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SARI 

 

Hening Susena N, 2011. “Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Think Pair 
Share (TPS) Dengan Penggunaan Media Mind Map Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Sejarah Kelas VII B  SMP Negeri Satu Atap 

4 Sale Rembang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Subagyo, M.Pd .Pembimbing II 
Drs. Jimmy de Rosal, M.Pd. 
 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS), Mind Map, 

Hasil Belajar 
Mata pelajaran sejarah adalah salah satu mata pelajaran penting karena dapat 

menumbuhkan rasa patriotisme pada diri siswa. Tetapi di kelas VII B  SMP Negeri 

Satu Atap 4 Sale Rembang masih banyak hasil belajar sejarah siswa yang kurang 
baik. Rendahnya hasil belajar sejarah siswa pada kelas VII B  SMP Negeri Satu Atap 

4 Sale Rembang disebabkan karena siswanya kurang berfikir aktif, strategi yang 
diterapkan guru masih menggunakan metode konvensional dan kurangnya 
pemanfaatan media pada saat pembelajaran sejarah.  

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diungkap dalam penelitian 
ini yaitu: Apakah penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan 
penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas VII B SMP  N Satu Atap 4 Sale Rembang. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu: mengetahui strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan 
penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas VII SMP  N Satu Atap 4 Sale Rembang. 

Fenomena seperti ini merupakan suatu permasalahan yang perlu segera 
ditemukan alternatif-alternatif pemecahannya. Salah satu upaya yang dapat dijadikan 
alternatif pemecahan masalah tersebut adalah dengan penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind 

Map. Model penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Tindakan 
penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, tiap-tiap siklus terdiri atas tahap 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data penelitian diambil melalui data 
tes dan nontes. Alat pengambilan data tes yang digunakan berupa instrumen tes. Alat 
pengambilan data nontes yang digunakan berupa dokumentasi. Selanjutnya, data 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.   

Pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair 
Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map, hasil belajar sejarah siswa pada 
pra siklus nilai rata- rata siswa 52,85 dengan ketuntasan belajar klasikal siswa 32,14 
% terjadi peningkatan dengan nilai rata-rata siswa 62,32 dengan ketuntasan belajar 
klasikal siswa 64,28 % pada siklus I dan nilai rata-rata siswa 69,10 dengan ketuntasan 
belajar klasikal siswa 82,14 % pada siklus II. Perilaku negatif yang ditunjukkan siswa 
pun berubah setelah diberikan tindakan. Siswa lebih antusias mengikuti 
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pembelajaran, berani mengemukakan pendapat di depan kelas, dan semakin percaya 
diri tampil dalam presentasi. 

Selanjutnya, dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat direkomondasikan 
antara lain (1) Guru harus lebih kreatif, bervariasi dan berinovasi dalam proses 
pembelajaran IPS Sejarah agar dapat meningkatkan pemahaman materi dan hasil 
belajar siswa, salah satunya dengan menerapkan strategi pembelajaran Think Pair 
Share dengan media Mind Map.(2) Guru juga hendaknya berusaha menciptakan 
kondisi siswa untuk aktif selama proses pembelajaran. Kegiatan apersepsi dan 
motivasi perlu dilakukan untuk mendorong keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran. Bagi siswa perlu adanya peningkatan keaktifan dengan berani 
mengungkapkan pendapat serta mempresentasikan hasil pembelajaran yang dilakukan 
sehingga pemahaman dan hasil belajar dapat meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya 

manusia dan  merupakan wahana atau salah satu instrument yang digunakan 

bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga 

dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan 

kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan baru sehingga dapat memperoleh manusia baru yang produktif. 

Adapun pengertian pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003 dalam Munib (2007: 33) adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dengan pendidikan diharapkan manusia mengetahui akan segala kelebihannya 

yang dipotensikan untuk kualitas hidup lebih baek dari sebelumnya. 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena pendidikan 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

baik secara pribadi maupun sebagai modal dasar pembangunan bangsa. 

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan 
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kemampuan siswa, situasi, dan kondisi lingkungan yang ada, pengaruh informasi 

dan kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah selalu 

merevisi kurikulum yang sudah ada selalu dengan perkembangan jaman, 

demikian pula dengan model pembelajaran yang diterapkan sekarang ini selalu 

mengalami perkembangan. 

Demikian juga dengan seorang guru, keberhasilan implementasi suatu strategi 

pembelajaran akan tergantung pada kepandaian guru dalam menerapkan suatu 

metode, teknik dan taktik pembelajaran. Setiap guru  memiliki pengalaman, 

pengetahuan, kemampuan, ciri dan cara pandangan yang berbeda dalam 

mengajar. Guru yang yang baik mempunyai aggapan bahwa selain memberikan 

materi, mengajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik. Guru 

dalam proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Dalam proses 

pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa 

yang diajarnya tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (manager of learning) 

(Sanjaya, 2007:52). Terutama guru sejarah yang dituntut untuk menguasai 

berbagai macam metode dan teknik pembelajaran sejarah, dan mampu 

menciptakan suasana belajar yang nyaman serta menyenangkan agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.  

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah perkembangannya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka Garis-Garis Besar Progam Pengajaran 



 

 

3

Sejarah memuat pokok-pokok bahasan yang mengandung tujuan Pendidikan 

Nasional tersebut. Mata pelajaran IPS Materi Sejarah merupakan pelajaran yang 

bersifat deskriptif kronologis. Ditinjau dari materinya, pelajaran Sejarah 

mendeskripsikan tentang proses pertumbuhan, perkembangan serta keruntuhan 

peradaban bangsa-bangsa didunia. Materi pelajaran Sejarah juga berisi tentang 

hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa sejarah secara kronologis, 

termasuk perkembangan peradaban bangsa Indonesia. 

Pelajaran Sejarah memiliki arti penting dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata pelajaran Sejarah 

mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, 

nasionalisme dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut mendasari 

proses pembentukan watak dan kepribadian anak peserta didik bangsa. Pelajaran 

Sejarah juga memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. 

Belajar sejarah yang baik harus bisa menunjukkan adanya pemahaman dan 

kesadaran terhadap masa lalu secara baik. Menurut Kuntowijoyo (1995:5) untuk 

SMP, sejarah hendaklah diberikan dengan pendekatan etis, kepada siswa harus 

ditanamkan pengertian bahwa mereka hidup bersama orang, masyarakat dan 

kebudayaan lain, baik yang dulu maupun sekarang. Prestasi belajar yang baik 

secara tidak langsung menunjukkan adanya upaya dalam pengembangan potensi 

siswa menjadi manusia yang berperikemanusiaan serta memiliki kesadaran dan 
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kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi dalam 

praktik pelaksanaannya hasil belajar sejarah siswa tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan bahkan berada pada posisi yang stagnant. Dalam 

proses belajar mengajar sebaiknya selalu mengikutsertakan siswa secara aktif 

guna mengembangkan kemampuan mengamati, merencanakan, meneliti dan 

menemukakan hasil sehingga guru mengetahui kesulitan yang dialami siswa dan 

selanjutnya mencari solusi yang tepat. Guru memegang peranan penting dalam 

pendidikan. Guru harus bisa melakukan interaksi yang baik dengan anak 

didiknya. Diharapkan dengan pendekatan yang baik, yang dilakukan oleh seorang 

guru terhadap anak didiknya, maka akan memudahkan seorang guru 

mentransferkan ilmunya kepada anak didiknya, begitu juga sebaliknya peserta 

didik akan mudah dalam menerima pelajaran.  

Berdasarkan pengamatan selama observasi yang dilakukan peneliti hal ini 

juga terjadi pada siswa kelas VII B SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang. SMP 

Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang ini merupakan sekolah rintisan yang 

manajemennya masih bergabung dengan SD Negeri Ukir 1 Sale Rembang. SMP 

Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang ini baru berdiri pada tahun 2007, sekolah yang 

baru berdiri 4 tahun ini kurang memiliki fasilitas penunjang pembelajaran yang 

memadai, sarana dan prasarana sekolah juga belum lengkap. Tenaga pengajar 

juga belum lengkap, di sekolah ini hanya terdapat 4 tenaga pengajar yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan tenaga pengajar yang lain masih 



 

 

5

berstatus guru tidak tetap dimana mata pelajaran yang diampu tidak sesuia dengan 

kemampuan bidang studi yang dimiliki. 

Di SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang hanya terdapat satu guru 

pengampu mata pelajaran IPS. Guru IPS disini ditempatkan sebagai fasilitator dan 

mediator yang membantu siswa dalam proses belajar sejarah. Pada umumnya 

pembelajaran pada kurikulum KTSP yang sedang berlangsung pada saat ini 

perhatian utama  ialah siswa yang belajar, bukan pada disiplin atau guru yang 

mengajar.  Menurut Martinis Yamin (2007:8) di dalam kelas guru menjelaskan, 

siswa bertanya, menyimak, sebaliknya guru mendapatkan informasi dari siswa-

siswanya dan menjawab pertanyaan siswa serta mencari solusi bersama-sama, 

kedua belah pihak (komunikator, komunikan) aktif dan peran yang lebih dominan 

terletak pada siswa atau siswa yang lebih aktif. Hal ini berarti bahwa proses 

pembelajaran sesungguhnya berpusat pada peserta didik. Disini siswa diharapkan 

berperan aktif pada tiap proses pembelajaran, namun pada kenyataannya praktik 

pengajaran sejarah di sekolah selama ini terkesan tidak menarik bagi siswa. Pada 

umumnya siswa menganggap pelajaran sejarah hanya sebagai pelajaran yang 

lebih bersifat hafalan. Guru dalam melakukan pembelajaran IPS materi sejarah 

sering dilakukan dengan cara menularkan pengetahuan, memberikan informasi 

melalui lisan. Sehingga yang aktif disini adalah guru sedangkan siswa hanya pasif 

mencatat dan mendengarkan sehingga aktivitas dan kreativitas siswa kurang 

tampak. Siswa merasa takut untuk bertanya tentang sesuatu yang belum 

dimengerti atau mengemukakan pendapat sehingga mereka memilih untuk duduk 
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diam, mencatat dan mendengarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa 

beranggapan bahwa pelajaran sejarah terlalu sulit untuk dipahami, banyak hafalan 

angka dan peristiwa-peristiwa materinya tersusun dari paragraf demi paragraf 

yang naratif dan panjang lebar. Sehingga membuat kesan membosankan. Tidak 

jarang pada saat pelajaran berlangsung siswa melakukan kegiatan seperti 

mengobrol, bercanda dengan teman sebangku, gaduh, dan aktivitas lain yang 

kurang edukatif. Selain itu Guru dalam penyampaian materi biasanya hanya 

berbicara dan menulis catatan dipapan tulis, siswa bersifat pasif karena hanya 

mendengarkan. Siswa kemudian mencatat apa yang didiktekan atau dicatatkan 

guru di papan tulis. Dimana buku teks sangat kurang, kadang-kadang guru  mulai 

mengajar dengan hanya mendiktekan saja pelajaran dan jika masih ada waktu 

baru memberikan penjelasan sekedarnya. Bahkan dalam soal yang mengundang 

perbedaan pendapat hanya sekali-kali saja penjelasan guru menampilkan lebih 

dari satu pandangan ataupun tafsiran yang sebaliknya. Berdasarkan wawancara 

dengan guru mata pelajaran IPS tersebut mengajar beliau mengalami keterbatasan 

kareana faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini dipicu oleh 

terbatasnya fasilitas pembelajaran pendidikan di SMP Satu Atap ini sehingga guru 

tidak dapat menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran seperti yang 

dilakukan di sekolah-sekolah lain di kota yang lebih maju di era globalisasi ini, 

Hal ini semakin membuat siswa bosan dan bertindak semaunya sendiri pada saat 

pelajaran berlangsung.  
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Secara empiris dapat dilihat dari hasil belajar siswa  kelas VII B SMP Negeri 

Satu Atap 4 Sale Rembang  yang masih menunjukkan rendahnya daya serap 

peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan tengah semester 

genap yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran 

sejarah yang telah ditentukan yaitu 60. 

Suasana belajar yang digambarkan diatas jelas tidak kondusif yang 

menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak efektif karena tidak ada komunikasi 

dua arah antara guru dan siswa. Fenomena tersebut dimungkinkan terjadi karena 

siswa telah kehilangan semangat, minat dan motivasi untuk belajar sejarah. Hal 

ini tidak bisa dibiarkan dan berlarut-larut begitu saja sebab jika dalam 

pembelajaran sudah tidak kondusif dan efektif akan menyebabkan prestasi belajar 

yang dicapai juga tidak maksimal. 

Agar tujuan pengajaran dapat tercapai, guru harus mampu mengorganisasi 

semua komponen sedemikian rupa sehingga antara komponen yang satu dengan 

lainnya dapat berinteraksi secara harmonis (Suyitno, 2006:12). Salah satu 

komponen dalam pembelajaran adalah pemanfaatan berbagai macam strategi dan 

metode pembelajaran secara dinamis dan fleksibel sesuai dengan materi, siswa 

dan konteks pembelajaran (Depdiknas, 2006:1).  

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar 

agar dapat mencapai prestasi belajar dengan nilai rata-rata yang maksimal, maka 

seorang guru membutuhkan suatu strategi agar dapat mendorong siswa untuk 

lebih aktif serta tertarik dan menyukai mata pelajaran sejarah. Salah satu 
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pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan siswa adalah pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-beda 

dalam kelompok-kelompok kecil, dimana pada model pembelajaran ini siswa 

dalam kelompoknya mempunyai konsep bahwa mereka memiliki tanggung jawab 

bersama-sama untuk membantu teman sekelompoknya agar berhasil dan 

mendorong teman kelompoknya untuk melakukan upaya yang maksimal (Slavin, 

2008:16). 

Pembelajaran kooperatif identik dengan kerja kelompok serta diskusi. Kerja 

kelompok ini perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain; pertama, tujuan yang 

jelas sehingga setiap anggota kelompok mengetahui apa yang akan dilakukan. 

Kedua, dalam kerja kelompok perlu adanya pembagian kerja sehingga tercipta 

komunikasi yang efektif. Ketiga, dengan adanya tujuan yang jelas, komunikasi 

yang efektif kerja kelompok akan lebih baik serta dengan kepemimpinan yang 

baik akan mempengaruhi hasil kerja yang maksimal dan memuaskan. Untuk itu 

perlu adanya strategi pembelajaran yang inovatif yang dapat berpengaruh dalam 

penguasaan materi dan dapat berpengaruh pada keaktifan siswa serta memberikan 

iklim yang kondusif dalam perkembangan daya nalar dan kreatifitas siswa. 

Meskipun dalam strategi pembelajaran ini siswa lebih aktif, namun guru tetap 

mengawasi kelas untuk memberikan semangat, dorongan belajar dan memberikan 

bimbingan secara individu atau kelompok. Pembelajaran kooperatif muncul dari 
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konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang 

sulit jika mereka saling diskusi dengan temannya. 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan suatu cara yang 

efektif untuk membuat variasi suasana  pola diskusi dikelas karena memberi 

kesempatan siswa untuk berpikir secara berkelompok atau bersama-sama, 

sehingga memberikan banyak waktu kepada siswa untuk berpikir dan merespon 

jika ada kesulitan agar dapat saling membatu memecahkan masalah tersebut 

(Trianto 2007:61). Serta dapat bekerjasama dengan orang lain serta 

mengoptimalisasi partisipasi siswa. 

Untuk mengatasi agar pengajaran sejarah lebih tidak monoton dan lebih 

bervariasi maka dapat digunakan strategi pembelajaran aktif dengan 

menggunakan media Mind Map. Media tersebut digunakan untuk membantu guru 

dalam memberikan pelajaran kepada siswa dan dapat juga membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang disajikan. Pengertian media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedimikian rupa sehingga proses terjadi. Dengan 

demikian dalam proses belajar mengajar media sangat diperlukan agar siswa bisa 

menerima pesan dengan baik dan benar. Di SMP N 4 Satu Atap Sale Rembang 

kemampuan siswa terletak di dalam hal mencatat. Metode mencatat yang baik 

harus membantu kita mengingat perkataan, bacaan, meningkatkan pemahaman 

terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi dan memberikan wawasan 
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baru, peta pikiran memungkinkan terjadinya semua hal itu (DePorter, 2008:175) 

sehingga peneliti menggunakan media Mind Map didalam penelitian ini. Mind 

Map (peta pikiran) adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya 

belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak 

yang terdapat di dalam diri seseorang(http://wordpress.com/model-pembelajaran-

mind-map(01/03/2011). Sehingga siswa dapat mengembangkan daya kerja otak 

masing-masing sesuai dengan pemahamannya terhadap materi. Siswa dapat 

menuangkan ide-idenya dengan menggambar peta pikiran suatu materi yang telah 

diberikan oleh guru. Dengan Mind Map siswa dapat mencatat fakta dan ide 

dengan menggunakan kata dan gambar. Dengan cara ini siswa dapat 

mengorganisasikan informasi sambil membuat peta ketika mereka sedang 

mendengarkan pelajaran di kelas. Dengan media Mind Map siswa dapat berpikir 

tentang apa yang mereka catat dan menempatkannya ditempat yang sesuai dalam 

peta (Margulies dan Valenza, 2008:18). Strategi pembelajaran ini perlu diterapkan 

dalam dunia pendidikan, agar bisa kondusif dengan proses pendewasan dan 

pengembangan bagi siswa.  Strategi pembelajaran ini juga dapat diterapkan dalam 

dunia pendidikan sebagai pembelajaran inovatif.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan di dalam 

kelas yang akan diteliti melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar dapat meningkat. Melaui refleksi guru 

akan meningkatkan kembali apa yang sudah dikerjakan di depan kelas ketika 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pemikiran seorang guru yang dituangkan 
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dalam sebuah pemikiran yang diberi nama refleksi diri guru, refleksi diri guru 

tersebut memberikan gambaran tentang jati dirinya sebagai seorang guru dalam 

mentransfer ilmunya, penjelasan yang terlalu cepat, atau memberikan contoh yang 

memadai, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami serta serangkaian 

pertanyaan lain dapat diperoleh dari perenungan diri. Sehingga akan menemukan 

kelemahan dan akan memperbaikinya dari tindakan yang salah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share (TPS) dengan menggunakan media Mind Map 

dapat dijadikan satu metode yang inovatif dan strategi pembelajaran yang cukup 

bermanfaat serta berpengaruh dalam pemahaman konsep sejarah siswa oleh 

karana itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 

judul : Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) 

Dengan Penggunaan Media Mind Map Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPS Sejarah Kelas VII B  SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 

Rembang. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan 

penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 4 Satu Atap  Sale Rembang? 

C. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

dengan penggunaan media Mind Map pada pelajaran IPS sejarah mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 

Rembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

     Sebagai bahan pertimbangan oleh para guru dalam memberikan materi 

pelajaran maka penulis membuat penelitian tentang model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) dengan penggunaan media Mind Map pada pelajaran 

IPS sejarah agar para guru lebih mudah dalam penyampaian meteri yang akan 

dibahas. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Bagi pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan 

tentang strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan 

penggunaan media Mind Map. 

b. Bagi Guru 

Agar guru dapat memberikan materi dengan menggunakan bermacam-

macam variasi metode pembelajaran sehingga siswa tidak merasa cepat 

jenuh. 
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c. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa yang kebanyakan kurang antusias 

terhadap mata pelajaran sejarah karena membosankan. Dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) 

dengan penggunaan media Mind Map siswa akan lebih aktif dalam 

bertanya dan mempererat kerjasama dengan kelompoknya dalam 

menyelesaikan masalah. 

d. Bagi Sekolah 

Model pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang akan dilakukan khususnya pada pelajaran IPS sejarah. 

 

E.  Batasan Istilah  

Agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan memberikan batasan ruang 

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

ini adalah: 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran berarti pendekatan dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran dengan mengintegerasikan komponen urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan materi pelajaran, peralatan dan bahan serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan secara efektif dan efisien (Sugandi, 2006:101). 

2. Pembelajaran Kooperatif 
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Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. Secara umum, pembelajaran kooperatif dianggap 

lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang 

untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud 

(Suprijono, 2009: 54-55). 

3. Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Pembelajaran Think pair share (TPS) atau berfikir berpasangan 

berbagi adalah metode sederhana tetapi sangat bermanfaat dikembangkan oleh 

Frank Lyman. Ketika guru menyampaikan pelajaran kepada kelas, para siswa 

duduk secara berpasangan dengan timnya masing-masing. Guru memberikan 

pertanyaan kepada kelas. Siswa diminta untuk memikirkan sebuah jawaban 

dari mereka sendiri, lalu berpasangan dengan pasangannya untuk mencapai 

sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya, guru meminta para siswa 

untuk berbagi jawaban yang telah mereka sepakati dengan seluruh kelas 

(Slavin, 2008: 257). 

 

4. Media Mind Map 

Mind Map (Peta pikiran) adalah cara kreatif bagi peserta didik secara 

individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau merencanakan 

penelitian baru (Silberman, 1996:188). 
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5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1996:22). Hasil belajar 

ini mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Setiap kegiatan belajar 

untuk menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang diperoleh dari proses 

pendidikan dan pengalaman belajar pada dasarnya merupakan hasil belajar 

berupa tingkah laku yang diharapkan, terjadi setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Tanda yang diberikan pada hasil belajar tersebut berupa angka 

atau nilai. Pada penelitian ini aspek kognitif siswa diperoleh dari nilai tes 

siklus siswa, aspek afektif diperoleh dari angket refleksi siswa, dan aspek 

psikomotorik diperoleh dari hasil kinerja siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

1.  Bagian awal 

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

abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 
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Bab I  :  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah,  serta sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II  :  Landasan Teori 

Bagian ini  berisi tentang landasan teoritis, dikemukakan tentang teori-teori 

yang mendukung penelitian. 

Bab III  :  Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, desain 

penelitian, prosedur pengumpulan data, alat pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, indikator keberhasilan. 

Bab IV  :  Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V  :  Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan lain 

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

berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Srategi  pembelajaran 

 Menurut Achmad Sugandi (2006:100) strategi pembelajaran merupakan 

sesuatu yang mengandung istilah strategic mengandung arti mendasar 

karena rasional, tepat, dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan. 

Menurut Hamzah B Uno (2007:3) Strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara-cara yang akan digunakan pengajar untuk memilih kegiatan 

belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber 

belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam 

rangka mencapai tujuan pemberlajaran tertentu. 

Secara umum strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen yang 

saling berinteraksi dengan karakter fungsi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, yaitu : 

a. Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem 

pembelajaran keseluruhan memegang peranan penting. Pada bagian ini 

guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi 

pelajaran yang akan disampaikan. 
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b. Penyampaian Informasi 

Penyampaian informasi sering dianggap sebagai kegiatan yang 

paling penting dalam proses pembelajaran, padahal bagian ini hanya 

merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, 

tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat 

memotivasi peserta didik dalam belajar maka kegiatan penyampaian 

informasi ini menjadi tidak berarti.  

Dalam kegiatan ini guru harus memahami dengan baik situasi 

dan kondisi yang dihadapi dengan demikian, informasi yang 

disampaikan dapat diserap oleh peserta didik dengan baik. 

c. Partisipasi Peserta Didik 

Berdasarkan prinsip student centerd, peserta didik merupakan 

pusat dari suatu kegiatan belajar hal ini dikenal dengan istilah CBSA 

(Cara Belajar Siswa Aktif) yang maknanya adalah bahwa proses 

pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik aktif melakukan 

latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan (Dick dan Carey dalam Uno, 2007:6) 

d. Tes 

Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui 

1) Apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai  atau belum 

2) Apakah pengetahuan sikap dan keterampilan telah benar-benar 

dimiliki peserta didik atau belum. 
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e. Kegiatan Lanjutan 

Kegiatan ini dikenal dengan dengan istilah follow up dari suatu 

hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak terlaksana dengan 

baik oleh guru. Maka kegiatan ini merupakan perbaikan dari kegiatan 

sebelumnya. 

Dalam pemilihan srategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran hendaknya mengikuti pola umum pemilihan strategi 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Sumber: (Uno, 2007:9) 

Dalam memilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan 

kriteria:  

1) orientasi strategi pada tugas pembelajaran 

2) relevan dengan isi atau materi pembelajaran 

3) metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin 

dicapai 

4) media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indra peserta 

didik secara simultan. 

Rumusan Tujuan 
Pembelajaran Khusus 
(TPK) 

Kondisi Pembelajaran 
(perlu dirinci berbagai 
tingkah laku dan 
keterampilan ) 

Menetapkan berbagai 
metode dan pendekatan 
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2. Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran dengan metode ini merupakan pembelajaran yang berbasis 

kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan 

antar komponen-komponen lain di sekolah (Sugandi, 2006:94). 

Pembalajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil akademik, 

pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan ketrampilan 

sosial siswa. Beberapa ahli diantaranya Robert Slavin dan Kagen 

berpendapat bahwa metode ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang sulit. Para pengembang metode ini telah 

menunjukkan bahwa metode struktur penghargaan kooperatif telah 

meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik perubahan norma 

yang berhubungan dengan hasil belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif dapat dilakukan melalui berbagai tipe, guru dapat memilih tipe 

yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tipe-tipe dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu: tipe STAD (Student Teams Achievement 

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

( Cooperative Integrated Reading, and Composition), tipe investigasi 

kelompok, dan tipe pendekatan structural yang meliputi TPS (Think pair 

share) dan NHT (Numbered Head Together). 

 Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe pendekatan struktural Think Pair Share (TPS) yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam membuat 
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variasi cara guru mengajar yang semula hanya menggunakan metode 

kontekstual serta pola diskusi kelas. Selain itu di kelas VII SMP N 4 Satu 

Atap Sale Rembang belum pernah menerapkan pembelajaran kooperatif 

sehingga peneliti memilih pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan harapan dengan mudah diikuti oleh siswa. 

 Metode pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok 

secara kooperatif. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. 

c. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, 

suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar 

dalam tiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang 

berbeda pula. 

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kerja kelompok daripada 

individu. 

 Pembelajaran kooperatif mempunyai 3 (tiga) tujuan penting yaitu: 

1) Hasil belajar akademik 

  Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat 

bahwa metode pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu 

siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. 
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2) Penerimaan perbedaan individu 

  Metode pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar 

belakang. 

3) Pengembangan ketrampilan sosial 

  Ketrampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran 

kooperatif antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, memancing teman bertanya, mampu 

menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok. 

  Dalam pembelajaran kooperatif terdapat lima langkah utama, 

pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa. Fase ini diikuti oleh 

penyajian informasi. Selanjutnya siswa dikelompokkan ke dalam 

tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa 

bekerja sama menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir 

meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok atau evaluasi 

tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberi penghargaan 

terhadap usaha kelompok maupun individu. 
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 Tabel 1. Langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif 
Fase Proses Guru 

Fase -1 
Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 
Fase-2 
Menyajikan informasi 
Fase-3 
Mengorganisasi siswa 
ke dalam kelompok-
kelompok belajar 
Fase-4 
Membimbing 
kelompok bekerja dan 
belajar. 
Fase-5 
Memberikan 
penghargaan 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapaidan memotivasi 
siswa belajar 
Menyajikan informasi kepada siswa 
dengan jalan demonstrasi 
Menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan 
tugas masing-masing individu secara 
efisien.  
Membimbing kelompok-kelompok 
pada saat mereka mengerjakan tugas. 
 
 
Mencari cara-cara untuk menghargai 
baik upaya maupun hasil belajar 
individu dan kelompok. 

 Sumber : (Ibrahim, 2000:10) 
 

Keuntungan-keuntungan pembelajaran kooperatif antara lain sebagai 

berikut: 

a. Membiasakan supaya terampil dalam pikiran kritis 

b. Meningkatkan hasil kelas 

c. Menampilkan pembelajaran sesuai selera personal 

d. Memotivasi siswa dalam kurikulum tertentu 

e. Membangun ketrampilan sosial dalam diri siswa 

f. Membangun variasi pemahaman diantara siswa dan guru 

g. Menetapkan lingkungan yang baik dalam memberi contoh 

menerapkan kerjasama 
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h. Membangun komunitas belajar 

i. Membangun kepercayaan diri siswa 

j. Menambah ketertarikan 

k. Menambah sikap positif dalam diri seorang guru 

l. Dapat menggunakan berbagai teknik penilaian 

3. Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

 Think Pair Share adalah pembelajaran yang memberi siswa 

kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. 

Dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa 

melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan(http://wordpress.com/metode-

pembelajaran-thinkpairshare(01/03/2011) 

Metode pembelajaran Think Pair  Share ini dikembangkan oleh Frank 

Lyman sebagai struktur kegiatan pembelajaran kooperatif. Keunggulan 

teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Think Pair Share atau 

berfikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Dalam melaksanakan metode TPS guru membandingkan tanya jawab 

kelompok keseluruhan yang terbagi menjadi tiga fase atau langkah yaitu :  

a. Berpikir (thinking) yaitu guru mengajukan pertanyaan atau masalah 

yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan 

waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. 
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Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan 

bukan bagian berpikir. 

b. Berpasangan (Pairing) selanjutnya guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan diskusikan apa yang mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu 

pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu 

masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberikan 

waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

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

pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 

bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke 

pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan 

mendapatkan kesempatan untuk melaporkan (Suprijono, 2009:91). 

Langkah-langkah Think Pair Share adalah sebagai berikut : 

a. Guru menyiapkan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru 

c. Siswa diminta untuk berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing 

d. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya 
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e. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para 

siswa 

f. Guru memberikan kesimpulan 

g. Penutup 

Manfaat metode pembelajaran Think Pair Share adalah sebagai berikut:  

a. Para siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan 

tugasnya dan dapat saling bekerja sama dengan teman sebelah untuk 

mendengarkan satu sama lain. Dengan Think Pair Share lebih banyak 

siswa yang mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah 

berlatih dalam pasangannya. Para siswa mungkin mengingat secara 

lebih seiring penambahan waktu untuk tunggu dan kualitas jawaban 

mungkin menjadi lebih baik.  

b. Para guru juga 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.  

4. Media Mind Map 

a. Pengertian media 

 Media dalam suatu pembelajaran merupakan alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengajar 

atau instruktur kepada peserta belajar (Uno,2007:65). Media 
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pembelajaran adalah sebagai penyampai pesan dari beberapa sumber 

saluran ke penerima pesan (Trianto, 2007: 75).  

Media pembelajaran berdasarkan pendapat di atas diartikan 

sebagai semua alat (bantu) yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) 

pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada 

penerima (dalam hal ini anak didik atau warga belajar) yang dapat 

merangsang pemikiran, perasaan, dan perhatian penerima pesan 

sehingga tercipta bentuk komunikasi (pembelajaran). 

Setiap media yang digunakan pada umumnya memiliki 

manfaat untuk tujuan pencapaian proses belajar mengajar. Media 

pembelajaran memiliki empat manfaat menurut Sudjana (2007: 2) 

yakni (1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan pembelajaran akan 

lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, 

dan memungkinkan siswa menguasai tujuan dari pembelajaran yang 

lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi 

guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, (4) siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 
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mendengarkan, mendemonstrasikan, dan lain-lain juga dilakukan oleh 

siswa. 

Media telah berfungsi sebagai instrumental, dengan kata lain 

media berarti tidak hanya sekedar alat saja, namun untuk mencapai 

atau memiliki tujuan. Alat yang dimaksud dalam media adalah alat 

untuk membantu proses belajar, alat untuk mempermudah pemahaman 

masalah yang sedang dibahas, dan alat untuk mempermudah 

mengungkapkan hal-hal yang rumit. Jadi sebagai alat, media bisa 

digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi tidak semua tujuan, karena 

setiap media memiliki ciri atau karakteristik dan juga kekhasannya 

masing-masing, sehingga hanya tepat digunakan untuk tujuan-tujuan 

yang khas dan sesuai pula. 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai 

pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam 

menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan 

pembelajaran (Daryanto, 2010:8). Dalam penelitian ini strategi 

pembelajaran yang diterapkan dengan metode kooperatif tipe Think 

Pair Share dengan  menggunakan media Mind Map untuk mencapai 

tujun pembelajaran. 
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b. Mind Map 

Mind Map (Peta pikiran) adalah cara kreatif bagi peserta didik 

secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau 

merencanakan penelitian baru (Silberman, 1996:188). Konsep Mind 

Map asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. 

Teknik ini dikenal juga dengan nama Radiant Thinking. Sebuah Mind 

Map memiliki sebuah ide atau kata sentral, dan ada 5 sampai 10 ide 

lain yang keluar dari ide sentral tersebut. Mind Map sangat efektif bila 

digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang siswa miliki dan 

membuat asosiasi di antara ide tersebut. Mind Map juga berguna untuk 

mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang 

seperti diagram pohon dan percabangannya memudahkan untuk 

mereferensikan satu informasi kepada informasi yang lain 

(http://escaeva.com(02/03/2011). Pembentukan Mind Map selalu 

dimulai dengan satu tema tunggal, di seputar beberapa konsep terkait 

lain yang dihubungkan dengannya, selanjutnya konsep-konsep terkait 

ini dibagi lagi ke dalam lebih banyak lagi kategori dan pokok-pokok 

pertimbangan terkaitnya (Edmund bachman, 2005:88) 

Mind Map merupakan cara untuk menempatkan informasi ke 

dalam otak dan mengambilnya kembali ke luar otak. Bentuk Mind 

Map seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai banyak 
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cabang. Seperti halnya peta jalan kita bisa membuat pandangan secara 

menyeluruh tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. 

Dengan sebuah peta kita bisa merencanakan sebuah rute yang tercepat 

dan tepat dan mengetahui kemana kita akan pergi dan dimana kita 

berada. Mind Map bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan 

ingatan, membuat kita bisa menyusun fakta dan pikiran sedemikian 

rupa sehingga cara kerja otak kita yang alami akan dilibatkan sejak 

awal sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa 

diandalkan daripada menggunakan teknik mencatat biasa. 

Mind Map atau peta pikiran  dapat dengan mudah dibagi, maka 

peta pikiran dipergunakan dalam kinerja kelompok dan presentasi di 

kelas, selain bermanfaat dalam mencatat, penelitian, dan kaji ulang 

individual. Peta pikiran memungkinkan pembaca melihat keseluruhan 

gambar dan juga aspek individual dan mendorong siswa berpikir tidak 

hanya dalam hal informasi yang mereka inginkan untuk 

dikomunikasikan, namun juga dalam hal hubungan diantara ide 

(Margulies dan valenza, 2008:14). 

Menurut Silberman (1996:188) prosedur penggunaan media Mind Map 

pada pembelajaran adalah : 

a. Memilih topik untuk pemetaan pikiran, beberapa kemungkinan 

mencangkup: 
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1) Problem atau isu tentang ide-ide tindakan yang diinginkan 

untuk menciptakan ide-ide aksi. 

2) Konsep atau kecakapan yang baru diajarkan. 

3)  Penelitian yang harus direncanakan oleh siswa. 

b. Mengkontruksikan pada kelas peta pikiran yang sederhana yang 

menggunakan warna, khayalan atau simbol. 

c. Memberikan pada siswa kertas, pena dan sumber-sumber yang lain 

yang anda pikirkan yang berwarna dan indah. 

d. Memberikan waktu yang banyak bagi peserta didik untuk 

mengembangkan peta pikiran mereka. 

e. Perintah peserta didik untuk saling membagi peta pikirannya 

kemudian lakukan diskusi tentang nilai cara kreatif untuk 

menggambarkan ide-ide. 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar 

(Anni, 2007:2-4). Hasil belajar biasanya dinyatakan dengan nilai tes yang 

diberikan guru. 

Menurut Anni (2007: 6) hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3 

yaitu : 

a. Aspek kognitif 
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Berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi. 

b. Aspek afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

c. Aspek psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan reflek, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan komplek serta gerakan ekspresif 

dan interpretatif. 

Hasil belajar yang diraih masih bergantung pada lingkungan. 

Lingkungan belajar yang dominan dapat mempengaruhi hasil belajar 

di sekolah ialah kualitas pengajaran.  

B. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran sejarah dapat memberikan pemahaman yang lebih 

konkret dan bermakna bagi siswa. Agar proses pembelajaran berjalan dengan 
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baik dan efektif, maka dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus 

selalu memperhatikan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang 

inovatif. Agar mengantisipasi kebosanan dalam pembelajaran disekolah, maka 

guru harus melakukan variasi dalam pembelajaran di sekolah  agar siswa akan 

menjadi lebih tertarik jika mengikuti pelajaran. 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh guru agar dapat 

meningkatkan minat belajar serta hasil belajar siswa yang lebih baik maka 

dapat digunakan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) 

dengan penggunaan media Mind Map.  Pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share (TPS) merupakan salah satu dari tipe metode kooperatif yang 

menggunakan struktur kelompok berpasangan. Meskipun termasuk dalam 

metode kooperatif, struktur ini memberikan kesempatan mengembagkan 

kemampuan berpikir individu. Selain itu metode pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair and Share juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, berpasangan, dan berbagi sehingga 

kemampuan siswa baik secara individu maupun kelompok dapat berkembang. 

Media Mind Map sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide 

terpendam yang siswa miliki dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. 

Mind Map juga berguna untuk mengorganisasikan informasi yang dimiliki. 

Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan percabangannya 

memudahkan untuk mereferensikan satu informasi kepada informasi yang lain 
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BAGAN 1. KERANGKA BERPIKIR 

 

  

 

 

 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

dengan penggunaan metode kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan media 

Mind Map dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah  
1. Kurang minatnya 

siswa terhadap 
pelajaran sejarah 

2. Banyaknya siswa 
yang nilainya belum 
mencapai KKM 

Proses belajar mengajar:  
1. Strategi pembelajaran 

Koopertif Think Pair 
Share 

2. Media Mind Map. 
3. Tes/ evaluasi (bersiklus). 
4. Motivasi   

Hasil belajar 
siswa 
meningkat 

Refleksi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan Penggunaan Media 

Mind Map Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS 

Sejarah Kelas VII B SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang” ini 

dilaksanakan oleh peneliti di  SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang yang 

terletak di Desa Ukir Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. 

B. Subyek penelitian 

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini yang menjadi subyek penelitian 

yaitu siswa kelas VII B yang berjumlah 28 siswa. Dalam suatu penelitian 

diperlukan sebuah metode agar hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana 

yang ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Menurut Subyantoro (2009:27) .... PTK bertujuan bukan hanya berusaha 

mengungkap penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan solusi berupa 

tindakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. 

C. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode agar hasil yang 

diharapkan sesuai dengan rencana ynag ditentukan. Dilihat dari tujuan yang 
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ingin dicapai oleh peneliti yaitu ingin meningkatkan kualitas dan hasil 

pembelajaran di dalam kelas maka penelitian ini termasuk jenis penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research). Semua kejadian yang 

berhubungan dengan proses belajar mengajar akan dicatat, diteliti dan 

diadakan penyempurnaan seperlunya bagi hal-hal yang dirasa masih kurang.  

PTK merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar 

sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dengan maksud untuk nmemperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Mulyasa, 2000: 11). 

Penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga kata yang dapat dipahami 

pengertiannya sebagai berikut: 

a. Penelitian adalah kegitan mencermati objek, menggunakan aturan 

metodelogi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan 

penting bagi peneliti. 

b. Tindakan adalah suatu gerak kegitan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan. 

c. Kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru (Mulyasa, 2000:10-11). 

Rencana tindakan hendaknya memuat berbagai informasi tentang: 

1) pengembangan materi pembelajaran 
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2) pemilihan metode pembelajaran 

3) rosedur pemecahan masalah , 

4) teknik pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, 

5) rencana pengumpulan dan pengolahan data 

6) rencana untuk melaksanakan tendakan pemecahan masalah  

7) rencana evaluasi tindakan sekaligus evaluasi pembelajaran  

(Mulyasa, 2000: 109).  

Rencana tindakan dapat digambarkan seperti bagan seperti ini: 

Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

                                  

     

 

 

          

 

        

                    Siklus 2 

Siklus 1 Sumber : Mulyasa (2000:73) 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam dua siklus. Setiap siklus 

ada empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan , dan refleksi. 

Tahapan tersebut disusun dalam siklus dan setiap siklus dilaksanakan sesuai 

perubahan yang ingin dicapai. 

1. Rencana 

4. refleksi 2. tindakan 

3. observasi 

1. Rencana 

4. refleksi 2. tindakan 

3. observasi 
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1. Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Prosedur penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan, yaitu menentukan 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap ini peneliti menyiapkan perencanaan yang matang untuk 

mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti mempersiapkan proses pembelajaran sejarah 

dengan langkah-langkah:  

Dalam tahap perencanaan ini disusun perangkat untuk pelaksanaan 

proses pembelajaran yang telah ditentukan. Perangkat tersebut adalah: 

1) Silabus 

2) Membuat Skenario Pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun untuk setiap pertemuan. 

3) Mempersiapkan materi pelajaran serta fasilitas dan sarana yang 

mendukung dalam pelaksanaan skenario pembelajaran. 

 

4) Lembar observasi 

 Menyusun lembar observasi (pengamatan) yang terdiri dari lembar 

observasi aktivitas belajar siswa dan lembar observasi kinerja guru 
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untuk mengetahui bagaimana kondisi selama berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas. 

5) Alat Evaluasi 

 Menyusun alat evaluasi, tes ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa. Alat evaluasi ini disusun berdasarkan kisi-

kisi soal yang telah dibuat sebelumnya 

b. Tindakan 

Tahap tindakan adalah tahap pelaksanaan perencanaan yang telah 

disusun oleh peneliti, yaitu dengan melaksanakan rencana pembalajaran 

yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan 

kegiatan : 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2) Guru mengadakan presensi kehadiran siswa 

3) Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran dan motivasi belajar 

4) Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media Mind Map pada 

tahap pertama. 

5) Guru menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

dengan cara menyuruh siswa untuk membentuk kelompok secara 

berpasangan. 

6) Guru menyuruh siswa menggambar peta pikiran (Mind Map) mengenai 

materi yang telah dijelaskan sesuai dengan imajinasi dan pemahaman 

para siswa secara kelompok berpasangan. 
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7) Guru menyuruh siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

8) Guru bersama-sama dengan siswa menarik kesimpulan dari materi yang 

telah disampaikan. 

9) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi. 

c. Observasi  

Observasi dilakukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui lembar 

observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Pedoman observasi digunakan untuk mengambil data penelitian pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek-aspek yang diamati, yaitu: 

1) Keaktifan  bertanya siswa 

2) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

mata pelajaran. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik,Perilaku siswa saat 

pembelajaran sejarah dengan metode pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share (TPS) dengan media Mind Map pada tahap kedua. 

4) Antusiasme pada model pembelajaran. 

5) Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat atau ide  diskusi. 

6) Kelompok belajar yang bagus dalam  presentasi /diskusi. 

7) Siswa mengerjakan tugas dengan baik. 
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8) Foto yang digunakan sebagai laporan berupa gambar aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran. 

d. Refleksi 

Setelah mengadakan tindakan kelas, peneliti melakukan refleksi. Hasil 

refleksi ini digunakan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran sejarah, peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana 

selanjutnya atau rencana awal siklus II. Refleksi siklus I digunakan untuk 

mengubah strategi dan sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan siklus II. 

Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi meliputi:  

1) Data dari hasil uji kompetensi 

2) Kesan siswa tehadap proses pembelajaran 

3) Data dari lembar observasi siswa 

4) Kesan dan pesan guru terhadap proses pembelajaran 

5) Hasil Foto selama proses pembelajaran 

6) Kualitas media tempat yang digunakan 

7) Efektifitas rencana pembelajaran yang digunakan.  

 

 

2. Prosedur Tindakan pada Siklus II 

 Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini dilakukan 

perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan sampai 
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refleksi. Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus II yang terdiri atas 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi ini pada dasarnya sama seperti 

pada siklus I, tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada 

siklus II. Proses penelitian pada siklus II ini diuraikan sebagai berikut.  

a. Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dan perencanaan pada siklus I. Peneliti mempersiapkan 

hal-hal yang akan dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil 

refleksi siklus I. Adapun tindakan yang dilakukan adalah  

1) Identifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan berdasarkan hasil 

observasi siklus I 

2) Menentukan langkah-langkah perbaikan yang diwujudkan dalam 

rencana dan pelaksanan pembelajaran sejarah dengan metode 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan media Mind 

Map. 

3) Menyiapkan materi pelajaran. 

4) Menyusun pedoman pengamatan pembelajaran meliputi uji 

kompetensi siswa. 

b. Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. kekurangan 

atau kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat dalam tindakan 

siklus I diperbaiki dalam siklus II. Arah tindakan ini difokuskan untuk 
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peningkatan hasil belajar sejarah siswa dengan metode pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan media Mind Map. 

Tindakan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

1) Tahap pendahuluan, tindakan yang dilakukan pada pertemuan siklus 

ini adalah guru mengadakan apersepsi untuk menggali pengetahuan 

siswa, mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini 

digunakan siswa untuk melengkapi catatan yang kurang lengkap. 

Setelah itu guru memberikan penjelasan materi selanjutnya dengan 

menggunakan media sampel  Mind Map. 

2) Tahap pelaksanaan yaitu tahap melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan membagi siswa secara  berkelompok yakni siswa berpasangan 

dengan teman sebangku. Setelah siswa berpasangan kemudian setiap 

pasangan mendiskusikan tentang suatu materi yang kemudian 

menggambarkan hasil diskusi dengan menggunakan Mind Map sesuai 

imajinasi siswa akan pemahaman materi. 

3)  Tahap penutup yaitu tahapan ini mengadakan diskusi bersama tentang 

informasi yang di dapat dan mengambil kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. Kemudian di lanjutkan dengan evaluasi. 
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c. Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, pada 

siklus II diharapkan adanya peningkatan hasil tes dan perubahan perilaku 

siswa. Sasaran observasi meliputi : 

1) Keaktifan  bertanya siswa 

2) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

mata pelajaran 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik,Perilaku siswa saat 

pembelajaran sejarah dengan metode pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share (TPS) dengan media Mind Map pada tahap kedua 

4) Antusiasme pada model pembelajaran 

5) Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat atau ide  diskusi 

6) Kelompok belajar yang bagus dalam  presentasi /diskusi 

7) Siswa mengerjakan tugas dengan baik 

Jadi, pengamatan yang dilakukan pada siklus II sama dengan 

pengamatan yang dilakukan pada siklus I. Begitu juga poin pertanyaan 

yang diberikan pada siswa. Hal ini karena proses pengamatan sudah 

dianggap lebih menekankan pada aktifitas proses pembelajaran, yaitu 

aktifitas siswa dan respons siswa yang diberikan guru. 

d. Refleksi  

Refleksi pada siklus II bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi 

belajar siswa pada siklus I, yaitu dengan menganalisis kembali 
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pembelajaran siklus II untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai 

siswa selama proses pembelajaran sejarah dan untuk mencari kelemahan-

kelemahan yang mungkin masih muncul pada siklus II. Selain itu untuk 

mengetahui keefektifan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

dengan menggunakan media Mind Map terhadap mata pelajaran IPS 

Sejarah, serta mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data hasil belajar 

diambil dari tes evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran. 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: 

a. Tes tertulis / evaluasi yang mengungkapkan kemampuan kognitif 

siswa. 

b. Lembar pengamatan kemampuan sejarah siswa. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode observasi 

 Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran 

dapat meningkatkan aktivitas sejarah siswa. 
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b. Metode tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki aleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 1998:139). 

 Metode ini digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa 

setelah menerapkan metode pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

dengan media Mind Map. 

c. Metode  Dokumentasi 

 Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data yang 

mendukung penelitian yang meliputi data tentang siswa dan hasil 

belajar yang diperoleh saat penelitian. Metode ini digunakan untuk 

mengamati kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran sehingga 

dapat diketahui apakah proses pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas sejarah siswa. 

E. Analisis Data 

1. Analisis data kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

yang diperoleh melalui tes evaluasi yang dilaksanakan pada akhir siklus. 

Dari data tersebut akan dianalisis menggunakan rumus : 

a. Rata-rata kelas 
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Untuk mengetahui rata-rata kelas pada masing-masing siklus 

menggunakan rumus: 

X = 
N

X∑  

Keterangan  

X   : Nilai rata-rata kelas 

∑X  : Jumlah nilai siswa 

N   : Jumlah siswa 

(Tarmuji, 1992:31) 

b. Ketuntasan belajar secara klasikal 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan 

rumus : 

P = 
∑
∑

n

nl
 x 100 % 

 

 

 

Keterangan  

P   : Persentase ketuntasan klasikal 

∑nl  : Jumlah siswa tuntas secara individu 

∑n  : Jumlah siswa 
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(Arikunto, 2006: 264) 

2. Analisis data kualitatif 

a. Lembar observasi keaktifan siswa  

Lembar observasi keaktifan siswa digunakan untuk mengetahui 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Data aktivitas siswa 

dianalisis menggunakan deskriptif persentase. Untuk menghitung 

persentasenya digunakan rumus: 

Keaktifan (A)  =Jumlah skor yang diperoleh x 100% 

         Skor maksimal 

(Wardhani, 2007:240) 

b. Lembar observasi kinerja guru 

  Lembar observasi ini digunakan penilaian terhadap kinerja 

guru bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan guru. Untuk 

mengetahui ini, dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung jumlah skor yang diperoleh guru. 

2) Menentukan skor maksimal Ideal (SMI) pada setiap pertemuan. 

3) Menghitung presentase skor kinerja guru, dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

P = 
N

n
x 100% 
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Keterangan : 

P = Persentase Nilai Kinerja Guru. 

n = jumlah skor yang diperoleh guru 

N = Skor Maksimal Ideal (SMI)  

(Sudjana, 2002 : 50) 

3. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini secara individual 

mencapai nilai yang ditetapkan dalam KKM yakni ≥60, dan secara 

klasikal minimal 80% dari seluruh siswa yang mencapai ketuntasan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes. Hasil penelitian ini 

diperoleh dari prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil prasiklus berupa nilai tes 

tengah semester siswa sebelum tindakan penelitian dilakukan. Hasil tes siklus 

I dan siklus II berupa hasil tes evaluasi siswa yang dilakukan setelah 

penerapan strategi pembalajaran kooperatif Think Pair Share dengan media 

Mind Map.  

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang terletak di Desa Ukir 

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Sekolah ini baru berdiri sejak 

tahun 2007. Sekolah rintisan baru ini masih memiliki satu manajemen 

sekolah  dengan SD Negeri Ukir 1 Sale Rembang. Luas tanah sekolah 

ini adalah 11.750 m² dan luas bangunan 324 m². 

a. Visi dan Misi  SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

1) Visi  SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

“Unggul Dalam IPTEK dan Budaya Yang Dilandasi IMTAQ” 
 

2)  Misi SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

a) Menyelenggarakan KBM secara PAKEM untuk 

mengoptimalkan potensi akademik yang dimiliki siswa 
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b) Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya bangsa 

c) Menumbuhkan kesadaran siswa untuk mematuhi tata tertib 

sekolah 

d) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang 

dianut 

e) Meningkatkan keterampilan siswa dalam pengoperasian 

computer 

f) Pengenalan alat-alat elektronik terhadap siswa 

g) Menumbuh kembangkan apresiasi sastra an menciptakan karya 

sastra. 

b. Fasilitas dan Sarana SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

Tabel 1. Data Ruang Kelas SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 
ah ruang  

Ruang kelas (asli) 4 

Ruang lainnya yang dugunakan untuk/sebagai ruang 
kelas  

2 

Jumlah ruang kelas seluruhnya 6 
Sumber: Petugas TU SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

Tabel.2 Data Kondisi Ruang SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 
ah Ruang ah Rung yang 

kondisi 
baik 

ah Rung yang 
kondisi 
rusak 

gori kerusakan 
rusak berat 

Ruang kelas 4 4 - - 
Perpustakaan - - - - 
R.lab.IPA - - - - 

terampilan 
Bahasa 

Sumber: Petugas TU SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 
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Dari data tabel 1 dan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa sekolah 

ini memiliki  6 ruang kelas dimana 2 ruang untuk  kelas VIII, 2 ruang 

untuk kelas IX dan 2 ruang kelas VII masih meminjam gedung SD 

Negeri Ukir 1 Sale. Sekolah yang baru berdiri ini belum banyak 

memiiki fasilitas serta sarana pembelajaran yang lengkap. 

Fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

ini termasuk belum  memenuhi standart dalam pemenuhan kebutuhan 

siswa dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang terdapat di dalam 

kelas yaitu whiteboard, spidol, penghapus, mading, struktur 

administrasi kelas, dan meja kursi. Di SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 

Rembang belum terdapat VCD, laptop dan LCD yang membantu 

siswa belajar dengan menggunakan audio visual, serta OHP yang 

membantu guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga 

dalam prakteknya guru masih menggunakan metode pembelajaran 

yang klasikal yaitu ceramah dengan menggunakan alat bantu papan 

tulis, spidol dan kapur. 

c. Guru dan Karyawan 

Tabel 3. Data Guru dan Karyawan SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 
Rembang 

ah Guru/Staf Pend.S1 end. DIII Pend.DII SLTA SLTP 
 tetap (PNS) 4 orang - - - - 
 Tidak Tetap/Guru 

Bantu 
6 orang - - - - 

 PNS 
Diperkerjakan 

- - - - - 
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(DPK) 
Tata Usaha - 1 orang - 1 orang 1 orang 

Sumber: Petugas TU SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang 

Dari data tabel 3 dapat dilihat tenaga pengajar di sekolah ini 

juga belum lengkap, di sekolah ini hanya terdapat 4 tenaga pengajar 

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan tenaga pengajar 

yang lain masih berstatus guru tidak tetap dimana mata pelajaran yang 

diampu tidak sesuia dengan kemampuan bidang studi yang dimiliki.  

2. Gambaran Data Awal  

Observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 4 Satu Atap 

Sale Rembang diperoleh informasi bahwa Kriteria Ketuntasan 

Minimal kelas VII B adalah 60. Dari nilai ulangan tengah semester 

nilai rata-rata pelajaran sejarah di kelas VII B adalah ≥60. Masih perlu 

ditingkatkan lagi menjadi ketuntasan maksimal. Nilai rata-rata masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal, jadi masih perlu ditingkatkan 

lagi menjadi kriteria maksimal. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

VII B dengan jumlah siswa adalah 28 siswa. Siswa yang telah tuntas  

ada 9 siswa dan siswa yang belum tuntas ada 19 siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas VII B dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar sejarah ada beberapa siswa tidak 

mendengarkan penjelasan dari guru, hanya beberapa siswa yang 

mengajukan pertanyaan. Pemahaman siswa terrhadap materi pun 



 

 

54

kurang, hal ini berdasarkan nilai hasil ulangan tengah semester siswa 

yang perlu untuk mendapat pembelajaran dengan metode yang 

berbeda. Hal tersebut disebabkan karena dalam proses pembelajaran 

sejarah, guru lebih dominan dalam menyampaikan materi. Siswa lebih 

banyak mencatat karena memang kemampuan siswa terletak pada 

catatan. Siswa memiliki kekurangan dalam hal menerima materi yang 

disampaikan oleh guru karena kualitas Sumber Daya Manusia siswa 

yang masih rendah. Kemampuan berpikir siswa SMP Negeri 4 Satu 

Atap Sale  ini berbeda dengan kemampuan berpikir siswa SMP di kota 

pada umumnya, hal ini dikarenakan faktor lokasi tempat tinggal para 

siswa yang jauh dari perkotaan, faktor latar belakang keluarga yang 

mayoritas dari keluarga ekonomi lemah, dan banyaknya orang tua 

yang menyuruh anaknya bekerja membantu pekerjaan orang tua 

sehingga siswa mempunyai sedikit sekali waktu untuk belajar 

sehingga dalam pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan dan 

mencatat saja. Mediapun tidak tersedia sehingga guru juga kesulitan 

dalam menyampaikan materi. Siswa memiliki kesulitan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan guru maupun dengan 

siswa lainnya. Sehingga informasi materi pelajaran memang hanya 

terletak pada guru. Siswa juga masih kurang referensi belajarnya dan 

kebanyakan hanya mengandalkan LKS sebagai pegangan dalam 

belajar.  
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Data yang diperoleh dari observasi kondisi awal, nilai hasil 

ujian tengah semester siswa semester 2 sangat rendah, masih banyak 

siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar. Berikut ini hasil ujian 

tengah semester siswa kelas VII B 

Tabel .4 Hasil Belajar IPS Sejarah Pra Siklus Siswa Kelas VII B 
No Hasil tes Siklus I 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas VIIB 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak 
tuntas 

100 
25 
52,85 
9 
19 
28 
32,14% 
67,85% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar sangat kurang hanya 32,14% dan nilai rata-rata 

kelasnya adalah 52,85. Keadaan ini masih jauh di bawah standar 

ketuntasan belajar. Guru  sejarah rata-rata kelas di SMP Negeri 4 Satu 

Atap Sale yaitu 60. Keadaan hasil belajar yang demikian dikarenakan 

kurangnya pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Sumber 

belajar siswa masih mengandalkan penjelasan dari guru, catatan 

tambahan dari guru dan lembar kerja siswa (LKS) sebagai bahan ajar. 

Berdasarkan kondisi dan data awal tersebut maka diperlukan adanya 

tindakan untuk membantu siswa dalam memahami materi dan 
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meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Langkah 

yang diambil dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan media Mind Map 

yang diharapkan meningkatkan peran aktif siwa dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir 

kritis. 

3. Hasil Penelitian Siklus I 

Pada siklus I kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru mata 

pelajaran IPS Sejarah, sedangkan peneliti bertindak sebagai observer. 

Pada pelaksanaan siklus I, kegiatan yang dilakukan oleh guru selama 

proses pembelajaran adalah perencanaan, tindakan, analisis dan 

refleksi. Siklus pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2011 

yang diikuti siswa kelas VII B SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 

Rembangsebanyak 28 siswa. Waktu yang dilaksanakan dalam 

penelitian adalah 1 kali pertemuan (1x40 menit). Pada pelaksanaan 

siklus I kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut:  

Tahapan perencanaan adalah guru menyiapkan Rencana  

Pembelajaran dan dan mengkondisikan siswa agar selalu siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran serta menjelaskan kepada siswa 

tentang semua tujuan dan materi pembelajaran yang ingin dicapai 

dengan materi pokok proses masuknya agama Hindu dan Budha ke 
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Indonesia. Terlebih dahulu guru memberikan aktivitas melalui 

demonstrasi / contoh-contoh yang dapat merangsang siswa untuk 

melakukan eksplorasi agar siswa mampu mengeksplor atau 

mendemonstrasi penjelasan yang diberikan oleh guru. Selain itu tidak 

hanya penjelasan oleh guru saja, siswa mampu menangkap penjelasan 

interaksi antara siswa dengan siswa. Guru dituntut untuk berkreasi 

agar mampu mendorong dan merangsang siswa untuk mengemukakan 

ide / pendapat serta merumuskan hipotesis. Tujuannya agar siswa tidak 

canggung untuk berpendapat atau mengemukakan ide dalam 

pembelajaran. Guru juga membimbing siswa untuk mengklasifikasi 

pendapat. Pendapat atau ide yang muncul dalam diskusi harus dapat 

diklasifikasikan sehingga dapat dijadikan referensi yang benar. 

 Tahapan tindakan, pada awal pembelajaran guru 

mengkondisikan siswa agar selalu siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran serta menjelaskan kepada siswa tentang tujuan dan 

materi pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian guru memberikan 

apersepsi dengan cara memberikan motivasi berupa pertanyaan yang 

terkait dengan materi masuknya agama Hindu dan Budha ke 

Indonesia. Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan menyampaikan 

materi pelajaran oleh peneliti. Penyampaian ini berlangsung selama 10 

menit. Penjelasan materi ini menggunakan media Mind Map, dengan 
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cara guru  menggambar sebuah peta pikiran dengan gambar-gambar 

yang mudah dipahami oleh siswa mengenai materi masuknya agama 

Hindu dan Budha ke Indonesia di papan tulis. Disini siswa dirangsang 

untuk memikirkan suatu materi dengan gambar-gambar sesuai dengan 

imajinasi siswa masing-masing. Setelah penjelasan materi oleh guru 

siswa diberi waktu selama 5 menit untuk membagi kelompok secara 

berpasangan. Ini merupakan strategi pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa. Think Pair Share atau berfikir berpasangan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Setelah itu guru membagi spidol 

warna dan kertas pada setiap kelompok. Kemudian guru menyuruh 

siswa untuk menggambar Mind Map dengan gambar-gambar sesuai  

imajinasi siswa. Secara berpasangan atau setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok, siswa diminta untuk berfikir tentang materi / 

permasalahan yang disampaikan guru dan mengutarakan fakta dan ide-

ide dengan menggunakan kata dan gambar dengan menggambar 

sebuah Mind Map. Guru memberikan waktu yang banyak kira-kira 15 

menit bagi peserta didik untuk mengembangkan peta pikiran mereka. 

Selama diskusi siswa dapat berdiskusi dengan pasangannya dan 

bekerjasama dalam menggambar Mind Map. Setelah diskusi dengan 

masing-masing kelompok guru meminta pasangan-pasangan untuk 
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berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal 

ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan. 

Kemudian guru memberi kesempatan beberapa pasangan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya selama 10 menit. 

Presentasi hasil kerja kelompok pada siklus I dilakukan oleh 

beberapa kelompok secara berpasangan. Setiap kelompok diberi tugas 

untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dalam 

kelompoknya, sedangkan untuk kelompok yang lain diminta untuk 

bertanya atau mananggapi. Setelah selesai kegiatan diskusi kelompok, 

guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum mereka 

pahami. Akhir Tindakan Pada Siklus I diakhiri dengan pemberian Tes 

Evalusi Siklus I. Tes evaluasi diberikan pada Senin, 16 Mei 2011 

selama 1 × 40 menit. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti aktifitas siswa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

koopertif Think Pair Share dengan media Mind Map  mengalami 

peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum dilakukan 

penelitian sebab guru cenderung lebih dominan dan lebih sering 

mencatat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman 
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bertanya, mampu menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam 

kelompok. Pembelajaran dengan metode Think Pair Share siswa dapat 

menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau 

menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi 

dan siswa dapat menggunakan waktu yang lebih banyak untuk 

mengerjakan tugasnya dan dapat saling bekerja sama dengan teman 

sebelah untuk mendengarkan satu sama lain.  Namun, peningkatan 

tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan.  

Kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran terjadi karena siswa 

masih belum terbiasa dengan penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share dengan menggunakan media Mind Map. 

Hal ini terlihat pada kondisi kegiatan belajar mengajar yang masih 

relatif pasif tetapi ada beberapa siswa yang aktif dalam menyampaikan 

pendapat. Namun, secara keseluruhan siswa masih takut 

mengemukakan pendapat ataupun menjawab pertanyaan yang 

diajukan baik dari guru maupun siswa kelompok lain.  

Dalam siklus I ini guru belum sepenuhnya melaksanakan langkah-

langkah pembelajaran, masih ada beberapa langkah yang tidak 

dilakukan diantaranya yaitu setelah mengucap salam ternyata situasi 

siswa belum terkendali karena masih ada beberapa siswa yang 

mengobrol sendiri terutama di bagian belakang dan variasi gerak guru 
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kurang proporsional padahal guru sudah berdiri di tengah kelas agar 

perhatian siswa terpusat pada guru. Interaksi antara guru dan siswa 

belum terlihat baik karena guru melempar pertanyaan kepada siswa 

lain tetapi siswa masih terlihat ragu dalam mengungkapkan pendapat 

dan menjawab pertanyaan sehingga guru menjawab sendiri pertanyaan 

tersebut.  

Selama proses kegiatan belajar mengajar dengan penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan 

menggunakan media Mind Map, guru menjelaskan materi kepada 

siswa dengan menggunakan Mind Map dan kemudian memberi waktu 

kepada siswa untuk mencari kelompok secara berpasangan sudah 

sangat baik. Namun, guru tidak banyak menjelaskan mengenai cara 

membuat Mind Map sehingga masih banyak siswa yang belum paham. 

Siswa merasa bingung harus menggambar apa namun, setelah 

dijelaskan oleh guru dengan rinci siswa mulai paham dan memulai 

menuangkan ide dan fakta dengan membuat peta  pikiran  sesuai 

dengan materi yang dipahami.   Aktifitas siswa dalam berdiskusi baik 

dilihat dari suasana kelas yang terkendali karena guru menegur sesuai 

dengan keadaan. Cara guru mengakhiri pelajaran sudah masuk dalam 

kategori baik karena siswa mengevaluasi dan membahas sebagian 

hasil diskusi di bawah bimbingan guru. Cara guru menutup pelajaran 
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dengan memberikan salam dan berdiri di tengah kelas agar perhatian 

siswa terpusat di tengah.  

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh setelah siswa 

mengerjakan evaluasi siklus I yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda. 

Nilai rata-rata hasil evaluasi siklus I sebesar 62,32 dengan nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 25. Siswa yang memperoleh nilai >60 

sebanyak 18 siswa, sehingga persentase ketuntasan belajar siswa 

hanya sebesar 64,28%. Hasil analisis tes evaluasi siklus I adalah: 

Tabel.5 Data Hasil Belajar  IPS Sejarah Siswa Kelas VII B Siklus I 
No Hasil tes Siklus I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas VIIB 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak 
tuntas 

95 
25 
62,32 
18 
10 
28 
64,28% 
35,86% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 

Berdasar tabel hasil belajar siswa di atas, jelas terlihat bahwa 

adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diadakan penelitian 

pada siklus I, yaitu persentase ketuntasannya belum mencapai atau 

lebih dari 80 %  untuk itu perlu diadakan perbaikan di siklus II. 

(penjelasan selengkapnya tentang hasil belajar siswa pada siklus I 

dapat dilihat pada lampiran 11 hal 120) 
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Tahap akhir pada siklus pertama adalah tahapan refleksi. Tahap 

ini digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut dalam upaya 

mencapai tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini. Berdasarkan 

pengamatan selama pemberian tindakan terdapat beberapa hal yang 

masih menjadi kendala dalam kegiatan belajar mengajar yaitu : 

a) Pada saat diskusi kelompok berlangsung yang mendominasi adalah 

beberapa siswa saja dalam kelompok tersebut, sehingga belum semua 

siswa berpartisipasi saat diskusi.  

b) Situasi yang belum terkendali pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung karena masih ada beberapa siswa yang membuat gaduh 

bahkan mengganggu temannya yang sedang mengerjakan soal diskusi.  

c) Siswa masih belum terbiasa pembelajaran secara berkelompok 

berpasangan. 

d)  Media Mind Map baru pertama kali diterapkan dalam pembelajaran 

sehingga siswa masih bingung memahaminya. 

Beberapa kendala tersebut kemudian dilakukan refleksi guna 

meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus berikutnya. Hasil refleksi 

adalah: 

a) Guru harus lebih aktif memotifasi siswa untuk lebih aktif pada saat 

diskusi kelompok berlangsung mulai dari mengemukakan pendapat, 

bertanya dan dalam menjawab pertanyaan. 
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b) Guru harus lebih bisa memberikan kesempatan yang sama kepada 

siswa yang lainnya untuk berpendapat atau dalam menjawab 

pertanyaan untuk mengurangi dominasi siswa yang pandai. 

c) Guru diharapkan dapat menegur siswa yang menganggu siswa lain 

pada saat mengerjakan soal diskusi serta mengarahkan siswa tersebut 

agar ikut berpartisipasi selama proses diskusi . 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari aktifitas siswa, hasil 

belajar dan observasi kinerja guru pada waktu kegiatan pembelajaran 

berlangsung belum mencapai indikator yang ditentukan sehingga perlu 

dilakukannya siklus II. 

4. Hasil Penelitian Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus II merupakan tindak lanjut dari 

hasil refleksi pembelajaran siklus I. Perbaikan terhadap kekurangan 

pada pembelajaran siklus I yang dilakukan bertujuan untuk 

mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Siklus II 

dilaksankan pada hari kamis 19 Mei 2011 yang diikuti siswa kelas VII 

B SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembangsebanyak 28 siswa. Waktu 

yang dilaksanakan dalam penelitian pada siklus II adalah 1 kali 

pertemuan (1x40 menit). Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru 

mata pelajaran sejarah, sedangkan peneliti bertindak sebagai observer. 

Kegiatan pada siklus II meliputi: refleksi hasil siklus I, perencanaan, 

tindakan, analisis dan refleksi.  
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Kegiatan refleksi awal pada siklus II adalah dengan melakukan 

refleksi terhadap proses belajar mengajar, pengalaman mengajar, dan 

permasalahan yang terjadi pada siklus I. Tahap perencanaan guru dan 

peneliti menyiapkan rencana pembelajaran dan mengkondisikan siswa 

agar selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran serta menjelaskan 

kepada siswa tentang semua tujuan dan materi pembelajaran yang 

ingin dicapai, kemudian guru memberikan apersepsi dengan cara 

mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya tentang 

materi mengenai berbagai pengaruh agama Hindu dan Buddha ke 

Indonesia.  

Tahap tindakan, terlebih dahulu guru memberikan aktivitas 

melalui demonstrasi / contoh-contoh yang dapat merangsang siswa 

untuk melakukan eksplorasi agar siswa mampu mengeksplor atau 

mendemonstrasi penjelasan yang diberikan oleh guru. Selain itu tidak 

hanya penjelasan oleh guru saja, siswa mampu menangkap penjelasan 

interaksi antara siswa dengan siswa. Guru dituntut untuk berkreasi 

agar mampu mendorong dan merangsang siswa untuk mengemukakan 

ide / pendapat serta merumuskan hipotesis. Tujuannya agar siswa tidak 

canggung untuk berpendapat atau mengemukakan ide dalam 

pembelajaran. Guru juga membimbing sisiwa untuk mengklasifikasi 

pendapat. Pendapat atau ide yang muncul dalam diskusi harus dapat 

diklasifikasikan sehingga dapat dijadikan referensi yang benar. Nilai 
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plus siklus II ini pada kegiatan awal guru memberikan motivasi yang 

membangun siswa untuk berusaha meningkatkan prestasinya. Proses 

selanjutnya guru menjelaskan materi dengan media Mind Map dengan 

cara menggambar peta pikiran dengan gambar-gambar yang lebih 

mudah dipahami siswa, sehingga siswa dapat mengingat suatu materi 

melalui gambar-gambar dan tulisan. Kemudian guru membagi siswa 

secara berkelompok berpasangan dan menyuruh siswa mendiskusikan 

materi yang telah disampaikan oleh guru dan mendiskusikan kembali 

dengan pasangannya dengan cara menggambarkan ide dan fakta dalam 

sebuah Mind Map kemudian bebagi dengan teman sekelas. Siswa 

mempresentasikan hasil diskusi diiringi dengan pemberian tanggapan 

dari kelompok lain.   

Akhir tindakan pada siklus II diakhiri dengan pemberian tes 

evaluasi siklus II. Tes evaluasi diberikan pada jumat 20 Mei 2011 

selama 1 × 40 menit. Tes evaluasi berupa tes pilihan ganda sebanyak 

20 soal.  

Tahap pengamatan aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

mengalami peningkatan hasil belajar siswa. Nilai rata-rata hasil 

evaluasi siklus I yang semula  sebesar 62,32 dengan nilai tertinggi 95 

dan nilai terendah 25 mengalami peningkatan menjadi 69,10 dengan 

nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 30. Pada siklus I siswa yang 

memperoleh nilai >60 sebanyak 18 siswa, sehingga presentase 
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ketuntasan belajar siswa hanya sebesar 64,28%, sedangkan pada siklus 

II siswa yang memperoleh nilai >60 sebanyak 23 siswa, sehinga 

presentase ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 82,14 % (penjelasan selengkapnya tentang hasil belajar siswa 

pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 20 hal 144). 

 Peningkatan tersebut terjadi karena siswa telah terbiasa dan sudah 

mengerti proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Think Pair Share dengan menggunkan media Mind 

Map. Siswa lebih siap menerima pelajaran dengan memperhatikan 

instruksi dari guru. Saat diskusi aktifitas siswa pun mulai meningkat 

dimana anggota kelompok membantu menjawab tapi hanya beberapa 

bekerja sama karena masih ada beberapa siswa yang mengganggu 

siswa lain yang sedang mengerjakan diskusi. Kemampuan kelompok 

dalam mengemukakan pendapat sudah secara benar tetapi kurang 

jelas, tetapi tidak semua siswa dalam kelompok mampu 

mengemukakan pendapat di depan guru dan siswa lain.  

Tahap pengamatan kinerja guru pada saat proses pembelajaran 

dalam siklus II adalah kemampuan guru dalam merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan tindakan sewaktu di dalam kelas. 

Sebelum memulai diskusi kelompok, guru memberikan apersepsi 

kepada siswa serta mengulang sedikit materi IPS Sejarah pertemuan 

terdahulu secara ringkas. Gerak guru pun bervariasi dengan tidak 
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hanya berada di tengah kelas pada saat menjelaskan maupun pada saat 

diskusi berlangsung tetapi berkeliling sambli mengamati siswa. Guru 

pun telah menegur sesuai dengan keadaan sehingga kelas dapat 

terkendali. Interaksi antara guru dan siswa terjadi multi arah dengan 

guru memberi waktu kepada siswa untuk menjawab kemudian 

membenarkan jawaban. Cara guru mengakhiri pelajaran dengan 

membahas sebagian hasil diskusi dan mengucapkan salam di tengah 

kelas sambil berdiri agar perhatian siswa terpusat pada guru. Hal ini 

karena guru sudah dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  

Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh setelah siswa 

mengerjakan soal evaluasi siklus II. Data nilai pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 6. Data Hasil Belajar  IPS Sejarah Siswa Kelas VII B Siklus II 
No Hasil tes Siklus II 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas VII B 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak 
tutuntas 

100 
30 
69,10 
23 
5 
38 
82,14% 
17,86% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 



 

 

69

Berdasar hasil refleksi yang dilakukan diperoleh kesimpulan 

bahwa pelaksanaan penelitian tindakan kelas sudah mencapai indikator 

yang ditetapkan meskipun kenaikan nilai ketuntasan klasikal tidak 

begitu banyak mengalami kenaikan yang semula 64,28% menjadi 

69,10% namun,  indikator keberhasilan yaitu persentase ketuntasan 

klasikal lebih dari 80 % dari jumlah siswa sehingga tidak perlu 

mengadakan siklus selanjutnya. 

5. Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil belajar kognitif siswa 

Hasil belajar kognitif diperoleh dari nilai tes/evaluasi disetiap 

akhir pembelajaran atau siklus. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar 

apabila nilai hasil belajar siswa tersebut > 60.  

Nilai rata-rata kognitif siswa meningkat dari prasiklus, siklus I 

hingga siklus II. Siklus I nilai rata-rata kognitif siswa 62,32 dengan 

ketuntasan klasikal 64,28 %, dibandingkan sebelum diadakan 

penelitian dengan nilai rata-rata kognitif siswa 52,85 dengan 

ketuntasan klasikal 32,14%% dan terus meningkat pada siklus II yaitu 

nilai rata-rata kognitif siswa 69,10 dengan rata-rata ketuntasan klasikal 

82, 14%. Kenaikan nilai rata-rata kognitif siswa dari prasiklus menuju 

siklus I sebesar 32,18 %, sedangkan kenaikan nilai rata-rata siswa dari 

siklus I menuju siklus II sebesar 17,56 %. 
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Hasil belajar kognitif siswa pada waktu pra siklus serta setelah 

penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share dengan 

menggunakan media Mind Map dari siklus I hingga siklus II dapat 

dilihat pada tabel 6. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa ketuntasan 

belajar siswa mengalami kenaikan tiap siklusnya. Persentase kenaikan 

ketuntasan hasil belajar dapat dilihat dari dibawah ini. 

Tabel 6. Kenaikan Hasil Belajar IPS Sejarah Siswa Kelas VII B 
No Hasil tes Pra siklus Siklus I Siklus II 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Nilai rata-rata 
Jumlah siswa tuntas 
Jumlah siswa tidak tuntas 
Jumlah siswa kelas VII B 
Persentase siswa tuntas 
Persentase jumlah siswa tidak 
tuntas 

100 
25 
52,85 
9 
19 
28 
32, 14% 
67,85% 

95 
25 
62,32 
18 
10 
28 
64,28% 
35,71% 

100 
30 
69,10 
23 
5 
28 
82, 14% 
17,86% 

(Sumber : Data Penelitian Tahun 2011). 

Dari data tabel 6 diatas dapat dilihat siswa mengalami kenaikan 

ketuntasan hasil belajar dari sebelum diterapkannya strategi pembelajaran 

Think Pair Share dengan media Mind Map dan sesudah diterapkannya strategi 

tersebut. Kenaikan ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus dan setiap 

siklusnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:  
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Gambar 1. Tingkat Hasil Belajar Siswa VII B (Data penelitian 2011) 

 

Kenaikan nilai rata-rata kelas VII B dapat dilihat pda grafik dibawah ini: 
 
 

 

 

 

 
 

Gambar 2.Tingkat Rata-Rata Hasil Belajar Siswa VII B  
(Data penelitian 2011) 

 

b. Aktifitas Siswa pada saat Pembelajaran dari Siklus I sampai dengan Siklus II 

Aktifitas siswa selama proses pembelajaran selalu dinilai dengan 

kriteria atau indikator yang telah ditentukan, yaitu dengan penskoran tiap 

aktivitas tertentu. Skor yang diambil adalah skor siswa selama pembelajaran. 

Penilaian aktifitas siswa mulai siklus I sampai dengan siklus II yang dinilai 

terdapat pada (lamp. ). Pada siklus I sampai dengan siklus II aktivitas siswa 

juga mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut sebesar 8,57 % yaitu 80 % pada 

siklus I menjadi 88,57% pada siklus II. 

Berikut ini tabel daftar presentase kenaikan aktifitas siswa pada siklus I 

sampai dengan siklus II: 
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Tabel 7. Kenaikan aktifitas siswa pada siklus I sampai dengan siklus II  

No ASPEK YANG DIAMATI 

PERSENTASE 

AKTIVITAS 

SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

1 Aktif bertanya pada penjelasan materi 
berlangsung 

67,85% 78,85 % 

2 Aktif menjawab pertanyaan saat 
penjelasan materi berlangsung 

46,42% 53,57% 

3 Memperhatikan penjelasan guru 71,42% 89,28 % 

4 Antusiasme pada model pembelajaran 78,57 % 92,85% 

5 Mengemukakan pendapat atau ide  
diskusi 

57,14% 75% 

6 Kelompok belajar yang bagus dalam  
presentasi /diskusi 

85,71 % 92,85 % 

7 Mengerjakan pos-tes / evaluasi sendiri 100 % 100 % 

 
Dari data diatas kenaikan aktifitas siswa dapat digambarkan dengan grafik 
seperti dibawah ini:  
 

 

 

 

 

          

             Gambar 3. Peningkatan Aktifitas Siswa  

(Sumber: Data Penelitian Tahun 2011) 
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6. Hasil Observasi Kinerja Guru 

Penilaian terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan 

oleh observer. Penilaian kinerja guru dilakukan pada tiap siklus yaitu 

saat siklus I, sampai dengan siklus II yang dinilai terdapat pada 

lampiran(lamp). Skor hasil pengamatan kinerja guru selama proses 

pembelajaran yang berlangsung dengan penerapan strategi 

pembelajaran Think Pair Share dengan menggunakan media Mind 

Map mengalami peningkatan. Hasil pengamatan terhadap kinerja  guru 

mengalami peningkatan yaitu 66,66%  pada siklus I menjadi 83,33% 

pada siklus II (lamp). Kenaikan tersebut sebesar 16,67%. Hal ini 

karena guru sudah dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peningkatan Kinerja Guru 
 (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011) 
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B. Pembahasan  

Berdasarkan pada hasil pengamatan yang disertai refleksi disetiap 

akhir siklus yang dilakukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

terlihat bahwa pemahaman materi dan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan disetiap siklusnya. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan 

II menunjukkan bahwa pembelajaran IPS sejarah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Think Pair Share dengan menggunakan media Mind Map 

mengalami peningkatan, baik dari segi hasil belajar siswa, keterampilan 

berpikir kritis siswa hingga keaktifan siswa dan kinerja guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dibandingkan dengan model pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS Sejarah sebelumnya, yaitu dengan  

konvensional dengan guru sebagai pusat informasi. Proses pembelajaran 

diterapkan sebelum diterapkan strategi pembelajaran Think Pair Share dengan 

menggunakan media Mind Map lebih sering menggunakan ceramah dan 

mencatat karena letak kemampuan siswa ada pada catatan. Kemampuan 

psikomotorik siswa kurang dikembangkan. Pengembangan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif dibatasi hanya pada pemahaman dan kemampuan 

mengingat. Peningkatan pemahaman materi dan hasil belajar ini dikarenakan 

adanya penerapan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share yang 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Model pembelajaran Think Pair  Share 

ini dikembangkan oleh Frank Lyman sebagai struktur kegiatan pembelajaran 
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kooperatif. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. 

Penggunaan Mind Map bisa disebut sebuah peta pikiran yang digunakan 

ingatan, membuat siswa dapat menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa 

sehingga cara kerja otak kita yang alami akan dilibatkan sejak awal sehingga 

mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada 

menggunakan teknik mencatat biasa. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran di siklus I, indikator yang 

diinginkan belum semua tercapai, akan tetapi pada siklus berikutnya indikator 

keberhasilan telah menunjukkan hasil peningkatan baik aktivitas siswa 

maupun hasil belajar IPS Sejarah melalui strategi pembelajaran Think Pair 

Share dengan menggunakan media Mind Map.  

Pelaksanaan pembelajaran siklus I ini, sesuai dengan silabus dan 

rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Materi pokok  yang diajarkan 

pada siklus I ini adalah pokok proses masuknya agama Hindu dan Budha ke 

Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan strategi tersebut  dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran meskipun belum 

mencapai hasil optimal. Pada siklus I yang telah dilakukan menunjukkan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Think Pair Share dengan media Mind Map diawali dengan guru 

menjelaskan materi dengan media Mind Map. Selanjutnya guru membagi 

siswa membagi dalam beberapa kelompok secara berpasangan yang kemudian 
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setiap kelompoknya mendiskusikan materi yang telah diberikan guru dan 

selanjutnya menggambar Mind Map sesuai dengan imajinasi dan pemahaman 

siswa. Pembelajaran dengan strategi ini baru pertama kali diterapkan di SMP 

ini sehingga siswa masih merasa canggung dan bingung namun, setelah 

mendapat penjelasan dari guru siswa mulai memahami dan dapat 

menggambar Mind Map dengan baik. Pada tahap presentasi kelas dengan cara 

pengajaran disesuaikan dengan langkah pembelajaran dengan media Mind 

Map tetapi pengelolaan waktu kegiatan pembelajaran kurang baik sehingga 

ada beberapa langkah yang kurang mendapat perlakuan maksimal. Tidak 

semua siswa menjawab hanya beberapa yang pandai yang menjawab. 

Beberapa siswa ada yang membuat kegaduhan dengan mengganggu siswa lain 

yang sedang mengerjakan tugas diskusi, ada pula yang meninggalkan tempat 

duduk.  

Hasil refleksi pada siklus I antara lain sebagian besar siswa ketika 

strategi pembelajaran ini diterapkan sebagian siswa masih belum terbiasa. Hal 

ini terlihat pada kondisi kegiatan pembelajaran yang masih relatif pasif 

walaupun ada beberapa yang aktif tetapi secara keseluruhan siswa masih takut 

dan ragu untuk mengemukakan pendapat ataupun menjawab pertanyaan yang 

diajukan baik dari guru atau siswa dari kelompok lain. Interaksi dua arah 

karena guru melempar pertanyaan kepada siswa lain. Stimulus yang diberikan 

guru belum diikuti respon yang baik oleh siswa, sehingga proses 
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pembelajaran masih terasa canggung dan siswa terlihat ragu dalam 

berpendapat dan menjawab pertanyaan.  

Selama proses pembelajaran guru bertindak sebagai motivator dan 

fasilitator, pembimbing dan pemberi informasi serta pengendali ketertiban 

kelas. Selain itu guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, 

menciptakan suasana yang kondusif, membangun hubungan yang erat dengan 

siswa, dan memotivasi siswa semaksimal mungkin untuk membangkitkan 

kepercayaan diri siswa. 

Dari hasil pengamatan pada siklus I diperoleh temuan sebagai berikut: 

1. Siswa masih belum aktif selama pembelajaran, keaktifan siswa hanya 

didominasi oleh beberapa siswa saja. 

2. Siswa kurang serius dalam melakukan diskusi kelompok, siswa juga belum 

bisa menghargai teman lain yang bertanya hal ini dikarenakan siswa belum 

terbiasa dengan diskusi kelompok. 

3. Siswa belum aktif dalam menjawab pertanyaan guru maupun bertanya pada 

guru. 

4. Kinerja guru dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik. 

5. Sebanyak 64,28 % siswa yang mencapai ketuntasan belajar, dengan nilai 

rata-rata 62,32. Nilai terendah siswa 25 dan nilai tertinggi 95. 

Berdasarkan refleksi keseluruhan pada siklus I disimpulkan bahwa 

pemahaman materi dan ketuntasan belajar siswa telah mengalami peningkatan 

tapi belum mencapai target atau indikator yang diinginkan. Peningkatkan hasil 
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belajar siswa yaitu sekurang-kurangnya 80% siswa tuntas belajar dengan skor 

sesuai harapan yaitu ≥60. Berdasarkan hal tersebut, maka di siklus II akan 

dilakukan perbaikan semua kekurangan-kekurangan pada siklus I. 

Siklus II dilakukan dan disempurnakan guna memperbaiki keadaan pada 

siklus I. Tindakan pada siklus II ini berdasarkan hasil refleksi pada siklus I 

dimana masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Pada waktu memulai 

pembelajaran guru juga sudah memberikan apersepsi dengan baik dan 

memberikan pujian kepada siswa yaitu mengingatkan siswa pada materi yang 

sudah dipelajari pada pertemuan siklus I. Guru juga sudah menyampaikan 

gambaran materi secara garis besar serta tujuan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran Think Pair Share dengan media Mind Map sebagai evaluasi 

yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar selalu aktif selama proses pembelajaran dan akan 

mendapatkan nilai tambahan.  

tambahan.  

Berdasarkan hasil observasi pada lembar pengamatan aktivitas siswa 

dan kinerja guru, pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. 

Persentase kinerja guru dari 66,66% menjadi 83,33 %. Persentase aktivitas 

siswa juga meningkat dari 80% menjadi 88.57%. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa dan guru sudah semakin baik dalam melaksanakan dan menerima 

pembelajaran dengan media yang digunakan. Hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan pada siklus II, hal ini diketahui dari nilai rata-rata 
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kelas dari 62,32 menjadi 69,10.  Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 

yaitu sebesar 64,28% menjadi 82,14% pada siklus II. Dari nilai rata-rata kelas 

dan ketuntasan klasikal dari sebelum penelitian, siklus I dan siklus II dapat 

dituliskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 8.Hasil Belajar IPS Sejarah Siswa Kelas VII B 
Keterangan  Pra siklus Siklus I Siklus II 
Nilai rata-rata kelas 
Persentase siswa tuntas 
Persentase siswa tidak tuntas 

52,85 
32,14% 
67,85% 

62,32 
64,28% 
35,71% 

69,10 
82, 14% 
17,86% 

(Sumber: Data Penelitian Tahun 2011 ). 

Kenaikan Persentase kinerja guru dari 66,66% menjadi 83,33 %. 

Persentase aktivitas siswa juga meningkat dari 80% menjadi 88.57%. 

Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu sebesar 64,28% menjadi 

82,14% pada siklus II. Sehingga kenaikan pada setiap siklusnya dapat 

digambarkan pada grafik dibawah ini. 

 
Gambar 5. Aktifitas Siswa, Kinerja Guru dan Ketuntasan Klasikal 

 (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011). 
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Nilai rata-rata siswa dapat dilihat dari diagram batang di bawah ini yang 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 62,32 menjadi 69, 10 pada siklus 

II. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rata-rata Kelas (Sumber: Data Penelitian Tahun 2011). 

Dari uraian diatas semua, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Think Pair Share dengan media Mind Map 

dapat meningkatkan pemahaman materi sejarah siswa yang nantinya bisa 

meningkatkan juga hasil belajar sejarah siswa. Atas keberhasilan penelitian ini guru 

kelas diharapkan dapat memberikan variasi atau menggunakan strategi 

pembelajaran ini agar siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran khususnya IPS 

Sejarah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran dengan strategi pembelajara Think Pair Share dengan media 

Mind Map dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajara Think Pair Share 

dengan media Mind Map dapat meningkatkan hasil belajar IPS Sejarah siswa 

kelas VII B SMP Negeri 4 Satu Atap Sale Rembang  tahun pelajaran 

2010/2011. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan hasil belajar siswa dari sebelum 

diterapkan strategi pembelajara Think Pair Share dengan media Mind Map 

dan sesudah diterapkan srtategi pemebelajaran tersebut. pada siklus I dan 

siklus II Nilai rata-rata kelas sebelum diadakan penelitian adalah 52,85 

dengan ketuntasan belajar hanya mencapai 32,14%.  

2. Hasil belajar siswa di kelas VII B setelah diadakan proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Think Pair Share dengan media 

Mind Map terjadi peningkatan. Hasil belajar pada siklus I nilai rata-rata 

mengalami peningkatan menjadi 62,32 dengan ketuntasan belajar mencapai 

64,28%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan 

mencapai 69,10 dengan ketuntasan belajar mencapai 82,14%. Aktifitas siswa 

meningkat dari 80% pada siklus I menjadi 88,57% pada siklus II karena siswa 
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mengalami proses pembelajaran yang berbeda yaitu dengan menggunakan 

media strategi pembelajaran Think Pair Share dengan media Mind Map 

dengan metode pembelajaran yang biasanya. Kinerja guru mengalami 

peningkatan yaitu 66,66%  pada siklus I menjadi 83,33% pada siklus II karena 

guru telah mampu menerapkan strategi pembelajaran Think Pair Share 

dengan media Mind Map dalam meningkatkan hasil belajar siswa dapat 

dikatakan berhasil. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasar hasil simpulan di atas adalah:  

1. Guru harus lebih kreatif, bervariasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran 

IPS Sejarah agar dapat meningkatkan pemahaman materi dan hasil belajar 

siswa, salah satunya dengan menerapkan strategi pembelajaran Think Pair 

Share dengan media Mind Map. Guru juga hendaknya berusaha menciptakan 

kondisi siswa untuk aktif selama proses pembelajaran. Kegiatan apersepsi dan 

motivasi perlu dilakukan untuk mendorong keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran.  

2. Bagi siswa perlu adanya peningkatan keaktifan dengan berani 

mengungkapkan pendapat serta mempresentasikan hasil pembelajaran yang 

dilakukan sehingga pemahaman dan hasil belajar dapat meningkat. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS VII B 

SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALE 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO NAMA SISWA JENIS 

KELAMIN 

1 AFIFI KHANIDA P 

2 ASYA AMELIA P 

3 ENI ASTUTI P 

4 FINA M LATIFA P 

5 IKBAR SURYANA L 

6 ISTADI L 

7 ITJRO’AH P 

8 JALALLUDIN L 

9 JULI L 

10 KUNAEFI L 

11 M MIFTAKHUL H L 

12 MIRATUL P 

13 NAIMAH P 

14 NAILA F P 

15 NURUL FITRIYAH P 

16 OKTAVIAN L 

17 RIYA IRAWAN P 

18 SAFITRI L A P 

19 SITI FATONAH P 

20 SITI FITRIYAH P 

21 SITI JAMI’AH P 
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L : 9 

P :21 

Jumlah: 28 

 

 

Mengetahui,      Sale, Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran Sejarah,    Peneliti,  
   
 
 
 
 
Yudistira Ardi N, S.Pd.         Hening Susena N 
NIP. 19850205 200903 1 005    NIM. 3101407015 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 SITI KORIAH P 

23 SITI MA’RIFAH P 

24 SOLIKATUL W P 

25 TEGUH ISMANTO L 

26 WIDYOWATI P 

27 ZAEFUDIN L 

28 KONI’AH P 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI MID SEMESTER 

KELAS VII B 

SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALE 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AFIFI KHANIDA 52  Belum Tuntas 

2 ASYA AMELIA 62 Tuntas 

3 ENI ASTUTI 37 Belum Tuntas 

4 FINA M LATIFA 83 Tuntas 

5 IKBAR SURYANA 25 Belum Tuntas 

6 ISTADI 35 Belum Tuntas 

7 ITJRO’AH 100 Tuntas  

8 JALALLUDIN 38 Belum Tuntas 

9 JULI 40 Belum Tuntas 

10 KUNAEFI 31 Belum Tuntas 

11 M MIFTAKHUL H 23 Belum Tuntas 

12 MIRATUL 47 Belum Tuntas 

13 NAIMAH 62 Tuntas  

14 NAILA F 78 Tuntas 

15 NURUL FITRIYAH 44 Belum Tuntas 

16 OKTAVIAN 40 Belum Tuntas 

17 RIYA IRAWAN 38 Belum Tuntas 

18 SAFITRI L A 45 Belum Tuntas 

19 SITI FATONAH 73 Tuntas  

20 SITI FITRIYAH 60 Tuntas 

21 SITI JAMI’AH 79 Tuntas 

22 SITI KORIAH 69 Tuntas 

23 SITI MA’RIFAH 58 Belum Tuntas  
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24 SOLIKATUL W 40 Belum Tuntas 

25 TEGUH ISMANTO 35 Belum Tuntas 

26 WIDYOWATI 90  Tuntas 

27 ZAEFUDIN 38 Belum Tuntas 

28 KONI’AH 56 Belum Tuntas 

  

 

Mengetahui,      Sale, Mei 2011 

Guru Mata Pelajaran Sejarah,    Peneliti,  

   

 

Yudistira Ardi N, S.Pd.         Hening Susena N 

NIP. 19850205 200903 1 005    NIM. 3101407015 
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Lampiran 3 

ANALISIS HASIL MID SEMESTER (PRA SIKLUS) 

Keterangan: 

Nilai tertinggi  : 100 

Nilai terendah  : 25 

Siswa tuntas  : 9 

Siswa tidak tuntas : 19 

Analisis data 

1. Rata-rata kelas 

X  = 
N

X∑
 

    

          =  52,85 
Keterangan  

X   : Nilai rata-rata kelas 

∑X  : Jumlah nilai siswa 

N   : Jumlah siswa 
 

2. Ketuntasan belajar klasikal 

P  = 
∑
∑

n

nl
 x 100 % 

 X 100% 

          = 32,14% 
Keterangan  
P  : Persentase ketuntasan klasikal 
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∑nl  : Jumlah siswa tuntas secara individu 

∑n  : Jumlah siswa 

 
3. Ketidaktuntasan belajar klasikal 

Tingkat ketidaktuntasan belajar =  x 100% 

 

                       X 100% 

                      = 67,85% 
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Lampiran 4 

 

PERENCANAAN PENELITIAN 

Siklus 1 

1) Perencanaan  

a) Merancang skenario pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. 

b) Mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian yang diperlukan meliputi soal 

siklus I, lembar observasi berupa lembar pengamatan guru dan siswa. 

c) Peneliti mempersiapkan bahan ajar dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran yaitu kartu indeks dan lembar pertanyaan. 

2) Tindakan 

a) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

b) Guru mengadakan presensi kehadiran siswa 

c) Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran dan motivasi belajar 

d) Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media Mind Map pada tahap 

pertama. 

e) Guru menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan 

cara menyuruh siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan. 

f) Guru menyuruh siswa menggambar peta pikiran (mind map) mengenai materi 

yang telah dijelaskan sesuai dengan imajinasi dan pemahaman para siswa 

secara kelompok berpasangan. 

g) Guru menyuruh siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
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h) Guru bersama – sama dengan siswa menarik kesimpulan dari materi yang 

telah disampaikan. 

i) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi. 

3) Pengamatan/Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengisi lembar observasi berupa 

lembar pengamatan guru dan siswa. 

4) Refleksi  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis hasil observasi 

dan hasil evaluasi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan yang 

dilakukan. Apabila pelaksanaan siklus I belum tuntas berdasarkan indikator 

keberhasilan maka dilaksanakan siklus berikutnya sampai indikator berhasil 

tercapai. Hasil analisis digunakan sebagai acuan untuk langkah perbaikan pada 

siklus berikutnya. 

Siklus II 

1) Perencanaan  

a) Merancang skenario pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. 

b) Mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian yang diperlukan meliputi soal 

siklus II, lembar observasi brupa lembar pengamatan guru dan siswa.. 

c) Peneliti mempersiapkan bahan ajar dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran yaitu kartu indeks dan lembar pertanyaan. 

 

 



 

 

94

2) Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. kekurangan atau 

kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat dalam tindakan siklus I 

diperbaiki dalam siklus II. Adapun lankah-lankha tindakannya meliputi: 

a) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

b) Guru mengadakan presensi kehadiran siswa 

c) Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran dan motivasi belajar 

d) Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media Mind Map pada tahap 

pertama. 

e) Guru menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan 

cara menyuruh siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan. 

f) Guru menyuruh siswa menggambar peta pikiran (mind map) mengenai materi 

yang telah dijelaskan sesuai dengan imajinasi dan pemahaman para siswa 

secara kelompok berpasangan. 

g) Guru menyuruh siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

h) Guru bersama – sama dengan siswa menarik kesimpulan dari materi yang 

telah disampaikan. 

i) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi. 

3) Pengamatan/Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengisi lembar observasi berupa 

lembar pengamatan guru dan siswa. 
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4) Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis hasil 

observasi dan hasil evaluasi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan 

yang dilakukan. Pada tahap ini pengamat dan guru mendiskusikan hasil 

pengamatan untuk mendapatkan kesimpulan. Apabila pelaksanaan siklus II telah 

mencapai indikator keberhasilan penelitian maka penelitian dapat dihentikan dan 

apabila belum mencapai indikator maka penelitian dilanjutkan ke siklus 

selanjutnya. 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 1 

 

 

Nama Sekolah  :       SMP Negeri  4 Sale 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas  / semester  : VII / 2 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami perkembangan masyarakat 

sejak masa  Hindu Budha sampai masa kolonial 

Belanda. 

Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan 

masyarakat ,kebudayaan dan pemerintahan pada 

masa Hindu Budha serta peninggalan – 

peninggalannya. 

Indikator  :      1.  Menjelaskan masuk dan berkembangnya          

agama Hindu dan Budha   di Indonesia. 

       2.  Menjelaskan pengaruh Hindu Budha di bidang           

politik dan pemerintahan. 

       3. Menjelaskan pengaruh Hindu Budha di bidang 

sastra 

Alokasi Waktu  : 2x40menit 
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A. Tujuan Pembelajaran. 

 Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan masuk dan bekembangnya Agama Hindu Budha di 

Indonesia. 

2. Menjelaskan pengaruh Hindu Budha di bidang politik dan pemerintahan 

3. Menjelaskan pengaruh Hindu Budha di bidang sastra 

 

B. Materi Pelajaran. 

Proses masuk dan bekembangnya Agama Hindu Budha di Indonesia. 

 

C. Strategi  Pembelajaran. 

Strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan menggunkan media 

Mind Map. 

 

D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mengucapkan salam 
 

• Guru mengisi agenda dan 
presensi 

 

 

• Siswa menjawab salam. 
 
• Sembari menunggu guru 

mengisi presensi dan 
menyiapkan peralatan 
siwa menyiapkan materi 
yang akan dibahas pada 
pertemuan ini.  
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Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi  

• Guru menjelaskan materi 
pembelajaran kepada siswa 
dengan 
menggunakanmedia  Mind 

Map   

• Guru melibatkan siswa 
secara aktif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru membentuk 

kelompok secara 
berpasangan 

• Guru memberikan kertas 
kosong dan spidol warna 
untuk menggambar Mind 

Map  
 
• Guru meminta siswa untuk 

guru menyuruh siswa 
untuk menggambar Mind 

Map dengan gambar-
gambar sesuai  imajinasi 
siswa  

• Guru meminta pasangan-
pasangan untuk berbagi 
dengan keseluruhan kelas 

• Guru memandu jalanya 
pembelajaran agar dapat 
berjalan lancar dan sesuai 
rencana 

• Guru menyuruh setiap 
kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi dengan media Mind 

Map 

 

• Guru memberikan 
penilaian secara lisan 
terkait keaktifan siswa 
dalam mengikuti kegiatan 
Pembelajaran. 

• Guru memberikan motivasi 
kepada siswa agar dapat 

• Siswa berusaha untuk 
memperhatikan dan 
memahami penjelasan 
terkait materi yang 
dijelaskan oleh guru. 
 
 

 
• Siswa membentuk 

kelompok berpasangan 
dengan teman sebangku 

 
 
 
 
 
• Masing-masing 

kelompok  menggambar 
Mind Map  
 
 

 
• Siswa secara berpasangan 

dengan kelompoknya 
masing berbagi dengan 
kelompok lainnya 

 
 
• Siswa mempresentasikan 

hasil pekerjaannya di 
depan kelas 
 
 

 
 
• Siswa dan guru bersama-

sama melakukan refleksi 
untuk menemukan 
hikmah yang terkandung 
dalam materi dan 
pembelajaran di atas. 

• Menilai apakah 



 

 

99

menumbuhkan semangat 
siswa terkait materi di atas 
ataupun tentang sejarah 
secara keseluruhan agar 
semangat dalam belajar 
dan melakukan kajian-
kajian terhadap materi 
tersebut ataupun materi 
yang lain. 

pembelajaran yang telah 
dilaksanakan telah 
berjalan baik, apa saja 
kekurangannya dan apa 
sajakah yang baik untuk 
dilaksanakan lagi. 

 

Kegiatan 

Penutup 
• Guru memberikan post test 

kepada siswa 
• Bersama-sama melakukan 

refleksi dan menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 

• Guru menyampaikan 
rencana pembelajaran 
pertemuan selanjutnya agar 
siswa dapat 
mempersiapkan bahan 
ataupun segala sesuatunya 

• Guru mengakhiri pelajaran, 
memotivasi siswa untuk 
belajar di rumah, 
mengucapkan salam dan 
keluar dari ruangan.  

 
 

• Siswa mengerjakan soal 
post test  

• Bersama-sama 
melakukan refleksi dan 
menyimpulkan materi 
yang telah dibahas. 

• Siswa mencatat dan 
mendengarakan tugas 
secara benar yang 
dijelaskan dan diberikan  
oleh guru. 

• Siswa mendengarkan 
penjelasan guru dan 
menjawab salam 

 

 

  

F. Sumber Belajar 

• Lembar Kegiatan Siswa Program IPS semester II 

• Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VII. Jakarta : Erlangga (hal. 93-117) 

• Marzuki, Yazir dan Toeti Heraty.1991.Borobudur.Jakarta:Penerbit Prambanan 
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G. Penilaian 

1. Teknik: 

Tes Tertulis  

2. Bentuk Instrumen 

   Soal Pilihan Ganda 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Yudistira Ardi N, S.Pd  

NIP: 19850205 200903 1 005 

 Sale,     Mei  2011 

Peneliti  

 

 

 

Hening Susena N 

NIM: 3101407015 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum menjawab. 

b. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang saudara anggap benar. 

1. Proses masuknya budaya India ke Indonesia melalui 

a. Perkawinan 

b. Pembangunan candi 

c. Perdagangan 

d. Pentas wayang 

2. Berdasarkan hubungan Indonesia dengan Negara lain, akhirnya berpengaruh 

besar di bidang kebudayaan. Pengaruh besar berasal dari Negara.. 

a. Melayu 

b. Barat 

c. Cina 

d. India 

3. Pada kenyataannya pengaruh India sangat besar terutama dalam bidang agama 

adalah 

a. Berkembangnya agama Hindu Budha sampai sekarang 

b. Besarnya pemeluk agma Hindu Budha 

c. Berdirinya kerajaan bercorak Hindu Budha 

d. Berdirinya bangunan suci seprti wihara 

4. Candi merupakan peninggalan pada masa Hindu Budha yang menunjukan 

bahwa Indonesia mendapat pengaruh India pada bidang 

a. Seni bangunan 
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b. Pemerintahan 

c. Filsafat 

d. Seni sastra 

5. Adanya sistem pemerintahan  berbentuk kerajaan merupakan pengaruh bangsa 

India pada bidang 

a. Agama 

b. Budaya 

c. Seni 

d. Politik 

6. Tingkatan masyarakat yang terdiri dari para pedagang 

a. Kasta Brahmana 

b. Kasta Ksatria 

c. Kasta Sudra 

d. Kasta Waisya 

7. Pengaruh budaya India terhadap bidang bahasa adalah 

a. Adanya bahasa sansekerta 

b. Adanya prasasti-prasasti 

c. Munculnya huruf Pallawa 

d. Munculnya kitab mahabarata 

8. Proses masuknya agama Hindu Budha dari India ke Indonesia melalui 

hubungan..sebagai berikut, kecuali 

a. Dagang 

b. Pelayaran 

c. Perkawinan  

d. Pembangunan 

9. Penyebaran agama Hindu Budha di Indonesia lebih mudah, karena seperti 

dibawah ini, kecuali…. 

a. Penduduk Indonesia telah belajar ke India  

b. Bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman Hindu Budha 
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c. Dengan menggunakan bahasa daerah 

d. Dengan pembangunan candi di daerah-daerah 

10. Pengaruh agama Hindu dan Budha di bidang politik Indonesia adalah  

a. Bangsa Indonesia mengenal huruf pallawa 

b. Adanya system pemerintahan dalam bentuk kerajaan 

c. Masyarakat terbagi dalam bentuk kasta 

d. Kehidupan masyarakat lebih teratur 

11. Tingkatan masyarakat Hindu yang berfungsi sebagai penasehat raja adalah 

a. Kasta brahmana 

b. Kasta waisya  

c. Kasta sudra 

d. Kasta ksatria 

12. Perpaduan antara kebuyaaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu Budha dari 

India disebut 

a. Asimilasi 

b. Akulturasi 

c. Penyesuaian 

d. Kecocokan 

13. Bukti adnya pengaruh hubungan dengan India di bidang politik pemerintahan 

terbukti oleh munculnya kerajaan 

a. Banten 

b. Kutai 

c. Samudera pasai 

d. Demak 

14. Pengaruh budaya India terhadap bidang bahasa adalah 

a. Adanya bahasa sansekerta 

b. Adanya prasasti-prasasti 

c. Munculnya huruf Pallawa 

d. Munculnya kitab mahabarata 
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15. Bukti munculnya pengaruh budaya Indian dalam seni bangunan seperti 

dibawah ini, kecuali 

a. Arca 

b. Candi 

c. Stupa 

d. Taman 

16. Prasasti dari kerajaan kutai biasanya berbentuk yupa.yang dimaksud yupa 

adalah 

a. Meja batu yang biasanya dugunakan untuk meletakkan sesaji 

b. Tugu batuyang berfungsi untuk memuji arwah leluhur 

c. Tugu batu sebagai bukti berdirinya kerajaan hindu 

d. Tugu batu bertulis tempat untuk mengikat hewan korban 

17. Agama Hindu masuk ke kerajaan Kutai terutama berasal dari India Selatan. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan huruf 

a. Kawi 

b. Pallawa 

c. Latin 

d. Kanji 

18. Diantara candi-candi di bawah ini yang bukan merupakan candi Budha adalah 

a. Mendut 

b. Prambanan 

c. Borobudur 

d. Kalasan 

19. Weda yang berisikan doa-doa dinamakan… 

a. Rigweda 

b. Samaweda 

c. Yajurweda 

d. Atharwaweda 
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20. Pengaruh budaya India dalam bidang sastra yang menceritakan Rama dan 

Shinta adalah tertulis dalam kitab… 

a. Mahabarata 

b. Arjuna wiwaha 

c. Ramayana 

d. Gatutkacasraya 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 

 

No. Sub Variable Indikator No item Bentuk 

test 

1. Mendiskripsikan 

perkembangan 

masyarakat 

,kebudayaan dan 

pemerintahan pada 

masa Hindu Budha 

serta peninggalan – 

peninggalannya. 

 

1.Menjelaskan masukdan 
berkembangnya agama  
Hindu dan Buddha    
di Indonesia 
 
 2. Menjelaskan pengaruh 
Hindu Budha di bidang 
politik dan pemerintahan 
 
3.  Menjelaskan pengaruh 
Hindu Budha di bidang 
sastra 
 

 

1-5, 

8,9,12 

 

 

6,10,11,13 

 

7,14-20 

Pilihan 

ganda 



111 
 

 

Lampiran 8 

 

KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS I 

 

1. C 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. D 

7. D 

8. D 

9. B 

10. B 

11. A 

12. B 

13. B 

14. A 

15. D 

16. D 

17. B 

18. B 

19. C 

20. C 



 

 

Lampiran 9 

 

DAFTAR NILAI TES EVALUASI  SIKLUS I 

KELAS VII B 

SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALE 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 
NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AFIFI KHANIDA 75 Tuntas 

2 ASYA AMELIA 60 Tuntas 

3 ENI ASTUTI 45 Belum Tuntas 

4 FINA M LATIFA 70 Tuntas 

5 IKBAR SURYANA 25 Belum Tuntas 

6 ISTADI 35 Belum Tuntas 

7 ITJRO’AH 90 Tuntas 

8 JALALLUDIN 45 Belum Tuntas 

9 JULI 60 Tuntas 

10 KUNAEFI 60 Tuntas 

11 M MIFTAKHUL H 60 Tuntas 

12 MIRATUL 85 Tuntas 

13 NAIMAH 65 Tuntas 

14 NAILA F 80 Tuntas 

15 NURUL FITRIYAH 50 Belum Tuntas 

16 OKTAVIAN 60 Tuntas 

17 RIYA IRAWAN 45 Belum Tuntas 

18 SAFITRI L A 60 Tuntas 

19 SITI FATONAH 90 Tuntas 

20 SITI FITRIYAH 60 Tuntas 

21 SITI JAMI’AH 80 Tuntas 

22 SITI KORIAH 80 Tuntas 



 

 

23 SITI MA’RIFAH 80 Tuntas 

24 SOLIKATUL W 40 Belum Tuntas 

25 TEGUH ISMANTO 45 Belum Tuntas 

26 WIDYOWATI 95 Tuntas 

27 ZAEFUDIN 40 Belum Tuntas 

28 KONI’AH 55 Belum Tuntas 

  

 

 

Mengetahui,      Sale, Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran Sejarah,    Peneliti,  
   
 
 
 
Yudistira Ardi N, S.Pd.         Hening Susena N 
NIP. 19850205 200903 1 005    NIM. 3101407015 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 10 

ANALISIS HASIL SIKLUS I 

Keterangan: 

Nilai tertinggi  : 95 

Nilai terendah  : 25 

Siswa tuntas  : 18 

Siswa tidak tuntas : 10 

Analisis data 

1. Rata-rata kelas 

X  = 
N

X∑
 

         

        =  62,32% 

Keterangan  

X   : Nilai rata-rata kelas 

∑X  : Jumlah nilai siswa 

N   : Jumlah siswa 
2. Ketuntasan belajar klasikal 

P  = 
∑
∑

n

nl
 x 100 % 

          X 100% 

          = 64,28% 
Keterangan  
P  : Persentase ketuntasan klasikal 



 

 

∑nl  : Jumlah siswa tuntas secara individu 

∑n  : Jumlah siswa 

 
3. Ketidaktuntasan belajar klasikal 

Tingkat ketidaktuntasan belajar =  x 100% 

 

                       X 100% 

                     = 35,71% 
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ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIFITAS SISWA 

 

SIKLUS I 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 
Waktu Pelaksanaan  :  14 Mei 2011 
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 4 Satu Sale 
Responden   : Siswa KelasVII B 
 
Petunjuk  

Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 
Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check 
list ( √ ) pada kolom (1, 2, 3, 4, 5) skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut :  
1 = kurang sekali 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5= baik sekali 
 
No Kegiatan/ aspek yang diamati Jumlah Skor 

siswa % 1 2 3 4 5 
1. Siswa aktif bertanya 19 67,85    √  
2. Siswa aktif menjawab 13 46,42   √   
3. Memperhatikan penjelasan guru 20 71,42    √  
4. Antusiasme pada model 

pembelajaran 
22 78,57    √  

5. Mengemukakan pendapat atau ide  
diskusi 

16 57,14   √   

6. Kelompok belajar yang bagus dalam  
presentasi /diskusi 

24 85,71     √ 

7. Mengerjakan pos-tes / evaluasi 
sendiri 

28 100     √ 

 28 
 
Skor maksimal = 7 X 5 = 35 

% skor =    X 100% 

            =  X 100% 

            =  80% (aktif) 
 
 



 

 

 
Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 
Sangat aktif      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Aktif         = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Cukup aktif   = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kurang aktif   = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Sangat kurang aktif   = bila  0 % < % skor  ≤ 20 % 
 
       Magelang,  Apri 2011 
       Peneliti,  
  
        
 

Hening Susena N 
       NIM. 3101407015 
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HASIL LEMBAR PENILAIAN UNTUK GURU 

SIKLUS I 

 

 
Jenis Penelitian   : Penelitian Tindakan Kelas 
Waktu Pelaksanaan  :  Mei 2011 
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 

 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru dikelass 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check 

list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut 

1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = kurang baik 
4 = baik 
5 = sangat baik 
 

 

No INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1 2 3 4 5 

I PRAPEMBELAJARAN   √   
1 Mengucapkan salam      
2 berikan aktivitas melalui demonstrasi/ contoh-contoh 

yang dapat merangsang siswa untuk melakukan 

eksplorasi. 

  √   

3 dorong dan merangsang siswa untuk mengemukakan ide / 

pendapat serta merumuskan hipotesis. 

  √   

4 Menginformasikan tujuan pembelajaran dengan 
menggunakan Strategi pembelajaran kooperatif 
Think Pair Share dengan media Mind Map 

   √  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      
A Penguasaan materi pelajaran      
5 Menjelaskan tentang Strategi pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share dengan media Mind 

  √   



 

 

Map kepada siswa. 
6 Menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

yang akan dibahas dengan media Mind Map . 
  √   

7 Membentuk sebuah kelompok belajar secara 
berpasangan. 

  √   

8 Memberikan materi kepada kelompok-kelompok 
belajar siswa yang kemudian di diskusikan. 

   √  

9 Mengawasi jalannya diskusi   √   
10 Setelah diskusi selesai maka hasil diskusi 

diserahkan kepada guru. 
   √  

B Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

     

11 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran 

  √   

12 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa   √   
13 Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa 

dalam belajar 
   √  

C Penilaian proses dan hasil belajar      
14 Memantau kemajuan belajar selama proses   √   
15 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) 
  √   

D Pengguanaan bahasa      
16 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 

baik, dan benar 
  √   

17 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    √  
III PENUTUP      
18 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas 
sebagai bagian remidi/pengayaan 

   √  

 Jumlah Skor - - 12 6 - 
 Total Skor 60 
 
Skor maksimal  : 18 x 5 = 90 

% skor =    X 100% 

            =   X 100 

  = 66,66% (baik) 

 



 

 

Kriteria Skor sebagai berikut : 

Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 

Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 

Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 

Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 

Kinerja guru sangat kurang  = bila  0 % < % skor  ≤ 20 % 

 
Sale, Mei 2011 

       Peneliti,  
 
  
        

 
Hening Susena N 

       NIM. 3101407015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

 

 

Nama Sekolah  :       SMP Negeri  4 Sale 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas  / semester  : VII / 2 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak 

masa  Hindu Budha sampai masa kolonial 

Belanda. 

Kompetensi Dasar  : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat 

,kebudayaan dan pemerintahan pada masa 

Hindu Budha serta peninggalan – 

peninggalannya. 

Indikator      :  1.  Menjelaskan kerajaan-kerajaan pada masa 

Hindu Budha 

       2. Menyebutkan faktor-faktor yang mendorong 

kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar 

 

Alokasi Waktu  : 2x40menit 

 

H. Tujuan Pembelajaran. 

 Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

4. Menjelaskan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Budha 



 

 

5. Menyebutkan faktor-faktor yang mendorong kerajaan Majapahit menjadi 

kerajaan besar 

 

I. Materi Pelajaran. 

1. Daerah – daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Budha di Indonesia 

2. Perkembangan kerajaan Hindu Budha di berbagai wilayah Indonesia. 

J. Strategi  Pembelajaran. 

Strategi pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan menggunkan media 

Mind Map. 

K. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok 

L. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mengucapkan salam 
 

• Guru mengisi agenda dan 
presensi 

 

 

• Siswa menjawab salam. 
 
• Sembari menunggu guru 

mengisi presensi dan 
menyiapkan peralatan 
siwa menyiapkan materi 
yang akan dibahas pada 
pertemuan ini.  

 
Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru menjelaskan materi 
pembelajaran kepada sisw 
dengan 
menggunakanmedia  Mind 

Map   

• Guru melibatkan siswa 
secara aktif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru membentuk 

kelompok secara 
berpasangan 

• Siswa berusaha untuk 
memperhatikan dan 
memahami penjelasan 
terkait materi yang 
dijelaskan oleh guru. 
 
 

 
• Siswa membentuk 

kelompok berpasangan 
dengan teman sebangku 



 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi  

• Guru memberikan kertas 
kosong dan spidol warna 
untuk menggambar Mind 

Map  
 
• Guru meminta siswa untuk 

guru menyuruh siswa 
untuk menggambar Mind 

Map dengan gambar-
gambar sesuai  imajinasi 
siswa  

• Guru meminta pasangan-
pasangan untuk berbagi 
dengan keseluruhan kelas 

• Guru memandu jalanya 
pembelajaran agar dapat 
berjalan lancar dan sesuai 
rencana 

• Guru menyuruh setiap 
kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi dengan media Mind 

Map 

 

• Guru memberikan 
penilaian secara lisan 
terkait keaktifan siswa 
dalam mengikuti kegiatan 
Pembelajaran. 

• Guru memberikan motivasi 
kepada siswa agar dapat 
menumbuhkan semangat 
siswa terkait materi di atas 
ataupun tentang sejarah 
secara keseluruhan agar 
semangat dalam belajar 
dan melakukan kajian-
kajian terhadap materi 
tersebut ataupun materi 
yang lain. 

 
 
 
 
 
• Masing-masing 

kelompok  menggambar 
Mind Map  
 
 

 
• Siswa secara berpasangan 

dengan kelompoknya 
masing berbagi dengan 
kelompok lainnya 

 
 
• Siswa mempresentasikan 

hasil pekerjaannya di 
depan kelas 
 
 

 
 
• Siswa dan guru bersama-

sama melakukan refleksi 
untuk menemukan 
hikmah yang terkandung 
dalam materi dan 
pembelajaran di atas. 

• Menilai apakah 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan telah 
berjalan baik, apa saja 
kekurangannya dan apa 
sajakah yang baik untuk 
dilaksanakan lagi. 

 



 

 

Kegiatan 

Penutup 
• Guru memberikan post test 

kepada siswa 
• Bersama-sama melakukan 

refleksi dan menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 

• Guru menyampaikan 
rencana pembelajaran 
pertemuan selanjutnya agar 
siswa dapat 
mempersiapkan bahan 
ataupun segala sesuatunya 

• Guru mengakhiri pelajaran, 
memotivasi siswa untuk 
belajar di rumah, 
mengucapkan salam dan 
keluar dari ruangan.  

• Siswa mengerjakan soal 
post test  

• Bersama-sama 
melakukan refleksi dan 
menyimpulkan materi 
yang telah dibahas. 

• Siswa mencatat dan 
mendengarakan tugas 
secara benar yang 
dijelaskan dan diberikan  
oleh guru. 

• Siswa mendengarkan 
penjelasan guru dan 
menjawab salam 

 

 

M. Sumber Belajar 

• Lembar Kegiatan Siswa Program IPS semester II 

• Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP Kelas VII. Jakarta : Erlangga (hal. 93-117) 

• Marzuki, Yazir dan Toeti Heraty.1991.Borobudur.Jakarta:Penerbit Prambanan 

 

N. Penilaian 

3. Teknik: 

Tes Tertulis  

4. Bentuk Instrumen 

   Soal Pilihan Ganda 

 

 



 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Yudistira Ardi N, S.Pd  

NIP: 19850205 200903 1 005 

 Sale,     Mei  2011 

Peneliti  

 

 

 

Hening Susena N 

NIM: 3101407015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 14 

 

SOAL EVALUASI 

SIKLUS 2 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum menjawab. 

b. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang saudara anggap benar. 

Soal-soal  

1. Kerajaan Hindu pertama kali di Indonesia yaitu 

a. Samudera Pasai 

b. Kutai 

c. Mataram 

d. Sriwijaya 

2. Berikut ini yang menjadi Wangsakerta kerajaan Kutai adalah 

a. Kudungga 

b. Mulawarman 

c. Asmawaraman 

d. Punawarman 

3. Raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara ialah 

a. Mulawarman 

b. Asmawarman 

c. Warnadewa 

d. Punawarman 

4. Dilihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan kerajaan Tarumanegara 

berkembang di tepi sungai  



 

 

a. Mahakam 

b. Bekasi 

c. Citandui 

d. Citarum 

5. Corak Hindu pada kerajaan Kutai antara lain dikuatkan oleh bukti berikut, 

kecuali 

a. Yupa bertuliskan bahasa sansekerta dan huruf Pallawa 

b. Nama raja Asmawarman dan Mulawarman 

c. Fungi Yupa dalam upacara kurban 

d. Kedudukan kudungga vamsakerta 

6. Salah bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang membuktikan dominasi 

kerajaan Sriwijaya terhadap Kerajaan Melayu adalah 

a. Candi muara takus 

b. Candi prambanan 

c. Candi gedong songo 

d. Candi wringin lawang 

7. Raja kedua Singasari yang menggantikan masa pemerintahan Ken Arok 

adalah 

a. Tunggul Ametung 

b. Anuspati 

c. Tohjaya 

d. Kertanegara 

8. Prasasti yang terdapat gambar dua telapak gajah yang disamkan dengan 

telapak gajah Airawat (gajah kendaraan dewa wisnu) yaitu prasasti 

a. Prasasti Ciatereun 

b. Prasati jambu 

c. Prasati kebon kopi 

d. Prasati tugu 

9. Posisi Sriwijaya sebagai pusat pemerintahan agama Budha tampak dari 



 

 

a. Anjuran I-sting agar pendeta Cina belajar dulu di Sriwijaya 

b. Adanya perguruan tinggi agama budha di Sriwijaya 

c. Peran bandar perdagangan sebagai pendidikan agama budha 

d. Sejumlah guru budha terkenal dari India mengajar di Sriwijaya 

10. Keruntuhan Kerajaan Singasari disebabkan oleh 

a. Serangan dari pasukan Kediri 

b. Pemberontakan yang dilakukan rakyatnya akibat kekecewaan terhadap 

kepempinan Kertanegara 

c. Terjadinya pemberontakan yang dilakukan Jayaketawang 

d. Ketidakmampuan Wisnuwardhana dalam memimpin Singasari 

11. Kosentrasi Sriwijaya pada perdagangan didukung oleh fakta 

a. Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Budha 

b. Balaputradewa membawa Sriwijaya pada kejayaan 

c. Sriwijaya terletak disungai musi 

d. Sriwijaya merupakan pusat agama Budha 

12. Akhir dari kerajaan Mataram Lama ditandai oleh 

a. Berdirinya dinasti Isana 

b. Perseteruan antara dinasti Sanjaya dan Syailendra 

c. Balaputradewa melarikan diri ke Sriwijaya 

d. Kemengan Rakan I Pikatan terhadap Syailendra 

13. Prasati yang ditemukan di Jawa Barat tentang Tarumanegara yang terpenting 

ialah  

a. Kebon kopi 

b. Tugu 

c. Muara Ciaten 

d. Ciareteun 

14. Pusat pemerintahan dan wilayah kerajaan Mataram pada masa dinasti Sanjaya 

adalah 

a. Jawa Tengah bagian selatan 



 

 

b. Jawa Timur bagian Utara 

c. Jawa Tengah bagian Utara 

d. Jawa Barat bagian Selatan 

15. Kerajaan Sriwijaya disebut kerajaaan Maritim karena 

a. Hidup dari lautan 

b. Mengutamakan pelayaran, perdagangan dan armada laut 

c. Masyarakat hidup dengan bercocok tanam 

d. Semua penduduk hidup sebagai nelayan 

16. Pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang terpenting adalah 

a. Minangatamwan 

b. Sungai Kampar 

c. Palembang 

d. Muara Takus 

17. Berikut candi-candi hasil kebudayaan Majapahit, kecuali 

a. Candi Panataran 

b. Candi Pari 

c. Candi Gedong Songo 

d. Candi Sumberjati  

18. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit unggul dalam bidang 

a. Agraris 

b. Maritim 

c. Agraris dan maratim 

d. Perdagangan 

19. Kebesaran Majapahit terjadi karena kerjasama dua tokoh yaitu Hayam Wuruk 

serta.. 

a. Mpu Sedah 

b. Gajah Mada 

c. Gayatri 

d. Mpu nala 



 

 

20. Pada saat Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, kerajaan Majapahit 

dibawah kepemimpinan 

a. Sri kertajaya jayawardhana 

b. Sri jayanegara 

c. Tribhuwaana Tunggadewi 

d. Sri rajasanegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 15 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 2 

No. Sub Variable Indikator No 

item 

Bentuk 

test 

1. Mendiskripsikan 

perkembangan 

masyarakat ,kebudayaan 

dan pemerintahan pada 

masa Hindu Budha serta 

peninggalan – 

peninggalannya. 

 

1. Menjelaskan kerajaan-

kerajaan pada masa 

Hindu Budha 

 

2. Menyebutkan faktor-

faktor yang mendorong 

kerajaan Majapahit 

menjadi kerajaan besar 

 
 
 
 

1-16 

 

 

 

17-20 

Pilihan 

ganda 
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KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS II 

 

1. B 

2. C 

3. D 

4. D 

5. D 

6. A 

7. D 

8. C 

9. C 

10. C 

11. C 

12. B 

13. D 

14. C 

15. C 

16. A 

17. C 

18. C 

19. B 

20. C 
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DAFTAR NILAI TES SIKLUS II 

KELAS VII B 

SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALE 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AFIFI KHANIDA 75 Tuntas 

2 ASYA AMELIA 60 Tuntas 

3 ENI ASTUTI 60 Tuntas 

4 FINA M LATIFA 65 Tuntas 

5 IKBAR SURYANA 30 Belum Tuntas 

6 ISTADI 40 Belum Tuntas 

7 ITJRO’AH 100 Tuntas 

8 JALALLUDIN 60 Tuntas 

9 JULI 75 Tuntas 

10 KUNAEFI 70 Tuntas 

11 M MIFTAKHUL H 65 Tuntas 

12 MIRATUL 80 Tuntas 

13 NAIMAH 70 Tuntas 

14 NAILA F 90 Tuntas 

15 NURUL FITRIYAH 90 Tuntas 

16 OKTAVIAN 75 Tuntas 

17 RIYA IRAWAN 60 Tuntas 

18 SAFITRI L A 60 Tuntas 

19 SITI FATONAH 85 Tuntas 

20 SITI FITRIYAH 75 Tuntas 

21 SITI JAMI’AH 85 Tuntas 



 

 

22 SITI KORIAH 85 Tuntas 

23 SITI MA’RIFAH 90 Tuntas 

24 SOLIKATUL W 45 Belum Tuntas 

25 TEGUH ISMANTO 45 Belum Tuntas 

26 WIDYOWATI 95 Tuntas 

27 ZAEFUDIN 45 Belum Tuntas 

28 KONI’AH 60 Tuntas 

  

 

 

Mengetahui,      Sale, Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran Sejarah,    Peneliti,  
   
 
 
 
 
Yudistira Ardi N, S.Pd.         Hening Susena N 
NIP. 19850205 200903 1 005    NIM. 3101407015 
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ANALISIS HASIL SIKLUS II 

Keterangan: 

Nilai tertinggi  : 100 

Nilai terendah  : 30 

Siswa tuntas  : 23 

Siswa tidak tuntas : 5 

Analisis data 

1. Rata-rata kelas 

X  = 
N

X∑
 

        
     

       = 69,10 
Keterangan  

X   : Nilai rata-rata kelas 

∑X  : Jumlah nilai siswa 

N   : Jumlah siswa 
 
2. Ketuntasan belajar klasikal 

P  = 
∑
∑

n

nl
 x 100 % 

          X 100% 

         = 82,14% 
 



 

 

Keterangan  
P  : Persentase ketuntasan klasikal 

∑nl  : Jumlah siswa tuntas secara individu 

∑n  : Jumlah siswa 

 
3. Ketidaktuntasan belajar klasikal 

Tingkat ketidaktuntasan belajar =  x 100% 

 

                      X 100% 

                    = 17,86% 
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ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIFITAS SISWA 

 

SIKLUS I 

Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 
Waktu Pelaksanaan  :  14 Mei 2011 
Tempat Pelaksanaan  : SMP Negeri 4 Satu Sale 
Responden   : Siswa KelasVII B 
 
Petunjuk  

Perhatikan seluruh perilaku siswa di kelas 
Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check 
list ( √ ) pada kolom (1, 2, 3, 4, 5) skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut :  
1 = kurang sekali 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5= baik sekali 
No Kegiatan/ aspek yang diamati Jumlah Skor 

siswa % 1 2 3 4 5 
1. Siswa aktif bertanya 22 78,57    √  
2. Siswa aktif menjawab 15 53,57   √   
3. Memperhatikan penjelasan guru 25 89,28     √ 
4. Antusiasme pada model 

pembelajaran 
26 92,85     √ 

5. Mengemukakan pendapat atau ide  
diskusi 

21 75    √  

6. Kelompok belajar yang bagus dalam  
presentasi /diskusi 

26 92,85     √ 

7. Mengerjakan pos-tes / evaluasi 
sendiri 

28 100     √ 

 28 
 
Skor maksimal = 7 X 5 = 35 

% skor =    X 100% 

            =  X 100% 

            =  88,57% ( sangat aktif) 
Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 
Sangat aktif      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Aktif         = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 



 

 

Cukup aktif   = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kurang aktif   = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Sangat kurang aktif   = bila  0 % < % skor  ≤ 20 % 
 
       Sale, Mei 2011 
       Peneliti,  
  
        

 
Hening Susena N 

       NIM. 3101407015 
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HASIL LEMBAR PENILAIAN UNTUK GURU 

 

 
Jenis Penelitian  : Penelitian Tindakan Kelas 
Waktu Pelaksanaan  :  Mei 2011 
Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 4 Satu Atap Sale 

 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru dikelass 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut 

1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = kurang baik 
4 = baik 
5 = sangat baik 
 

No INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1 2 3 4 5 

I PRAPEMBELAJARAN    √  
1 Mengucapkan salam    √  
2 berikan aktivitas melalui demonstrasi/ contoh-contoh 

yang dapat merangsang siswa untuk melakukan 

eksplorasi. 

   √  

3 dorong dan merangsang siswa untuk mengemukakan ide / 

pendapat serta merumuskan hipotesis. 

   √  

4 Menginformasikan tujuan pembelajaran dengan 
menggunakan Strategi pembelajaran kooperatif 
Think Pair Share dengan media Mind Map 

   √  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      
A Penguasaan materi pelajaran      
5 Menjelaskan tentang Strategi pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share dengan media Mind 

Map kepada siswa. 

   √  



 

 

6 Menjelaskan secara singkat tentang materi yang 
yang akan dibahas dengan media Mind Map . 

   √  

7 Membentuk sebuah kelompok belajar secara 
berpasangan. 

   √  

8 Memberikan materi kepada kelompok-kelompok 
belajar siswa yang kemudian di diskusikan. 

   √  

9 Mengawasi jalannya diskusi   √   
10 Setelah diskusi selesai maka hasil diskusi 

diserahkan kepada guru. 
   √  

B Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

     

11 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran 

    √ 

12 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa     √ 
13 Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa 

dalam belajar 
    √ 

C Penilaian proses dan hasil belajar      
14 Memantau kemajuan belajar selama proses    √  
15 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) 
   √  

D Pengguanaan bahasa      
16 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 

baik, dan benar 
   √  

17 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai     √ 
III PENUTUP      
18 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas 
sebagai bagian remidi/pengayaan 

   √  

 Jumlah Skor   1 13 4 
 Total Skor 75 
 

Skor maksimal  : 18 x 5 = 90 
 

% skor =    X 100% 

            =   X 100% 

            = 83,33% (baik) 

Kriteria Skor sebagai berikut : 



 

 

Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 

Kinerja guru baik         = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 

Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 

Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 

Kinerja guru sangat kurang  = bila  0 % < % skor  ≤ 20 % 

 
 
Sale, Mei 2011 

       Peneliti,  
 
  
       Hening Susena N 
       NIM. 3101407015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


