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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar dan 
pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Ngemplak 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Penelitian 
menggunakan penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VII C SMP Negeri 2 Ngemplak yang berjumlah 36 siswa. Pelaksanaan 
tindakan kelas dilaksanakan selama dua siklus. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi data. Keabsahan data dengan trianguasi 
penyidik. Hasil penelitian, pertama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS dapat meningkatkan keaktifan belajar dan pemahaman konsep siswa. Kedua, 
peningkatan keaktifan belajar yaitu (a) siswa yang berani mengungkapkan 
pendapat dari kondisi awal 14,29% siklus I 22,22% dan siklus II 52,78%, (b) 
siswa yang mengajukan pertanyaan dari kondisi awal 5,71% siklus I 41,67% dan 
siklus II 66,67%, (c) siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari kondisi awal 
22,86% siklus I 36,11% dan siklus II 58,33%, (d) siswa yang berani 
mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kondisi awal 11,43% siklus I 41,67% 
dan siklus II 58,33%. Ketiga, peningkatan pemahaman konsep matematika yaitu 
siswa yang mampu menjawab soal dengan benar dari kondisi awal 5,71% siklus I 
47,22% dan siklus II 77,78%. 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari, bagi sains, perdagangan, dan industri. Untuk itu matematika dipelajari 

dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Dalam pembelajaran matematika 

diperlukan suatu pemahaman konsep yang baik. Pemahaman konsep yang baik 

merupakan langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan 

pemahaman konsep yang baik, siswa dapat mengubah permasalahan ke dalam 



bahasa matematika sehingga dapat diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang 

runtut. Siswa yang memiliki pemahaman konsep yang baik akan lebih mudah 

mengingat materi dan bisa mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran. 

Pemahaman konsep yang baik dapat diwujudkan dengan keaktifan belajar 

yang baik pula. Dengan siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran, siswa 

akan mencari tahu dan memahami suatu materi dengan caranya sendiri sehingga 

lebih mudah diingat. Dalam suatu pembelajaran sebaiknya siswa ikut terlibat 

aktif, bukan hanya mengandalkan guru. Guru berperan sebagai fasilitator 

sedangkan siswa membangun pengetahuannya dari berbagai sumber misalnya dari 

buku, LKS, internet, teman, dan sebagainya. 

Permasalahan di lapangan mengenai keaktifan belajar dan pemahaman 

konsep siswa ditemui di SMP Negeri 2 Ngemplak, khususnya kelas VII C. 

Keaktifan belajar dan pemahaman konsep di kelas tersebut tergolong masih 

rendah. Hal ini terlihat saat peneliti mengadakan observasi dimana dari 35 siswa 

yang hadir hanya ada 5 siswa yang berani mengungkapkan pendapat, 2 siswa 

yang berani mengajukan pertanyaan, 8 siswa yang berani menjawab pertanyaan, 4 

siswa yang berani mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan 2 siswa yang 

mampu menjawab soal dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

dan pemahaman konsep siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Ngemplak masih 

rendah. 

Salah satu usaha yang dapat meningkatkan keaktifan belajar dan 

pemahaman konsep siswa yaitu dengan perbaikan strategi pembelajaran. Salah 

satu strategi pembelajaran yang dapat dipilih adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Pembelajaran kooperatif merupakan 

metode pengajaran yang didasarkan pada kerjasama kelompok. Pembelajaran 

kooperatif lebih menekankan pada partisipasi siswa selama belajar sehingga siswa 

menjadi lebih aktif. Model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

memberikan waktu berpikir atau “think time” yang dapat meningkatkan respon 

siswa terhadap pertanyaan. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share (TPS) ini memungkinkan proses pembelajaran yang melibatkan 



keaktifan siswa sehingga siswa akan mengalami pembelajaran yang lebih 

bermakna. 

Berdasarkan keunggulan tersebut, diharapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS ini dapat meningkatkan keaktifan belajar dan pemahaman 

konsep siswa. Peningkatan keaktifan belajar dilihat dari (1) siswa mengungkapkan 

pendapat, (2) siswa menjawab pertanyaan baik dari guru maupun temannya, (3) 

siswa mengajukan pertanyaan kepada guru maupun temannya, dan (4) siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Sedangkan peningkatan 

pemahaman konsep siswa dilihat dari kemampuan siswa menjawab benar soal 

yang berhubungan dengan suatu konsep.  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan 

belajar dan pemahaman konsep siswa kelas VII semester gasal SMP Negeri 2 

Ngemplak. Secara khusus, bertujuan (1) meningkatkan keaktifan belajar 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

bagi siswa kelas VII semester gasal SMP Negeri 2 Ngemplak, dan (2) 

meningkatkan pemahaman konsep dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share (TPS) bagi siswa kelas VII semester gasal SMP Negeri 2 

Ngemplak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

berkolaborasi antara penulis dan guru matematika. PTK merupakan penelitian 

yang berdasarkan masalah nyata yang dihadapi guru di dalam kelas guna 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Arikunto (2008) mengemukakan penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersamaan. Ciri utama PTK adanya siklus dimana setiap siklus direncanakan dari 

perbaikan siklus sebelumnya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Ngemplak 

yang beralamatkan di Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali 

yang berjumlah 36 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. 



Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan September 2013 sampai 

bulan Januari 2014. 

Proses penelitian tindakan diawali dengan dialog awal dilanjutkan dengan 

proses perencanaan kemudian pelaksanaan tindakan. Selama pelaksanaan 

tindakan, dilakukan juga proses observasi untuk mengamati semua kegiatan siswa 

dan guru mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran serta situasi 

kelas. Kemudian dilanjutkan dengan proses refleksi serta evaluasi. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, catatan 

lapangan, dokumentasi, dan metode tes. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif dengan metode alur. Analisis dilakukan mulai dari reduksi data yaitu 

menelaah seluruh data yang tersedia, penyajian data hingga penarikan kesimpulan 

terhadap tindakan yang telah dilakukan. Keabsahan data dilakukan dengan 

observasi terus menerus dan triangulasi penyidik. Moleong (2006: 330) 

menyatakan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan 

pembanding. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Pada putaran I, keaktifan 

belajar dan pemahaman konsep siswa sudah terlihat meningkat walaupun belum 

sesuai indikator keberhasilan yang diharapkan. Dari refleksi dan evaluasi siklus I 

dirancang tindakan siklus II. Penelitian pada siklus II, keaktifan belajar dan 

pemahaman konsep siswa meningkat sesuai yang diharapkan.  

Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS) dimulai dengan guru memberi salam, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, pokok-pokok materi yang akan dipelajari serta menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya guru memberi 

motivasi kepada siswa untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Guru 

mengorganisasi siswa untuk belajar dan melalui tanya jawab membahas materi. 

Selanjutnya guru mengkondisikan siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri 



dari 2 siswa. Setiap kelompok diberikan permasalahan untuk dipikirkan secara 

individu terlebih dahulu. Selanjutnya guru menginstruksikan siswa untuk 

berdiskusi menyatukan ide tentang permasalahan awal. Pada tahap ini guru 

berperan sebagai fasilitator, mengamati, dan membantu siswa secara berkeliling. 

Diskusi berlangsung selama 5 menit, dilanjutkan dengan presentasi. Kelompok 

lain diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban temannya. Diakhir 

pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan bersama materi yang telah dibahas, 

lalu diadakan post test yang dikerjakan secara individu guna mengetahui 

pemahaman konsep siswa. 

Siklus I pertemuan I guru menyampaikan materi tentang harga 

keseluruhan, harga per unit, untung dan rugi. Sedangkan pada pertemuan II guru 

menyampaikan materi tentang harga penjualan, harga pembelian, persen untung 

dan persen rugi. Pada siklus II pertemuan I guru menyampaikan materi tentang 

penentuan harga penjualan jika diketahui persen untung atau ruginya. Sedangkan 

pada pertemuan II guru menyampaikan materi tentang penentuan harga pembelian 

jika diketahui persen untung atau persen ruginya. 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS) siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Keaktifan mengungkapkan 

pendapat diamati pada saat guru menyampaikan materi, saat siswa diskusi, dan 

pada saat presentasi berlangsung. Keaktifan menjawab pertanyaan diamati pada 

saat peneliti memberikan pertanyaan dan pada saat diskusi. Keaktifan mengajukan 

pertanyaan diamati pada saat guru memberi kesempatan untuk bertanya dan saat 

diskusi berlangsung. Sedangkan keaktifan mempresentasikan hasil pekerjaan 

diamati saat guru memberi kesempatan siswa untuk maju mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan perubahan tindak belajar siswa kelas 

VII C SMP Negeri 2 Ngemplak yang berkaitan dengan keaktifan belajar dari 

sebelum dilakukan tindakan kelas hingga dilakukan tindakan kelas siklus II. 
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Berdasarkan grafik tersebut dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan 

keaktifan belajar setelah dilakukan tindakan kelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa 

 

Martins-Umeh (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif membantu siswa untuk 

memaksimalkan kemampuan individu dan kemampuan sosialnya karena mereka 

saling bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Siswa 

diharapkan bersikap aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Guru 

memberikan permasalahan-permasalahan yang harus dipikirkan siswa secara 

individu terlebih dahulu. Di dalam proses diskusi, siswa dihadapkan dengan siswa 

lain yang berbeda pengetahuannya guna mendapatkan kesimpulan untuk 

permasalahan yang diberikan. Siswa diharapkan mampu menuangkan ide-ide 

mereka satu sama lain, sehingga hal ini berdampak pada keaktifan siswa dan 

pemahaman konsep siswa yang baik. 

Rini Hadiyanti, dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

melalui diskusi dalam pembelajaran kooperatif akan terjalin komunikasi dimana 

peserta didik saling berbagi ide atau pendapat. Pada penelitian ini, pemahaman 

konsep siswa dipengaruhi oleh sikap komunikatif siswa dalam melaksanakan 

diskusi. Dalam diskusi, siswa memperoleh kesempatan lebih untuk 



mengungkapkan ide-idenya serta mendapat pengetahuan baru untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan.  

Zakaria, dkk (2010) menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatan prestasi belajar dan sikap siswa terhadap 

matematika. Dalam penelitian ini, model pembelajaran kooperatif mampu 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep siswa. Selama diskusi, siswa 

mampu mengungkapkan pendapatnya, siswa berani untuk bertanya baik kepada 

guru maupun siswa lainnya, siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru 

maupun siswa lainnya. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa juga aktif 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas.  

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS) siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Tingkat 

pemahaman konsep matematika pada penelitian ini dapat dilihat dari sebelum 

tindakan kelas sampai dengan akhir tindakan kelas siklus II. Indikator pemahaman 

konsep yaitu dapat menjawab soal dengan benar diamati saat siswa menjawab 

soal kuis yang dikerjakan secara individu. Contoh jawaban siswa yang mampu 

memahami soal dan menjawab soal dengan benar dapat dilihat pada gambar 2. 

Pada gambar tersebut terlihat siswa sudah dapat menjawab soal dengan benar. 

Siswa sudah dapat menjawab soal secara sistematis mulai dari rumus sampai 

jawaban akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Jawaban Kuis Siswa yang mampu 

menjawab dengan benar 
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Gambar 3 berikut merupakan contoh jawaban siswa yang belum paham 

konsep. Pada gambar tersebut terlihat bahwa siswa masih bingung bagaimana 

menjawab soal sehingga jawabannya tidak sesuai apa yang ditanyakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa 

 

Gambar 3 Jawaban Kuis Siswa yang tidak mampu 

menjawab dengn benar 



Gambar 4 menunjukkan perubahan tindak belajar siswa yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep kelas VII C SMP N 2 Ngemplak dalam pembelajaran 

matematika dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan kelas siklus II. 

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

pemahaman konsep setelah dilakukan pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

Think-Pair-Share (TPS). 

Abdullah, dkk (2012) menyimpulkan bahwa dengan penerapan strategi 

berpikir melalui gambaran visual, siswa mampu meningkatkan pemahaman 

konsepnya dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi mereka. Hal ini karena 

siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Senada dengan pernyataan 

tersebut, penelitian ini mengindikasikan hal yang sama. Siswa yang aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung akan lebih paham terhadap suatu konsep yang 

sedang dipelajarinya. Hal ini dikarenakan siswa menghimpun pengetahuan dari 

berbagai sumber dan menggabungkan dengan pengetahuan awal yang ia miliki. 

Siswa akan menjadi lebih paham dan berdampak baik pada hasil belajarnya. 

Kaddoura, Mahmoud (2013) menyimpulkan bahwa Think-Pair-Share 

(TPS) merupakan strategi kooperatif yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, mengungkapkan pendapat, menganalisis dan 

memecahkan masalah. Pada penelitian ini, aspek yang diteliti adalah keaktifan 

belajar dan pemahaman konsep siswa. Keaktifan belajar siswa dilihat dari 

keberanian siswa mengungkapkan pendapat, keberanian siswa untuk menjawab 

pertanyaan dari guru maupun siswa lainnya, keberanian siswa menjawab 

pertanyaan dari guru maupun siswa lainnya, serta keberanian siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Sedangkan pemahaman 

konsep siswa dilihat dari kemampuan siswa menjawab soal dengan benar. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Mahmoud Kaddoura. 

Ifamuyiwa dan Onakoya (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) memberikan 

dampak yang baik terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP. Sejalan 

dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan 



model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan 

keaktifan belajar dan pemahaman konsep siswa yang akan berdampak pada 

peningkatan prestasi belajar siswa. Siswa yang mempunyai pemahaman konsep 

yang baik mempunyai prestasi belajar yang baik pula. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) yang berkolaborasi dengan guru matematika. Setelah dilakukan 

tindakan kelas selama dua siklus maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1) 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dapat 

meningkatkan keaktifan belajar dan pemahaman konsep siswa. Selain itu dengan 

juga dapat membantu terciptanya kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dan mengurangi dominasi guru selama proses pembelajaran, 2) keberanian siswa 

mengungkapkan pendapat, sebelum tindakan siswa yang mengungkapkan 

pendapat sebanyak 5 siswa (14,29%), setelah tindakan pada siklus I sebanyak 8 

siswa (22,22%), dan pada siklus II sebanyak 19 siswa (52,78%), 3) keberanian 

siswa mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan siswa yang berani mengajukan 

pertanyaan sebanyak 2 siswa (5,71%), setelah tindakan pada siklus I sebanyak 15 

siswa (41,67%), dan setelah tindakan pada siklus II sebanyak 24 siswa (66,67%), 

4) keberanian siswa menjawab pertanyaan, sebelum tindakan siswa yang 

menjawab pertanyaan sebanyak 8 siswa (22,86), setelah tindakan pada siklus I 

sebanyak 13 siswa (36,11%), dan setelah tindakan pada siklus II sebanyak 21 

siswa (58,33%), 5) keberanian siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas, sebelum tindakan siswa yang mempresentasikan hasil pekerjaannya 

di depan kelas sebanyak 4 siswa (11,43%), setelah tindakan pada siklus I 

sebanyak 15 siswa (41,67%), dan setelah tindakan pada siklus II sebanyak 21 

siswa (58,33%), dan 6) peningkatan pemahaman konsep siswa dilihat dari 

indikator siswa menjawab soal yang berhubungan dengan suatu konsep dengan 

benar, sebelum tindakan siswa yang menjawab soal dengan benar sebanyak 2 

siswa (5,71%), setelah tindakan pada siklus I sebanyak 17 siswa (47,22%), dan 

setelah tindakan pada siklus II sebanyak 28 siswa (77,78%). 
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