna 

mengetahui perkembangan yang terjadi dan mengetahui kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada siklus I untuk kemudian menentukan 

teknis pelaksanaan siklus II. Setelah dilakukan tindakan sesuai 

skenario pembelajaran yang telah disusun peneliti dan guru pada 

siklus II diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata kelas menjadi 71,2 dan 

ketuntasan klasikal menjadi 88,2 % 

Hasil belajar pada siklus II ternyata sudah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang ditargetkan peneliti yakni nilai rata-rata 

minimal 6,5 dan prosentase kelulusan sebesar 85 %, sehingga peneliti 
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memutuskan untuk tidak mengadakan perlakuan pada siklus 

berikutnya. Jadi dari siklus I ke siklus II dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII E SMP N 3 Ungaran Tahun ajaran 2009/2010 

 

C. Faktor-Faktor Pendukung Tercapainya Hasil Belajar Siswa 

dengan Menerapkan Pendekatan Think-Pair-Share dalam 

KBM 
Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran Think-Pair-Share yang dilaksanakan di kelas VIII E SMP N 

3 Ungaran Tahun ajaran 2009/2010 dinyatakan berhasil menurut indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung tercapainya hasil belajar 

siswa dengan menerapkan pendekatan Think-Pair-Share dalam kegiatan 

belajar mengajar adalah: 

1. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh siswa, tanpa 

melakukan aktivitas maka proses pembelajaran dapat dikatakan tidak 

ada. Aktivitas merupakan sebuah usaha atau reaksi individu terhadap 

stimulus-stimulus dari lingkungannya, semakin banyak individu 

bereaksi atas suatu hal maka akan semakin dalam individu tersebut 

menguasainya. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Think-

Pair-Share merupakan pembelajaran beraliran modern dimana dalam 

setiap proses kegiatan belajar mengajar menekankan pada keaktifan 
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belajar siswa. Dalam penelitian ini aktivitas belajar siswa terbukti 

berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Semakin tinggi tingkat 

aktivitas belajarnya maka akan semakin tinggi hasil belajarnya. 

2. Tanggapan Siswa 

Tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar merupakan 

salah satu faktor pendukung berhasilnya penggunaan pendekatan Think-

Pair-Share dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

semakin baiknya tanggapan siswa terhadap proses belajar mengajar 

maka siswa akan semakin antusias dan senang dalam mengikuti 

pelajaran. Siswa atau kelas yang antusias dalam mengikuti pelajaran 

akan mempengaruhi keinginan atau kemauan siswa untuk 

memperhatikan dan memahami dengan benar materi-materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Hal ini akan memungkinkan makin 

tingginya hasil belajar yang dicapai siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

3. Kinerja Guru 

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses belajar 

mengajar. Guru yang baik akan mampu mengantarkan siswanya 

mencapai hasil belajar yang baik. Untuk itu kinerja guru juga menjadi 

salah satu faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

guru diobservasi dari pertemuan pertama siklus I hingga pertemuan 

kedua siklus II. Dari hasil observasi diperoleh data bahwa kinerja guru 
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dari pertemuan pertama siklus I hingga pertemuan kedua siklus II selalu 

menunjukkan perbaikan dan memenuhi semua kriteria yang dibuat 

peneliti. Pada setiap akhir pertemuan guru melihat daftar kinerja guru, 

sehingga ia mengetahui poin-poin yang belum dipenuhinya dan perlu 

diperbaiki. Setelah dievaluasi bersama diperoleh kesimpulan bahwa, 

guru hendaknya tidak selalu mengintervensi siswa-siswanya, selalu 

memberi informasi-infirmasi kepada siswanya sehingga aktivitas 

berfikir siswa melemah atau menurun. Sebaliknya guru banyak 

memberi ruang kepada siswanya untuk mengaktualisasikan dirinya, 

mengasah kemampuan berfikir mereka, karena hal ini akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang akan dicapai siswa. Peran guru dalam proses 

belajar mengajar hendaknya dibatasi hanya untuk membimbing dan 

mengatur jalannya proses pembelajaran agar tidak dimonopoli oleh 

siswa tertentu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Aktifitas belajar siswa selama proses belajar mengajar akan mempengaruhi 

hasil belajar yang diperoleh siswa, sebab proses pembelajaran dengan 

pendekatan Think-Pair-Share menganut paham yang menekankan aktifitas 

belajar siswa selama proses belajar mengajar. 

2. Penggunaan pendekatan Think-Pair-Share dalam proses belajar mengajar 

mampu mengantarkan siswa mencapai hasil belajar diatas 6,5 dengan 

ketuntasan klasikal diatas 85%. Pada pra siklus nilai rata-rata kelas 60,4 

dengan ketuntasan klasikal 47,1 %. Siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 

66,9 dengan ketuntasan klasikal 67,6%, dan diakhir siklus II nilai rata-rata 

kelas mencapai 71,2 dengan ketuntasan klasikal 88,2 %  

3. Tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar harus menjadi 

perhatian guru, sebab tanggapan siswa akan mempengaruhi antusisasme, 

atau semangat siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Siswa atau 

kelas yang antusias dalam mengikuti pelajaran akan mempengaruhi 

keinginan atau kemauan siswa untuk memperhatikan dan memahami 

dengan benar materi-materi pelajaran. 
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4. Proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa akan dipengaruhi oleh 

kinerja guru selama proses kegiatan belajar mengajar. Guru yang selalu 

mengintervensi siswa, dan monoton akan berdampak negatif terhadap 

perkembangan otak atau pola pikir siswa. Karena guru tidak memberi 

ruang kebebasan, keleluasan bagi siswa untuk mengaktualisasikan dirinya, 

dalam mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan 

mempertahankan pendapatnya dengan argumen-argumennya. Sehingga inti 

dari belajar yakni mengembangkan pola berfikir siswa tidak dapat dicapai 

dengan baik. 

 

B. Saran 

1. Bagi Siswa 

Dalam proses belajar mengajar siswa hendaknya turut aktif 

mengolah informasi atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Dengan lebih aktif mengolah informasi, bertanya, mengemukakan 

pendapat dan argumen-argumen maka otak akan lebih banyak menyimpan 

informasi dan nantinya akan berkorelasi dengan hasil belajar yang akan 

dicapai. Jika dirasa bosan dengan pendekatan, metode atau model-model 

pengajaran yang monoton, siswa hendaknya meminta guru agar mengganti 

model pengajarannya, sehingga dinamika kelas untuk menuju hasil belajar 

yang diinginkan dapat dijaga. Hal ini penting sebab siswa merupakan 

objek sekaligus subjek dalam pembelajaran atau pendidikan. 
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2. Bagi Guru 

Guru sebagai pemimpin di kelas hendaknya selalu mengolah 

kreatifitasnya, meningkatkan kinerjanya, dan sekaligus meningkatkan 

profesionalitasnya serta menjaga komunikasi dengan siswa-siswanya. 

Disarankan guru untuk mengembangkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

mengingat PTK sangat berguna untuk meningkatkan ketrampilan guru 

dalam memecahkan masalah yang ada di kelas. Dengan mengembangkan 

PTK berarti menumbuhkan budaya meneliti dikalangan guru yang 

nantinya akan meningkatkan profesionalitas, rasa percaya diri, kreatifitas 

dan inovasi atau keberanian untuk merealisasikan ide-ide baru ke dalam 

proses belajar mengajar. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian tindakan kelas hendaknya digunakan oleh sekolah-

sekolah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, 

terutama yang berkaitan dengan masalah hasil belajar atau prestasi sekolah. 

Penelitian tindakan kelas mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti 

suatu permasalahan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di 

kelas. Selain itu, penelitian tindakan kelas juga dapat digunakan sebagai 

alat kontrol kinerja guru dalam mengajar sehingga kompetensi guru akan 

semakin baik. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti atau praktisi disarankan agar terus mengembangkan 

berbagai macam pendekatan, metode atau model-model pengajaran agar 
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pengajaran selalu berjalan menarik, dinamis, tidak ketinggalan zaman dan 

yang terpenting adalah proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien. Bagi peneliti pemula (mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi) PTK ini dapat dijadikan bekal sebelum menjadi 

seorang praktisi pendidikan yang kreatif, inovatif dan kompeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bina 
Aksara. 

-------------------------. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 

Munib, Achmad. 2006. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Unnes Press. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka. 

Lie, Anita. 2004. Cooperative Learning Mempraktekkan di Ruang-ruang Kelas. 
Jakarta: PT Grasindo. 

Darsono,Max. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang. 

Jones, Raymond. 2002. Strategy for Reading Comprehence Think-Pair-Share. 
http: curry school Virginia/go/readquest/start/tps. 

Tri Anni, Catharina. 2004. Psikologi Belajar. Semarang: Unnes Press. 

Widja, I Gde. 1989. Dasar-dasar Pengembangan Strategi Serta Metode 
Pengajaran Sejarah. Jakarta: P2LPTK. 

Djamarah, S. B dan Zain, Aswan. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT 
Ardi Mahasatya. 

Ibrahim, M., Fida R., Nur M. dan Ismono. 2000. Pembelajaran Kooperatif. 
Surabaya: Unesa Press. 

Sardiman. 2008. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali 
Press. 

Sugiyono. 2005. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfa Beta. 

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 
Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Isjoni. 2008. Model-Model Pembelajaran Mutakhir. Jakarta: PT Adi Mahasatya. 



70 

 

Syah, Muhhibin. 2007. Psikologi Belajar. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 

Hamalik, Oemar. 2008. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

2008. Panduan Bimbingan, Penyusunan, Pelaksanaan Ujian, dan Penilaian 
Skripsi Mahasiswa. Semarang:Fakultas Ilmu Sosial. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

71 

Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIIIE SMP N 3 UNGARAN 
TAHUN AJARAN 2009/2010 

 
No Nama Kode 

1. Ade Indra H.  
2. Aji Lidfil M.  
3. Canang Prakoso Aji  
4. Dyeska Vidya Indriyani  
5. Elvina Wulandari  
6. Endar Saraswati  
7. Ferdhy Bima Sakti  
8. Galang Saputro  
9. Gama Widayana A.  
10. Gunawan Sapta W.  
11. Hafiz Rinalddy A.  
12. Handini Wiranti  
13. Herlina Kurnia D.  
14.  Ibnu Hernowo  
15.  Kurniatik Oktiariatnani  
16. M. Asrul Ramadhan M.  
17. M. Adib Zuhdan  
18. M. Prihadhitya  
19. Nendya Restu P.  
20. Nora Yurizka  
21. Oktori Thio Nugroho  
22. Pranita Amesti Aditya  
23. Rika Julianingrum  
24. Rio Yudhistira P.  
25. Rodli Purnomo Sidi  
26. Ruth Anggita Yan A.  
27. Safira Fegi Nisrina  
28. Salma Rosy Diana A.  
29. Sidiq Agus R.  
30. Siska Amalia  
31. Tri Setyaningsih  
32. Tyas Wahyu A.  
33. Virdiana Anugrah P.  
34. Yollanditya Meilia D.  
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

NAMA SEKOLAH   : SMP N 3 UNGARAN 

MATA PELAJARAN  : IPS SEJARAH 

KELAS/SEMESTER  : VIII/2 

ALOKASI WAKTU  : 1X45 MENIT 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami usaha persiapan kemerdekaan 

B. KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

C. INDIKATOR 

Menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menjelaskan perbedaan perspektif antar kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

E. MATERI AJAR 

Perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

F. STRATEGI PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan model pembelajaran Think-Pair-Share 

2. Metode : diskusi, tanya jawab, penugasan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan 

a. Guru memeriksa kehadiran siswa 

b. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran Think-Pair-Share 
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2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengidentikasi topic 

b. Guru memberikan penugasan untuk dikerjakan perseorangan 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok 

d. Guru memandu siswa melaksanakan diskusi 

e. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya 

f. Guru memastikan seluruh siswa telah mengetahui jawaban yang 

benar 

3. Penutup 

a. Guru membimbing siswa membuat rangkuman pembelajaran 

b. Guru mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan 

Metode: ceramah, tanya jawab/diskusi 

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku paket pemkot yang relevan 

2. LKS 

I. PENILAIAN 

1. Ranah Kognitif 

a. Jenis tagihan: pertanyaan lisan, tugas kelompok, tes 

b. Bentuk instrument: tes objektif 

2. Ranah Afektif 

Siswa mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan 

baik 

 

Ungaran,        2009 
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Lampiran 3 
Lembar Angket Siswa 

Petunjuk pengisian: Berikan tanda cek (√) pada kolom di bawah dengan 
ketentuan : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS   : Tidak Setuju 
S     : Setuju 
SS  : Sangat Setuju 

No. Pertanyaan Skala Penilaian 
STS TS S SS 

1. Dengan belajar kelompok atau diskusi membuat 
pelajaran sejarah menjadi lebih mudah 
dipahami 

    

2. Dengan adanya diskusi kelas membuat saya 
lebih berani dalam mengemukakan pendapat 

    

3. Dengan berdiskusi membuat saya dapat belajar 
berbagi dengan teman 

    

4. Dengan menggunakan metode Think-Pair-
Share ini saya menjadi lebih termotivasi untuk 
belajar 

    

5. Dengan penggunaan model pembelajaran tipe 
Think-Pair-Share ini saya menjadi lebih dapat 
menghargai pendapat teman 

    

6. Dengan belajar kelompok saya dapat belajar 
banyak hal dari teman-teman kelompok saya 
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Lampiran 4 
Lembar Wawancara Guru 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tanggapan anda 

mengenai model pembelajaran 

TPS (Think-Pair-Share)? 

 

2. Menurut anda, apakah keunggulan 

dari model pembelajaran tipe 

Think-Pair-Share ini? Kalau ada, 

apakah keuntungan-keuntungan 

tersebut? 

 

3. Menurut anda, apakah kelemahan 

dari metode Think-Pair-Share? 

 

4. Bagaimanakah tanggapan siswa 

mengenai penerapan model 

pembelajaran tipe Think-Pair-

Share ini? 

 

5. Adakah kemajuan pembelajaran, 

khususnya pada siswa setelah 

metode Think-Pair-Share ini 

diterapkan? 
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Lampiran 5 
Soal Tes 

Pra Siklus 
A. Soal Pilihan Ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat. 

1. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan ‘kemerdekaan 

kepada bangsa Indonesia di kemudian hari’. Pernyataan ini disampaikan 

oleh…. 

a. Kaisar Hirohito     c. Jenderal Terauci 

b. Perdana menteri Koiso    d. Laksamana Maeda 

2. Dalam upaya memenangkan perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk 

beberapa kesatuan militer dan semi militer seperti berikut, kecuali…. 

a. Peta      c. Fujinkai 

b. Jawa Hokokai     d. Heiho 

3. Berikut ini yang dikategorikan ‘golongan tua’ adalah…. 

a. Achmad Soebardjo, Sukarno, dan Moh. Hatta 

b. B.M. Diah, Sukarni, dan Pandu Kartawiguna 

c. Agus Salim, Muwardi, dan Sayuti Melik 

d. Adam Malik, Soekarno, dan Sayuti Melik 

4. Setelah Jepang menyatakan kalah atas Sekutu, Indonesia berada dalam 

keadaan vacuum of power, artinya…. 

a. Sekutu berhak atas wilayah Indonesia 

b. Indonesia berhak merdeka 

c. Kekuasaan Negara ada di tangan rakyat 

d. Tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia 
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5. Sekutu menjatuhkan bom ataom ke kota Hiroshima pada tanggal…. 

a. 6 Agustus 1945     c. 8 Agustus 1945 

b. 7 Agustus 1945     d. 9 Agustus 1945 

6. Naskah proklamasi diketik oleh… 

a. Chaerul Saleh     c. Sayuti Melik 

b. Sukarni      d. Sutan Syahrir 

7. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut…. 

a. Cuo Sangi In     c. Hoso Konri Kyoku 

b. Dokuritsu Junbi Cosakai    d. Dokuritsu Junbi 

8. Pemuda yang diutus untuk menemui Bung Karno setelah rapat di 

Pegangsaan Timur ialah…. 

a. Adam Malik dan Sukarni   c. BM Diah dan Sukarni 

b. Sudiro dan Chaerul Saleh   d. Darwis dan Wikana 

9. Wakil AL Jepang di Jakarta yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa 

Indonesia adalah…. 

a. Terauchi      c. Nishimura 

b. Maeda      d. Imamura 

10. Sebelum di tandatangani, naskah proklamasi diketik dahulu oleh…. 

a. Sayuti Melik     c. Sukarni 

b. Ahmad Soebarjo     d. Subadio 

11. Usulan agar naskah proklamasi ditandatangani semua yang hadir diajukan oleh. 

a. Bung Hatta     c. Bung Karno 

b. Ahmad Subarjo     d. Subadio 
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12. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi RI pada…. 

a. Tanggal 19 Agustus 1945 

b. Sidang pertama PPKI 

c. Sidang BPUPKI 

d. Tanggal 20 Agustus 1945 

13. Komponen yang tidak hadir dalam acara perumusan teks proklamasi 

adalah…. 

a. BPUPKI      c. Golongan tua 

b. Golongan muda     d. PPKI 

14. Pemuda yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada acara 

pembacaan proklamasi adalah…. 

a. Sudiro dan Sukarni    c. Wikana dan Darwis 

b. Suhud dan Latif Hendradiningrat  d. Darwis dan Sudiro 

15. Semula, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di…. 

a. Kediaman Bung Hatta    c. Kediaman Maeda 

b. Rengasdengklok     d. Lapangan Ikada 

16. Rapat raksasa di Lapangan Ikada berlangsung pada tanggal…. 

a. 19 September 1945    c. 19 November 1945 

b. 29 September 1945    d. 29 November 1945 

17. Salah satu surat kabar yang ikut berperan menyebarkan berita proklamasi 

adalah…. 

a. De Express     c. Utusan Melayu 

b. Medan Priaji     d. Suara Asia 



79 

 

18. Untuk pertama kali, Pulau Sumatera dibagi dalam…. 

a. Satu provinsi     c. tiga provinsi 

b. Dua provinsi     d. empat provinsi 

19. Berikut ini yang menjabat sebagai ketua PPKI adalah…. 

a. Drs. Moh. Hatta     c. Dr. Radjiman 

b. Ir. Soekarno     d. Prof. Soepomo 

20. RPUD hasil kerja BPUPKI disahkan oleh PPKI menjadi UUD dalam 

sidangnya yang…. 

a. Pertama      c. ketiga 

b. Kedua      d. keempat 

 

B. Soal Uraian 

1. Sebutkan 3 alasan pemuda tidak menginginkan proklamasi dilaksanakan 

melalui sidang PPKI! 

2. Proklamasi kemerdekaan diumumkan tepat pada waktunya, yaitu ketika 

terjadi vacuum of power. Apakah arti dari vacum of power? 

3. Sebutkan utusan-utusan daerah yang menyaksikan pembacaan terks 

proklamasi! 

4. Apakah latar belakang yang mendorong para tokoh kemerdekaan 

memprioritaskan segi kebangsaan sebagai unsur pertama dasar negara 

Indonesia? 

5. Apakah perbedaan pendapat yang terjadi antara kelompok tua dan kelompok 

muda tentang proklamasi? 
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Lampiran 6 
Kunci Jawaban Soal Test 

Pra Siklus 
 
A. Soal Pilihan Ganda 

1. B   6.   C    11. C    16.A 

2. C   7.   C   12. B   17.A 

3. A   8.   D   13. A   18.A 

4. D   9.   B   14. B   19.B 

5. A   10. A   15. D    20.A  

B. Soal Uraian 

1. a.  PPKI merupakan badan bentukan Jepang 

b. Kemerdekaan itu hadiah dari Jepang 

c. Kemerdekaan itu harus diperoleh dengan kekuatan sendiri 

2. Vacum of power adalah kondisi pada saat itu, Jepang dalam Perang Teluk 

kalah atas Sekutu. Dalam kondisi seperti itu, Jepang harus kembali ke 

negaranya. Sedangkan di Indonesia, terjadi kekosongan kekuasaan, 

melihat kesempatan tersebut, maka segera dibacakan teks proklamasi.   

3. Utusan-utusan daerah: 

a. Teuku Moh. Hassan dari Aceh 

b. Sam Ratulangi dari Sulawesi 

c. Ketut Pudja dari Bali 

4. Karena perjuangan mencapai kemerdekaan mutlak membutuhkan semangat 

kebangsaan dan atas usaha sendiri, bukan hadiah atau pemberian dari 

bangsa lain. 

5. Perbedaan pendapat yang terjadi antara golongan tuan dan golongan muda 

adalah pemuda menghendaki proklamasi lepas dari PPKI alias atas usaha 

bangsa sendiri, bukan hadiah atau pemberian bangsa lain, sedangkan 

golongan tua berpendapat proklamasi hendaknya melalui sidang PPKI, 

yaitu badan bentukan Jepang. 
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Lampiran 7 
DAFTAR NILAI TES PRA SIKLUS 

No Nama Nilai Nilai 
Akhir 

Ketuntasan 
A B Ya Tidak 

1 Ade Indra H. 12 9 60  √ 
2 Aji Lidfil M. 11 7 50  √ 
3 Canang Prakoso Aji 14 9,25 65 √  
4 Dyeska Vidya Indriyani 10 7,5 50  √ 
5 Elvina Wulandari 11 8,25 55  √ 
6 Endar Saraswati 15 10 70 √  
7 Ferdhy Bima Sakti 13 9,75 65 √  
8 Galang Saputro 10 7,5 50  √ 
9 Gama Widayana A. 13 11 70 √  
10 Gunawan Sapta W. 12 7,75 55  √ 
11 Hafiz Rinalddy A. 12 9 60  √ 
12 Handini Wiranti 11 9,5 60  √ 
13 Herlina Kurnia D. 13 9,25 65 √  
14 Ibnu Hernowo 13 7,25 55  √ 
15 Kurniatik Oktiariatnani 15 10 70 √  
16 M. Asrul Ramadhan M. 11 8 60  √ 
17 M. Adib Zuhdan 11 10,75 65 √  
18 M. Prihadhitya 13 11 70 √  
19 Nendya Restu P. 10 10 60  √ 
20 Nora Yurizka 10 10 60  √ 
21 Oktori Thio Nugroho 13 12,75 75 √  
22 Pranita Amesti Aditya 11 10,75 65 √  
23 Rika Julianingrum 13 9,75 65 √  
24 Rio Yudhistira P. 10 8,75 55  √ 
25 Rodli Purnomo Sidi 12 6,5 50  √ 
26 Ruth Anggita Yan A. 12 9 60  √ 
27 Safira Fegi Nisrina 15 10 70 √  
28 Salma Rosy Diana A. 13 8,5 70 √  
29 Sidiq Agus R. 12 9 60  √ 
30 Siska Amalia 14 11,75 75 √  
31 Tri Setyaningsih 12 7,75 55  √ 
32 Tyas Wahyu A. 11 10,75 65 √  
33 Virdiana Anugrah P. 13 8,5 70 √  
34 Yollanditya Meilia D. 12 9 60  √ 

Jumlah nilai 2055 
Nilai rata-rata 60,4 

Ketuntasan klasikal 47,1% 
Keterangan: 
A : Nilai soal pilihan ganda  B : Nilai soal uraian
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Lampiran 8 
Soal Test 
Siklus I 

A. Soal Pilihan Ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat. 

1. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan ‘kemerdekaan 

kepada bangsa Indonesia di kemudian hari’. Pernyataan ini disampaikan 

oleh…. 

a. Kaisar Hirohito     c. Jenderal Terauci 

b. Perdana menteri Koiso    d. Laksamana Maeda 

2. Dalam upaya memenangkan perang Asia Timur Raya, Jepang membentuk 

beberapa kesatuan militer dan semi militer seperti berikut, kecuali…. 

a. Peta      c. Fujinkai 

b. Jawa Hokokai     d. Heiho 

3. Berikut ini yang dikategorikan ‘golongan tua’ adalah…. 

a. Achmad Soebardjo, Sukarno, dan Moh. Hatta 

b. B.M. Diah, Sukarni, dan Pandu Kartawiguna 

c. Agus Salim, Muwardi, dan Sayuti Melik 

d. Adam Malik, Soekarno, dan Sayuti Melik 

4. Setelah Jepang menyatakan kalah atas Sekutu, Indonesia berada dalam 

keadaan vacuum of power, artinya…. 

a. Sekutu berhak atas wilayah Indonesia 

b. Indonesia berhak merdeka 

c. Kekuasaan Negara ada di tangan rakyat 

d. Tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia 
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5. Sekutu menjatuhkan bom ataom ke kota Hiroshima pada tanggal…. 

a. 6 Agustus 1945     c. 8 Agustus 1945 

b. 7 Agustus 1945     d. 9 Agustus 1945 

6. Naskah proklamasi diketik oleh… 

a. Chaerul Saleh     c. Sayuti Melik 

b. Sukarni      d. Sutan Syahrir 

7. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut…. 

a. Cuo Sangi In     c. Hoso Konri Kyoku 

b. Dokuritsu Junbi Cosakai    d. Dokuritsu Junbi 

8. Pemuda yang diutus untuk menemui Bung Karno setelah rapat di 

Pegangsaan Timur ialah…. 

a. Adam Malik dan Sukarni   c. BM Diah dan Sukarni 

b. Sudiro dan Chaerul Saleh   d. Darwis dan Wikana 

9. Wakil AL Jepang di Jakarta yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa 

Indonesia adalah…. 

a. Terauchi      c. Nishimura 

b. Maeda      d. Imamura 

10. Sebelum di tandatangani, naskah proklamasi diketik dahulu oleh…. 

a. Sayuti Melik     c. Sukarni 

b. Ahmad Soebarjo     d. Subadio 
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11. Usulan agar naskah proklamasi ditandatangani semua yang hadir 

diajukan oleh…. 

a. Bung Hatta      c. Bung Karno 

b. Ahmad Subarjo     d. Subadio 

12. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi RI pada…. 

a. Tanggal 19 Agustus 1945 

b. Sidang pertama PPKI 

c. Sidang BPUPKI 

d. Tanggal 20 Agustus 1945 

13. Komponen yang tidak hadir dalam acara perumusan teks proklamasi 

adalah…. 

a. BPUPKI      c. golongan tua 

b. Golongan muda     d. PPKI 

14. Pemuda yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada acara 

pembacaan proklamasi adalah…. 

a. Sudiro dan Sukarni    c. Wikana dan Darwis 

b. Suhud dan Latif Hendradiningrat   d. Darwis dan Sudiro 

15. Semula, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di…. 

a. Kediaman Bung Hatta    c. Kediaman Maeda 

b. Rengasdengklok     d. Lapangan Ikada 

16. Rapat raksasa di Lapangan Ikada berlangsung pada tanggal…. 

a. 19 September 1945    c. 19 November 1945 

b. 29 September 1945    d. 29 November 1945 
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17. Salah satu surat kabar yang ikut berperan menyebarkan berita proklamasi 

adalah…. 

a. De Express      c. Utusan Melayu 

b. Medan Priaji     d. Suara Asia 

18. Untuk pertama kali, Pulau Sumatera dibagi dalam…. 

a. Satu provinsi     c. tiga provinsi 

b. Dua provinsi     d. empat provinsi 

19. Berikut ini yang menjabat sebagai ketua PPKI adalah…. 

a. Drs. Moh. Hatta     c. Dr. Radjiman 

b. Ir. Soekarno     d. Prof. Soepomo 

20. RPUD hasil kerja BPUPKI disahkan oleh PPKI menjadi UUD dalam 

sidangnya yang…. 

a. Pertama      c. ketiga 

b. Kedua      d. keempat 

 

B. Soal Uraian 

1. Apakah latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap 

bangsa Indonesia? Jelaskan! 

2.  Jelaskan peranan Ahmad Subarjo dalam peristiwa Rengasdengklok! 

3. Mengapa pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tentang proklamasi 

memiliki arti penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan?   

Jelaskan! 

4. Ceritakan dengan singkat tentang peristiwa perumusan Teks Proklamasi! 
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5.  Jelaskan tentang BPUPKI terkait dengan: 

a. Kapan dibentuk? 

b. Siapa saja anggotanya? 

 c. Apa saja hasil sidang I dan II BPUPKI? 
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Lampiran 9 
Kunci Jawaban Soal Test 

Siklus I 
 
C. Soal Pilihan Ganda 

6. B   6.   C    11. C    16.A 

7. C   7.   C   12. B   17.A 

8. A   8.   D   13. A   18.A 

9. D   9.   B   14. B   19.B 

10. A   10. A   15. D    20.A  

 

D. Soal uraian 

1. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik makin terdesak 

oleh Sekutu. Jepang yang sebelumnya berada dalam posisi  ofensif 

(menyerang) berubah menjadi defensive (bertahan). Jepang selalu 

mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran. Karena makin 

terdesak, Jepang melalui PM Jenderal Koiso memberi janji kemerdekaan 

kepada bangsa Indonesia. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar rakyat 

Indonesia tetap membantu Jepang dalam perangnya melawan Sekutu. 

2. Karena terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno-Hatta dan golongan 

muda tentang pemproklamasian kemerdekaan Indonesia, maka para 

pemuda membawa Soekarno dan M. Hatta. Mereka dibawa ke 

Rengasdengklok. Namun meskipun telah “diculik”, Bung Karno dan Bung 

Hatta tetap pada pendirian untuk menunggu janji Jepang dalam hal 

kemerdekaan. Peristiwa Rengasdengklok berakhir setelah Ahmad Subarjo 
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menyusul ke Rengasdengklok dan berhasil menengahi perbedaan pendapat 

tersebut. 

3. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki arti penting bagi 

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan karena beliau menyatakan 

sikapnya untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 

Beliau bersama rakyat Yogyakarta menyatakan bahwa Yogyakarta adalah 

bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertekad 

mempertahankan tegaknya proklamasi kemerdekaan17 Agustus 1945. 

Pernyataan ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap penjajah yang 

ingin kembali berkuasa di Indonesia. 

4. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda 

(wakil AL Jepang di Jakarta) yang bersimpati terhadap perjuangan 

Indonesia. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Bung Karno, Bung Hatta, 

Ahmad Soebardjo, Sayuti Melik, Soekarni dan Sudiro. Mereka menyusun 

konsep naskah proklamasi di ruang makan. Bung Karno mengusulkan agar 

Bung Hatta dan Ahmad Subardjo yang memiliki kemempuan berbahasa 

yang baik untuk menyusun kalimatnya. Sebelum ditandatangani, naskah 

proklamasi diketik dahulu oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. 

Naskah yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta disebut 

naskah autentik. 

 

 

5. a. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 
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b. Ketua (kaico) dijabat dr. K.R.T Rajiman Wedyodiningrat, serta 

didampingi dua wakil ketua muda (Fuku Kaico) Ichibangase dan R.P 

Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang  termasuk empat orang 

dari Cina dan Arab serta seorang dari peranakan Belanda. 

c. - Sidang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945) 

Terbentuk lima asas dasar Negara yang kemudian disebut Pancasila. 

- Sidang kedua (10 Juli – 17 Juli 1945) 

Dibentuk Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan Jakarta 

Charter atau Piagam Jakarta. 
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Lampiran 10 
DAFTAR NILAI TES SIKLUS I 

No Nama Nilai Nilai 
Akhir 

Ketuntasan 
A B Ya Tidak 

1 Ade Indra H. 15 10 70 √  
2 Aji Lidfil M. 13 7,25 55  √ 
3 Canang Prakoso Aji 16 10 72 √  
4 Dyeska Vidya Indriyani 12 7,25 55  √ 
5 Elvina Wulandari 13 8,5 60  √ 
6 Endar Saraswati 17 10,25 75 √  
7 Ferdhy Bima Sakti 16 9,5 70 √  
8 Galang Saputro 17 8,5 60  √ 
9 Gama Widayana A. 15 10 70 √  
10 Gunawan Sapta W. 14 7,5 58  √ 
11 Hafiz Rinalddy A. 15 8,75 65 √  
12 Handini Wiranti 13 8,5 60  √ 
13 Herlina Kurnia D. 16 9,5 70 √  
14 Ibnu Hernowo 15 7,5 60  √ 
15 Kurniatik Oktiariatnani 17 10,25 75 √  
16 M. Asrul Ramadhan M. 13 8,25 65 √  
17 M. Adib Zuhdan 14 9,75 65 √  
18 M. Prihadhitya 15 10,5 72 √  
19 Nendya Restu P. 14 9,25 65 √  
20 Nora Yurizka 13 8,5 60  √ 
21 Oktori Thio Nugroho 15 11,25 75 √  
22 Pranita Amesti Aditya 14 9,75 65 √  
23 Rika Julianingrum 16 9,5 70 √  
24 Rio Yudhistira P. 13 8,5 60  √ 
25 Rodli Purnomo Sidi 15 7,5 60  √ 
26 Ruth Anggita Yan A. 15 10 70 √  
27 Safira Fegi Nisrina 17 11,5 80 √  
28 Salma Rosy Diana A. 15 11,25 75 √  
29 Sidiq Agus R. 15 8,75 65 √  
30 Siska Amalia 17 12,25 85 √  
31 Tri Setyaningsih 15 7,5 60  √ 
32 Tyas Wahyu A. 14 9,75 65 √  
33 Virdiana Anugrah P. 15 10 70 √  
34 Yollanditya Meilia D. 15 8,75 65 √  

Jumlah nilai 2272 
Nilai rata-rata 66,9 

Ketuntasan klasikal 67,6% 
Keterangan: 
A : Nilai soal pilihan ganda B : Nilai soal uraian 
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Lampiran 11 
Lembar Observasi untuk Siswa 

Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Model TPS 
Siklus I 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Kelas/Semester  : VIIIE/2 
Sekolah   : SMP N 3 Ungaran 
Tahun Ajaran   : 2009/2010 

Petunjuk pengisian : Berikan tanda cek (√) pada setiap indikator yang sesuai 
dengan penilaian. 
Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran 

No Aspek Pengamatan Skala Penilaian Keterangan A B C D E 
1. Kehadiran siswa       

2. Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pelajaran 

      

3. 
Antusias siswa dalam 
mempelajari bahan ajar yang 
diberikan guru 

      

4. Keaktifan siswa dalam 
mengerjakan tugas 

      

5. Kekondusifan suasana 
pembelajaran 

      

6. 
Suasana diskusi siswa dalam 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode TPS 

      

7. Keaktifan siswa dalam diskusi 
kelompok 

      

8. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan 

      

9. Keberanian siswa dalam 
presentasi di depan kelas 

      

10. 
Keberanian siswa dalam 
menjawab pertanyaan pada saat 
presentasi 

      

 
 
Keterangan nilai: 
A : Sangat baik     D : Kurang 
B : Baik      E : Kurang sekali 
C : Sedang 
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Lampiran 13 
Lembar Observasi Kinerja Guru 

Siklus I 
 

Kelas  : VIIIE  
Tahun Ajaran   : 2008/2009 
Sekolah  : SMP N 3 Ungaran     
Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

No. Aspek yang diamati Skala Penilaian 
 Persiapan A B C D 
1. Menyiapkan RP(Rencana Pembelajaran)     
2. Menyiapkan instrument     
 Pengelolaan Pembelajaran     
1. Pembentukan kelompok     
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa 
    

3. Menyampaikan informasi kepada siswa     
4. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar kooperatif 
    

5. Membimbing kelompok selama diskusi 
berlangsung 

    

6. Membimbing siswa untuk menyimpulkan 
materi 

    

 Evaluasi     
1. Mengevaluasi hasil kerja siswa     
2. Memberikan penghargaan kelompok     
 
Skala Penilaian 
4 : Baik sekali 
3 : Baik 
2 : Sedang 
1 : Kurang 
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Lampiran 14 
Soal Test 
Siklus II 

A. Soal Pilihan Ganda 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat. 

1. Sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima pada tanggal…. 

a. 6 Agustus 1945    c. 8 Agustus 1945 

b. 7 Agustus 1945    d. 9 Agustus 1945 

2. Wakil AL Jepang di Jakarta yang bersimpati terhadap perjuangan 

bangsa Indonesia adalah…. 

a. Terauchi     c. Nishimura 

b. Maeda      d. Imamura 

3. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut…. 

a. Cuo Sangi In     c. Hoso Konri Kyoku 

b. Dokuritsu Junbi Cosakai   d. Dokuritsu Junbi 

4. Naskah proklamasi diketik oleh… 

a. Chaerul Saleh     c. Sayuti Melik 

b. Sukarni     d. Sutan Syahrir 

5. Salah satu surat kabar yang ikut berperan menyebarkan berita 

proklamasi adalah…. 

a. De Express     c. Utusan Melayu 

b. Medan Priaji     d. Suara Asia 

6. Setelah melalui perdebatan, maka bunyi sila pertama yang semula 

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi…. 
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a. Peri Ketuhanan 

b. Peri Ketuhanan Yang Maha Esa 

c. Ketuhanan 

d. Ketuhanan Yang Maha Esa 

7. Kondisi Jepang yang makin terdesak oleh pasukan Sekutu dalam PD II 

mendorongnya untuk…. 

a. Melatih kemiliteran pemuda Indonesia 

b. Memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia 

c. Membubarkan organisasi PUTERA 

d. Membentuk Cuo Sangi In 

8. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai diketuai oleh…. 

a. Soekarno     c. Moh. Hatta 

b. Ahmad Soebardjo    d.Radjiman Wedyodiningrat 

9. Rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta merupakan hasil kerja…. 

a. Badan penyelidik    c. Panitia Sembilan 

b. Panitia Kecil     d. Badan Pekerja 

10. Ditetapkanya Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional 

merupakan salah satu kesepakatan yang terdapat dalam…. 

a. Preambule     c. aturan peralihan 

b. Batang tubuh     d. aturan tambahan 

11. Tokoh-tokoh berikut pada masa pendudukan Jepang berjuang secara 

kooperatif, kecuali…. 

a. KH. Mas Mansyur    c. Moh. Hatta 
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b. Suwardi Suryaningrat   d. Chaerul Saleh 

12. Lima asas Negara yang kemudian dikenal sebagai “Pancasila” 

dikemukakan oleh…. 

a. Ir. Soekarno     c. Prof. Soepomo 

b. Moh. Yamin     d. Ahmad Soebardjo 

13. Meskipun membawa penderitaan luar biasa kepada bangsa Indonesia, 

pendudukan Jepang ternyata juga mendatangkan hikmah yang antara 

lain sebagai berikut, kecuali…. 

a. Nasionalisme bangsa Indonesia makin meningkat 

b. Berkat Romusha kita dilatih menjadi bangsa yang mandiri 

c. Para pemuda mendapat latihan kemiliteran 

d. Dibentuk BPUPKI yang berperan mempersiapkan kemerdekaan 

bangsa Indonesia 

14. Semangat demokrasi yang terkandung dalam asas Negara hasil 

pemikiran Ir. Soekarno tercermin pada butir ketiga yang berbunyi…. 

a. Musyawarah 

b. Peri Kerakyatan 

c. Musyawarah dan mufakat 

d. Mufakat atau demokrasi 

 

15. Sebagai organisasi bentukan Jepang, Gerakan 3A kurang mendapat 

sambutan rakyat karena…. 

a. Dipandang sebagai sumber kesengsaraan rakyat 
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b. Dipimpin oleh seorang nasionalis yang kurang popular 

c. Hanya memusatkan gerakanya di Jawa 

d. Dipimpin langsung oleh petinggi militer Jepang di daerah 

16. Pemuda yang diutus untuk menemui Bung Karno setelah rapat di 

Pegangsaan Timur ialah…. 

a. Adam Malik dan Sukarni   c. BM Diah dan Sukarni 

b. Sudiro dan Chaerul Saleh   d. Darwis dan Wikana 

17. Berikut ini yang menjabat sebagai ketua PPKI adalah…. 

a. Drs. Moh. Hatta    c. Dr. Radjiman 

b. Ir. Soekarno     d. Prof. Soepomo 

18. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi RI pada…. 

a. Tanggal 19 Agustus 1945 

b. Sidang pertama PPKI 

c. Sidang BPUPKI 

d. Tanggal 20 Agustus 1945 

19. Setelah Jepang menyatakan kalah atas Sekutu, Indonesia berada dalam 

keadaan vacuum of power, artinya…. 

a. Sekutu berhak atas wilayah Indonesia 

b. Indonesia berhak merdeka 

c. Kekuasaan Negara ada di tangan rakyat 

d. Tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia 

20. Komponen yang tidak hadir dalam acara perumusan teks proklamasi 

adalah…. 
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a. BPUPKI     c. golongan tua 

b. Golongan muda    d. PPKI 

 

B. Soal Uraian  

1. Apakah latar belakang Indonesia berada dalam keadaan vacuum of 

power? 

2. Mengapa penyusunan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana 

Maeda? Jelaskan! 

3. Ceritakan dengan singkat peristiwa yang dikenal dengan “Insiden 

Tunjungan”! 

4. Jelaskan tentang Peristiwa Rengasdengklok! 

5. Jelaskan tentang PPKI terkait dengan: 

a. Kapan dibentuk? 
b. Mengapa dibentuk? 
c. Siapa saja anggotanya? 
d. Tugas pokoknya? 
 
 
 
 



98 

 

Lampiran 15 
Kunci Jawaban Soal Test 

Siklus II 

 

A. Soal Pilihan Ganda 

1. A   6.   D    11. D    16.D 

2. C   7.   B   12. A   17.B 

3. B   8.   D   13. B   18.B 

4. C   9.   C   14. C   19.D 

5. A   10. B   15. A    20.A  

 

B. Soal uraian 

1. Karena Jepang mengalami kekalahan terhadap Sekutu dalam Perang 

Pasifik, dan keadaan itu diakui Kaisar Hirohito, maka Indonesia yang 

merupakan daerah pendudukan Jepang, mengalami kekosongan 

kekuasaan karena belum diambil alih oleh Sekutu. 

2. Pada saat akan diadakan perumusan teks proklamasi untuk pertama 

kalinya, Bung Karno, Bung Hatta dan Achmad Soebardjo menemui 

Jenderal Nishimura untuk bisa menyediakan tempat namun tidak 

diijinkan. Kemudian atas bujukan Achmad Soebardjo, dan arena 

simpati Laksamana Maeda atas perjuangan bangsa Indonesia, maka 

mereka diijinkan untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya 

dan dengan jaminan keamanan dari Laksamana Maeda. 
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3. Insiden Tunjungan terjadi tanggal 19 September 1945. Penyebabnya 

adalah adanya beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera 

kebangsaanya (merah, putih, biru) di puncak hotel Yamato, Tunjungan, 

Surabaya. Tindakan orang-orang Belanda ini mengakibatkan 

kemarahan rakyat Surabaya sehingga mereka berbondong-bondong 

menyerbu Hotel Yamato. Beberapa orang dari rakyat yang sedang 

marah itu berusaha memanjat untuk mencapai puncak hotel. Setelah 

berhasil, mereka menyobek warna biru dari bendera Belanda itu 

sehingga yang tertinggal hanya warna merah dan putih, kemudian 

mereka menaikanya kembali. 

4. Rengasdengklok adalah tempat bersejarah mengenai tempat 

“penculikan” Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan muda. 

Peristiwa itu terjadi karena terdapat perbedaan pendapat antara 

Soekarno-Hatta dengan Golongan  muda mengenai waktu 

pemproklamasian kemerdekaan Indonesia. 

5. a. PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, yaitu pada tanggal 7    

Agustus    1945. 

b.PPKI dibentuk untuk menangani tugas-tugas persiapan kemerdekaan 

atau tahap lanjutan dari BPUPKI 

c. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta 

sebagai wakil ketuanya 

d. Tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan bagi pendirian Negara dan pemerintahan Indonesia. 
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Lampiran 16 
DAFTAR NILAI TES SIKLUS II 

No Nama Nilai Nilai 
Akhir 

Ketuntasan 
A B Ya Tidak 

1 Ade Indra H. 16 11 76 √  
2 Aji Lidfil M. 13 8,5 60  √ 
3 Canang Prakoso Aji 16 11,25 75 √  
4 Dyeska Vidya Indriyani 14 8 60  √ 
5 Elvina Wulandari 15 8,75 65 √  
6 Endar Saraswati 16 10,75 75 √  
7 Ferdhy Bima Sakti 16 10,75 75 √  
8 Galang Saputro 15 10 70 √  
9 Gama Widayana A. 17 10,25 75 √  
10 Gunawan Sapta W. 13 9,75 65 √  
11 Hafiz Rinalddy A. 15 10 70 √  
12 Handini Wiranti 15 8,75 65 √  
13 Herlina Kurnia D. 16 10,75 75 √  
14 Ibnu Hernowo 13 8,5 60  √ 
15 Kurniatik Oktiariatnani 17 11,5 80 √  
16 M. Asrul Ramadhan M. 15 10 70 √  
17 M. Adib Zuhdan 15 10 70 √  
18 M. Prihadhitya 15 11,25 75 √  
19 Nendya Restu P. 15 10 70 √  
20 Nora Yurizka 14 9,25 65 √  
21 Oktori Thio Nugroho 17 11,5 80 √  
22 Pranita Amesti Aditya 15 10 70 √  
23 Rika Julianingrum 16 10,75 75 √  
24 Rio Yudhistira P. 13 9,25 65 √  
25 Rodli Purnomo Sidi 14 8 60  √ 
26 Ruth Anggita Yan A. 17 10,25 75 √  
27 Safira Fegi Nisrina 17 12,75 85 √  
28 Salma Rosy Diana A. 14 11,75 75 √  
29 Sidiq Agus R. 14 9,25 75 √  
30 Siska Amalia 18 12,25 85 √  
31 Tri Setyaningsih 15 10 70 √  
32 Tyas Wahyu A. 15 10 70 √  
33 Virdiana Anugrah P. 17 10,25 75 √  
34 Yollanditya Meilia D. 13 9,75 65 √  

Jumlah nilai 2420 
Nilai rata-rata 71,2 

Ketuntasan klasikal 88,2% 
Keterangan: 
A : Nilai soal pilihan ganda B : Nilai soal uraian 
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Lampiran 17 
Lembar Observasi untuk Siswa 

Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Model TPS 
Siklus II 

Mata Pelajaran  : IPS Sejarah 
Kelas/Semester  : VIIIE/2 
Sekolah   : SMP N 3 Ungaran 
Tahun Ajaran   : 2009/2010 

Petunjuk pengisian : Berikan tanda cek (√) pada setiap indikator yang sesuai 
dengan penilaian. 
Pengamatan Terhadap Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran 

No Aspek Pengamatan Skala Penilaian Keterangan A B C D E 
1. Kehadiran siswa       

2. Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pelajaran 

      

3. 
Antusias siswa dalam 
mempelajari bahan ajar yang 
diberikan guru 

      

4. Keaktifan siswa dalam 
mengerjakan tugas 

      

5. Kekondusifan suasana 
pembelajaran 

      

6. 
Suasana diskusi siswa dalam 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode TPS 

      

7. Keaktifan siswa dalam diskusi 
kelompok 

      

8. Keaktifan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan 

      

9. Keberanian siswa dalam 
presentasi di depan kelas 

      

10. 
Keberanian siswa dalam 
menjawab pertanyaan pada saat 
presentasi 

      

 
 
Keterangan nilai: 
A : Sangat baik     D : Kurang 
B : Baik      E : Kurang sekali 
C : Sedang 
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Lampiran 18 
Lembar Observasi Kinerja Guru 

Siklus II 
 

Kelas  : VIIIE       
Tahun Ajaran   : 2008/2009 
Sekolah  : SMP N 3 Ungaran     
Mata Pelajaran : IPS Sejarah 

No. Aspek yang diamati Skala Penilaian 
 Persiapan A B C D 
1. Menyiapkan RP(Rencana Pembelajaran)     
2. Menyiapkan instrument     
 Pengelolaan Pembelajaran     
1. Pembentukan kelompok     
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa 
    

3. Menyampaikan informasi kepada siswa     
4. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar kooperatif 
    

5. Membimbing kelompok selama diskusi 
berlangsung 

    

6. Membimbing siswa untuk menyimpulkan 
materi 

    

 Evaluasi     
1. Mengevaluasi hasil kerja siswa     
2. Memberikan penghargaan kelompok     
 
Skala Penilaian 
4 : Baik sekali 
3 : Baik 
2 : Sedang 
1 : Kurang 
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Lampiran 19 
Perhitungan Validitas Butir Soal Obyektif 

Rumus 

 

 

Keterangan: 

Mp : rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt : rata-rata skor total  

St : standart deviasi skor total 

p : proporsi peserta didik yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q : proporsi peserta didik yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Kriteria 

Apabila rpbis > rtabel, maka butir soal valid. 

Perhitungan 

Contoh penghitungan validitas butir soal 1: 

No Kode 
Butir soal no 

1 (X) 
Skor Total 

(Y) 
Y2 XY 

1 UC-01 1 15 225 15 
2 UC-10 1 15 225 15 
3 UC-25 0 15 225 0 
4 UC-09 1 14 196 14 
5 UC-05 0 12 144 0 
6 UC-16 0 13 169 0 
7 UC-27 1 12 144 12 
8 UC-29 0 13 169 0 
9 UC-03 0 12 144 0 
10 UC-14 0 12 144 0 
11 UC-18 1 11 121 11 
12 UC-23 1 12 144 12 
13 UC-07 1 11 121 11 
14 UC-15 0 11 121 0 
15 UC-17 0 11 121 0 
16 UC-21 1 10 100 10 
17 UC-28 0 9 81 0 
18 UC-04 0 9 81 0 
19 UC-08 0 8 64 0 

q
p 

S
MM

 r
t

tp
pbis

−
=
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20 UC-02 0 8 64 0 
21 UC-11 0 8 64 0 
22 UC-26 0 8 64 0 
23 UC-12 0 7 49 0 
24 UC-06 0 6 36 0 
25 UC-13 1 5 25 5 
26 UC-19 0 5 25 0 
27 UC-22 0 5 25 0 
28 UC-24 0 5 25 0 
29 UC-20 0 3 9 0 
30 UC-30 0 2 4 0 

Jumlah 9 287 3129 105 
 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh data sebagai berikut.  

67.11
9

105
1

1

==

=
nopadabenarmenjawabyangdidikpesertaBanyaknya

nopadabenarmenjawabyangtotalskorJumlahM p

 

57.9
30
287

==

=
didikpesertaBanyaknya

totalskorJumlahM t

 

30.0
30
9

1

==

=
didikpesertaBanyaknya

nopadabenarmenjawabyangskorJumlahp
 

q = 1 – p = 1 – 0.30 = 0.70 

( )

385.0
70.0
30.0

57.3
57.967.11

57.3
30

30
2873129

2

=
−

=

=
−

=

bisp

t

r

S
 

Pada α = 5 % dengan n = 30 diperoleh .361.0=tabelr  Karena tabelPbis rr > , maka 

soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 20 

Perhitungan Reliabilitas Instrumen Soal Obyektif 

 

Rumus 

  

 

 
Keterangan: 

k : banyaknya butir soal 

∑ pq  : jumlah dari pq 

S2 : varians total 

 

Kriteria 

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

 

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh: 

∑ pq  = p1q1 + p2q2 + p3q3 +  … + p30q30 

= 0.2100 + 0.2322 + 0.1956 + … + 0.1789 

= 3.1322 

78.12
30

30
)287(3129

2

2 =
−

=S  

8052.0
78.12

1322.378.12
116

16
11

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=r
 

Pada α = 5 % dengan n = 30 diperoleh .361.0=tabelr  Karena tabelrr >11 , maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

 

  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

2

11 S
pqS 

1-k
k  r
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Lampiran 21 

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Obyektif 

 

Rumus 

  

 

Keterangan: 

P  : tingkat kesukaran soal 

B  : banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS : jumlah peserta tes 

Kriteria 

Interval IK Kriteria 
0.00 < P < 0.30 Sukar 
0.30 < P < 0.70 Sedang 
0.70 < P < 1.00 Mudah 

 

Untuk butir soal no 1 

Dari lampiran diperoleh data sebagai berikut. 

B =∑x = 9 

JS = N = 30 

Berdasarkan rumus yang telah dijelaskan pada bab III, dapat dihitung taraf 

kesukaran soal sebagai berikut. 

30.0
30
9
==

=
JS
BP

 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka soal no 1 termasuk soal dengan 

klasifikasi sukar. 

 

 

 

JS
B  P =
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Lampiran 22 

Perhitungan Validitas Instrumen Soal Subyektif 

Rumus 

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 ..

..

YYNXXN

YXXYN
rxy  

Kriteria 

Apabila  tabelxy rr > , maka butir soal valid. 

Berikut perhitungan validitas butir no 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama 

No Kode 
Butir 

soal no 1 
(X) 

Skor 
Total 
(Y) 

Y2 
  
 X2 
 

XY 

1 UC-16 10 35 1225 100 350 
2 UC-01 10 33 1089 100 330 
3 UC-05 10 33 1089 100 330 
4 UC-24 10 30 900 100 300 
5 UC-04 6 27 729 36 162 
6 UC-09 4 27 729 16 108 
7 UC-23 4 27 729 16 108 
8 UC-29 10 27 729 100 270 
9 UC-21 10 23 529 100 230 
10 UC-03 4 21 441 16 84 
11 UC-15 4 21 441 16 84 
12 UC-18 4 21 441 16 84 
13 UC-02 10 27 729 100 270 
14 UC-10 4 20 400 16 80 
15 UC-13 3 20 400 9 60 
16 UC-22 10 20 400 100 200 
17 UC-25 10 20 400 100 200 
18 UC-30 5 20 400 25 100 
19 UC-27 5 18 324 25 100 
20 UC-06 10 18 324 100 200 
21 UC-14 4 17 289 16 80 
22 UC-19 5 17 289 25 85 
23 UC-20 5 16 256 25 80 
24 UC-26 5 16 256 25 80 
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25 UC-11 3 15 225 9 45 
26 UC-17 3 15 225 9 45 
27 UC-07 3 14 196 9 42 
28 UC-08 3 13 169 9 39 
29 UC-28 4 10 100 16 40 
30 UC-12 2 8 64 4 16 

Jumlah 180 629 14517 1338 4160 

{ }{ }
66.0

)629()14517(30)180()1338(30
)629()180()4160(30

22

=

−−

−
=xyr

  

Pada α = 5 % dengan n = 30 diperoleh .361.0=tabelr  Karena tabelxy rr > , maka soal 

nomor 1 valid. 
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Lampiran 23 
Perhitungan Reliabilitas Instrumen Soal Subyektif 

 
Rumus 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= ∑

2

2
1

11 1
1 tk

kr
σ
σ

 

 
Kriteria 
 
Apabila r11 > rtabel,, maka angket tersebut reliabel  
 
Perhitungan 
 
1. Varians total 

( )

N
N
Y

Y
t

∑ ∑−
=

2
2

2σ  

( )
3.44

30
30

62914517
2

2 =
−

=tσ  

 
2. Varians Butir  

( )

N
N
X

X
t

∑ ∑−
=

2
2

2σ  

6.8
30

30
)180(1338

2

2
1 =

−
=bσ  

24.2
30

30
)103(421

2

2
2 =

−
=bσ  

490.5
30

30
)153(945

2

2
3 =

−
=bσ  

312.10
30

30
)193(1551

2

2
4 =

−
=bσ  
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6.8
30

30
)180(1338

2

2
1 =

−
=bσ  

64778.26312.10...246.26.82 =+++=∑ bσ  

3. Koefisien reliabilitas 
 

531.0
3.44

64778.261
14

4
11

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=r

 

 
Pada α = 5 % dengan n = 30 diperoleh .361.0=tabelr  Karena tabelrr >11 , maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Subyektif 
 
 

Rumus 
 

%100x
tesmengikutiyangsiswaBanyaknya

gagalyangsiswaBanyaknyaP =  

 

Kriteria 

 
 

P Kriteria 
0 %≤  P ≤  27 %        

       27 %≤  P ≤  72 %       
72% ≤  P ≤  100 %  

Mudah
 
Sedang 
Sukar 

 
Berikut perhitungan tingkat kesukaran untuk soal no 1, untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama. 

 Banyaknya siswa yang gagal menjawab benar = 20 

N = 30 

%67.66%100
30
20

== xP  

 Sesuai dengan kriteria, butir soal no 1 sedang.  
 


