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ABSTRAK 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 

DALAM PERKULIAHAN TEORI BILANGAN MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE 

Ali Wardoyo, NIM. A 410 110 198, Program Studi Pendidikan Matematika, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015 
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2
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa 

melalui model pembelajaran Think Pair Share. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah dosen dan 

mahasiswa semester I A Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS yang 

berjumlah 39 mahasiswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 

wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data  menggunakan 

metode yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Valididas data menggunakan Source Triangulation 

(Triangulasi Sumber) dan Technic Triangulation (Triangulasi Teknik). Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa. hal ini dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut : (1) aktivitas 

mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 8 mahasiswa (20,51%), 

setelah tindakan menjadi 24 mahasiswa (61,53%); (2) aktivitas mahasiswa dalam 

menjawab pertanyaan sebanyak 14 mahasiswa (35,90%), setelah tindakan menjadi 

27 mahasiswa (69,23%); (3) aktivitas mahasiswa dalam mengemukakan pendapat 

sebanyak 13 mahasiswa (33,3%), setelah tindakan menjadi 23 mahasiswa 

(58,97%); (4) aktivitas mahasiswa dalam mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 5 mahasiswa (12,82%), setelah tindakan menjadi 22 mahasiswa 

(56,41%); (5) hasil belajar mahasiswa, yang ditandai dengan nilai ulangan harian 

≥ 65 sebanyak 14 mahasiswa (35,90%), setelah tindakan menjadi 34 mahasiswa 

(87,17%). Kesimpulan penelitian ini adalah model pembelajaran Think Pair Share 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa semester I A Program 

Studi Pendidikan Pendidikan Matematika FKIP UMS tahun ajaran 2014/2015. 

 

Kata kunci: model pembelajaran think pair share (TPS), aktivitas belajar, hasil 

belajar.  
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I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan pembelajaran memiliki proses yang 

berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembelajaran, proses tersebut 

merupakan aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik 

(2007: 171) bahwa peserta dididk belajar sambil bekerja, dengan demikian 

maka peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan 

yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Menurut  Paul D. Dierich 

(dalam Hamalik, 2007: 172) aktivitas belajar dapat digolongkan sebagai 

berikut : 1) kegiatan visual 2) kegiatan lisan 3) kegiatan mendengarkan 4) 

kegiatan menulis 5) kegiatan menggambar 6) kegiatan metrik 7) kegiatan 

mental 8) kegiatan emosional. 

Hasil belajar sering dijadikan tolok ukur utama dalam penilaian 

prestasi akademik. Hasil belajar merupakan cerminan dari kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik (mahasiswa) selama proses pembelajaran. 

Hasil belajar juga berfungsi sebagai salah satu indikator tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Aktivitas dan hasil belajar memiliki peranan yang vital dan saling 

berhubungan satu sama lain dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Aktivitas belajar mahasiswa dinilai sangat vital karena mempengaruhi 

prestasi akademik yang mengacu pada hasil belajar mahasiswa. Sehingga  

antara aktivitas, hasil belajar, dan tujuan pembelajaran merupakan hal 

yang saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

tindakan, diperoleh data bahwa tingkat aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa ditinjau dari indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1) aktivitas mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan (20,51%), 2) 

aktivitas mahasiswa dalam menjawab pertanyaan (35,90%), 3) aktivitas 

mahasiswa dalam mengemukakan pendapat (33,3%), 4) aktivitas 

mahasiswa dalam mengerjakan soal di depan kelas (12,82%). Selanjutnya 
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diperoleh data mahasiswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 65 

sebanyak (35,90%). 

Meskipun interaksi antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan 

dosen sudah terjadi, namun jumlahnya masih kurang. Model pembelajaran 

yang digunakana sebelumnya sudah mengintegrasi berbagai metode 

belajar, namun belum dapat mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa. 

Sehingga perlu adanya model pembelajaran yang lebih mampu memicu 

aktivitas belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran (perkuliahan). 

Salah satunya melalui model pembelajaran Think Pair Share. Hal ini 

mengacu pada hasil penelitian Lailatul Mufidah (2012) yang 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Think Pair Share dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada pokok bahasan matriks. 

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik secara 

berpasangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui tiga 

tahap, yaitu : 1) Think (berpikir)  2) Pair (berpasangan)  3) Share 

(berbagi). Salah satu keunggulan model pembelajaran ini adalah 

melibatkan semua peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS)  ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan 

Matemetika FKIP UMS. Subyek penelitian ini adalah : 1) dosen dan 

peneliti sebagai pemberi tindakan, 2) mahasiswa semester I A Program 

Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS sebagai penerima tindakan. 

Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara dosen dan 

peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar nahasiswa. Dosen dan peneliti dilibatkan sejak dialog awal, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan 

evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan aktivitas dan 
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hasil belajar mahasiswa menggunakan model pembelajaran Think Pair 

Share. 

Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara digunakan 

untuk memperoleh informasi dari dosen mengenai permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa selama pembelajaran (perkuliahan), 2) observasi 

digunakan untuk mengetahui hasil dan dampak dari tindakan yang 

diterapkan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP UMS dengan model pembelajaran Think Pair Share , 3) metode tes 

digunakan untuk mengetahui kemampun dan hasil belajar mahasiswa baik 

secara individu maupun kelompok, 4) dokumentasi dilakukan untuk 

memperoleh data mahasiswa, data dosen, hasil belajar mahasiswa dan  foto 

selama proses penelitian. 

Validitas data ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

yang digunakan yaitu Source Triangulation (Triangulasi Sumber) dan 

Technic Triangulation (Triangulasi Teknik). Dengan mengumpulkan data 

dari berbagai sumber, dapat menunjang akurasi data yang maksimal. 

Analisis data difokuskan pada indikator-indikator aktivitas dan hasil 

belajar mahasiswa.  

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar mahasiswa dalam pembelajaran matematika, khususnya mata 

kuliah teori bilangan. Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) 

aktivitas mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan, 2) aktivitas mahasiswa 

dalam menjawab pertanyaan, 3) aktivitas mahasiswa dalam 

mengemukakan pendapat,  4) aktivitas mahasiswa dalam mengerjakan soal 

di depan kelas, dan 5) banyaknya mahasiswa yang memperoleh nilai 

ulangan harian ≥ 65.  

Hasil pengamatan yang dilakukan berupa data. Data yang 

dimaksud adalah data mengenai indikator-indikator aktivitas dan hasil 

belajar mahasiswa. Hasil observasi pendahuluan sebelum adanya 
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penerapan model pembelajaran Think Pair Share adalah : 1) aktivitas 

mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 8 mahasiswa 

(20,51%) , 2) aktivitas mahasiswa dalam menjawab pertanyaan sebanyak 

14 mahasiswa (35,90%), 3) aktivitas mahasiswa dalam mengemukakan 

pendapat sebanyak 13 mahasiswa (33,3%),  4) aktivitas mahasiswa dalam 

mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 5 mahasiswa (12,82%), dan 5) 

jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 65 sebanyak 

14 mahasiswa (35,90%). 

Pada putaran I: : 1) aktivitas mahasiswa dalam mengajukan 

pertanyaan sebanyak 20 mahasiswa (51,28%) , 2) aktivitas mahasiswa 

dalam menjawab pertanyaan sebanyak 19 mahasiswa (48,75%), 3) 

aktivitas mahasiswa dalam mengemukakan pendapat sebanyak 18 

mahasiswa (48,15%),  4) aktivitas mahasiswa dalam mengerjakan soal di 

depan kelas sebanyak 16 mahasiswa (41,02%), dan 5) jumlah mahasiswa 

yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 65 sebanyak 25 mahasiswa 

(64,10%). 

Pada putaran II: : 1) aktivitas mahasiswa dalam mengajukan 

pertanyaan sebanyak 24 mahasiswa (61,53%) , 2) aktivitas mahasiswa 

dalam menjawab pertanyaan sebanyak 25 mahasiswa (64,10%), 3) 

aktivitas mahasiswa dalam mengemukakan pendapat sebanyak 23 

mahasiswa (58,97%),  4) aktivitas mahasiswa dalam mengerjakan soal di 

depan kelas sebanyak 22 mahasiswa (56,41%), dan 5) banyaknya 

mahasiswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 65 sebanyak 34 

mahasiswa (87,17%). 

Aktivitas dan hasil belajar mahasiswa dari setiap putaran 

mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa indikator aktivitas belajar siswa dari setiap putaran 

mengalami peningkatan secara bertahap dan lebih baik dibandingkan 

sebelum diterapkannya model pembelajaran Think Pair Share. Secara 

ringkas data perubahan hasil tindakan kelas tentang aktivitas dan hasil 
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belajar mahasiswa dengan model pembelajaran Think Pair Share secara 

ringkas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel Peningkatan Aktivitas Belajar Mahasiswa 

Aktivitas Mahasiswa 
Sebelum 

Tindakan 
Putaran I Putaran II 

Aktivitas mahasiswa 

dalam mengajukan 

pertanyaan 

8 mahasiswa 

(20,51%) 

20 mahasiswa 

(51,25%) 

24 mahasiswa 

(61,53%) 

Aktivitas mahasiswa 

dalam menjawab 

pertanyaan 

14 mahasiswa 

(35,90%) 

19 mahasiswa 

(48,75%) 

27 mahasiswa 

(69,23%) 

Aktivitas mahasiswa 

dalam mengemukakan 

pendapat 

13 mahasiswa 

(33,3%) 

18 mahasiswa 

(48,15%) 

23 mahasiswa 

(58,97%) 

Aktivitas mahasiswa 

dalam mengerjakan soal 

di depan kelas 

5 mahasiswa 

(12,82%) 

16 mahasiswa 

(41,02%) 

22 mahasiswa 

(56,41%) 

Banyaknya mahasiswa 

yang memperoleh nilai 

ulangan harian ≥ 65 

14 mahasiswa 

(35,90%) 

25 mahasiswa 

(64,10%) 

34 mahasiswa 

(87,17%) 

 

Adapun grafik peningkatan aktivitas belajar mahasiswa melalui 

model pembelajaran Think Pair Share dari sebelum tindakan sampai 

tindakan kelas putaran II dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dalam pembelajaran matematika, utamanya mata kuliah teori bilangan. 

Adanya peningkatan hasil belajar  mahasiswa dapat dilihat dari banyaknya 

mahasiswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 65.  

Hasil tes yang dilakukan berupa data. Data yang dimaksud adalah 

data mengenai hasil belajar mahasiswa. Hasil observasi pendahuluan 

sebelum adanya penerapan model pembelajaran Think Pair Share didapat 

banyak mahasiswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 65 adalah 14 

mahasiswa ( 35,90% ). 

Pada putaran I banyak mahasiswa yang mendapat nilai ulangan 

harian adalah 25 mahasiswa ( 64,10% ) dan pada putaran II banyak 

mahasiswa yang mendapat nilai ulangan harian ≥ 65 adalah 34 mahasiswa 

( 87,17%)  

Hasil belajar mahasiswa dalam setiap putaran senantiasa 

mengalami peningkatan. Hal ini berarti model pembelajaran Think Pair 

Share mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan 

teori bilangan. Peningkatan tersebut dapat diamati melalui tabel 4.3 dan 

grafik 4.2 berikut ini: 

Tabel Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa 

Indikator Hasil 

Belajar 

Sebelum putaran Putaran I Putaran II 

Banyak 

mahasiswa yang 

mendapat nilai 

ulangan harian  ≥ 

65 

14 mahasiswa 

(35,90%) 

25 mahasiswa 

(64,10%) 

34 mahasiswa 

(87,17%) 

 

 

Adapun grafik peningkatan hasil belajar mahasiswa dari sebelum 

tindakan sampai tindakan kelas putaran II dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Grafik Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa 

 

IV. KESIMPULAN 

Model pembelajaran Think Pair Share yang dilaksanakan pada 

mahasiswa semester I A Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

UMS, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aktivitas mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan mengalami 

peningkatan, dari 20,51% menjadi 61,53%. 

2. Aktivitas dan kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan 

mengalami peningkatan, dari 35,90% menjadi 69,23%. 

3. Keberanian mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi 

kelas mengalami peningkatan, dari 33,3% menjadi 58,97% 

4. Keberanian mahasiswa mengerjakan soal di depan kelas mengalami 

peningkatan, dari 12,82% menjadi 56,41%. 

5. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai ulangan harian ≥ 65 pada 

perkuliahan teori bilangan mengalami peningkatandari 35,90% menjadi 

87,17%. 
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