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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 30 Muaro jambi. 

Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis quasi 

experimental Design. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Pretest-

Posttest Design. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri dari 3 kelas dan 

berjumlah 70 siswa. Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan purposive 

sampling yaitu peneliti yang memilih kelas sampel. Sampel yang digunakan 

adalah kelas VIII A sebagai kelas control dan VIII B sebagai kelas eksperimen 

yang berjumlah masing-masing 24 orang siswa. Tahap penelitian ini dilakukan 3 

tahapan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan data. Data 

disimpulkan melalui hasil tes kemampuan siswa untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Hasil penelitian yang diperoleh, rata-rata nilai kelas eksperimen 

adalah 81,87 dan siswa kelas kontrol mendapat rata-rata 70. Setelah diuji hipotesis 

menggunakan uji-t diperoleh nilai Thitung sebesar 3,6523 sedangkan Ttabel sebesar 

2,0129. Kriteria pengujiannya adalah Thitung > Ttabel (3,6523>2,0129) maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penggunaan model Think-Pair-Share 

terhadap hasil belajar siswa diterima. Berdasarkan penelitian ini ini disarankan 

kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran ini pada saat proses 

pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Model Think-Pair-Share, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to know the influence of the use of Think-

Pair-Share (TPS) learning model can improve student learning result of class VIII 

on PPKn subject at SMP Negeri 30 Muaro jambi. The use of this learning model 

is expected to improve student learning outcomes. This research uses quantitative 

method with quasi experimental design. The research design used is Pretest-

Posttest Design. This research was conducted at SMP Negeri 30 Muaro Jambi. 

The population in this study is a class VIII students consisting of 3 classes and 

amounted to 70 students. The sample in this study was chosen using purposive 

sampling that is the researcher who choose the sample class. The sample used 

was class VIII A as control class and VIII B as experiment class which amounted 

to 24 students each. This stage of research is done 3 stages, starting from the 

stage of planning, implementation and data processing. The data is concluded 

through the students' ability test result to test the predefined hypothesis. The 

results obtained, the average value of the experimental class is 81.87 and the 

control class students got an average of 70. After tested the hypothesis using t-test 

obtained by Thitung value of 3.6523 while T table 2.0129. Criteria testing is 

Thitung> T table (3.6523> 2.0129) it can be concluded that Ha accepted and Ho 

rejected. This suggests that the hypothesis that there is influence the use of Think-

Pair-Share model of student learning outcomes is accepted. Based on this 

research it is suggested to teachers to use this learning model during the learning 

process. 

 

Keywords: Think-Pair-Share Model, Learning Outcomes 
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PENDAHULUAN 

 

UU No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

mengatakan bahwa: “Pendidikan 

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, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara..Menurut Umar dan La 

Sulo (2010: 225) Pendidikan 

mempunyai tugas menyiapkan sumber 

daya manusia untuk pembangunan. 

Derap langkah pembangunan selalu 

diupayakan seirama dengan tuntutan 

zaman. Perkembangan zaman selalu 

memunculkan tantangan-tantangan 

baru, yang sebagiannya sering tidak 

dapat diramalkan sebelumnya. 

Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2006: 5) pendidikan 

merupakan kegiatan interaksi. Dalam 

kegiatan interaksi tersebut, pendidik 

atau guru bertindak mendidik si 

peserta didik atau siswa. Tindak 

mendidik tersebut tertuju pada 

perkembangan siswa menjadi mandiri. 

Adapun tujuan pendidikan yang harus 

dicapai oleh peserta didik tertuang 

dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3, yaitu: (1) Terwujudnya bangsa 

yang cerdas, (2) Manusia yang utuh, 

beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, (3) Berbudi pekerti 

luhur, (4) Terampil dan 

berpengetahuan, (5) Sehat jasmani dan 

rohani, (6) Berkepribadian yang 

mantap dan mandiri, cakap, kreatif, (7) 

Bersifat demokratis dan bertanggung 

jawab pada kemasyarakatan dan 

kebangsaan. 

Menurut Winarno (2014: 4) 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) 

merupakan program pendidikan yang 

materi pokoknya adalah demokrasi 

politik yang ditujukan kepada peserta 

didik atau warga Negara yang 

bersangkutan. Pendidikan 

kewarganegaraan (civic education) 

dinyatakan sebagai upaya menerapkan 

civics (Ilmu kewarganegaraan) dalam 

proses pendidikan. Pendidikan 

kewarganegaraan dalam pengertian 

yang luas seperti “citizenship 

education” atau “education for 

citizenship” mencakup pendidikan 

kewarganegaraan di dalam lembaga 

pendidikan formal dan di luar sekolah 

baik yang berupa program penataran 

atau program lainnya yang sengaja 

dirancang atau sebagai dampak 

pengiring dari program lain yang 

berfungsi memfasilitasi proses 

pendewasaan atau pematangan sebagai 

warga Negara yang cerdas dan baik.  

Saat melakukan observasi di 

SMP N 30 Muaro Jambi peneliti 

menemukan fenomena-fenomena pada 

saat proses belajar mengajar 

berlangsung, banyak siswa yang tidak 

memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan guru. Ada yang berbicara 

dengan temannya, ada juga yang 

melamun dikelas dan menguap pada 

saat guru menyampaikan materi. 

Keaktifan siswa di kelas sangat minim. 

Kurangnya variasi atau metode 

pembelajaran  yang dipakai oleh guru 

membuat minat belajar siswa kurang, 

sehingga hasil belajar menjadi rendah 

hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti dengan siswa yaitu (Alban 

Hidayat dan Dika Ridwan) siswa kelas 

VIII B di SMP N 30 Muaro Jambi. 



4 | F K I P  P P K N  
U N I V E R S I T A S  J A M B I  

 

Siswa tidak ada yang bertanya 

ketika guru memberi kesempatan 

untuk bertanya, karena tidak 

menyimak materi yang disampaikan 

oleh guru bahkan ketika diberi tugas 

dan mengalami kesulitan pada saat 

ujian. Siswa kurang memperhatikan 

ketika guru menerangkan seperti, 

bermain dengan teman di dalam kelas, 

berbicara dengan teman, acuh tak acuh 

dengan guru yang menyampaikan 

materi, berjalan-jalan didalam  kelas.. 

Dari hasil pengamatan peneliti 

bahwa terlihat rendahnya rasa ingin 

belajar siswa. Khususnya dalam mata 

pelajaran PPKn siswa diharapkan 

tekun dalam belajar, semangat dalam 

belajar, aktif (bertanya kepada guru), 

karena mata pelajaran PPKn 

menyangkut moral peserta didik. 

Membuat siswa tertarik dalam belajar 

itu penting. Dengan membuat 

pembelajaran yang menyenangkan 

maka siswa akan lebih mudah 

mencerna pelajaran, sehingga pada 

saat ujian atau dilakukan tes mereka 

bisa menjawab dengan baik.  

Dari data nilai ujian semester 

ganjil dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata ujian akhir semester ganjil siswa 

di SMP N 30 Muaro Jambi masih 

banyak yang belum tuntas. Dapat kita 

lihat bahwa hasil belajar siswa di 

sekolah tersebut khususnya dalam 

mata pelajaran PPKn sangat rendah. 

Hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

lampiran 1. Menurut Aunurrahman 

(2016:37) hasil belajar ditandai dengan 

peubahan tingkah laku. Walaupun 

tidak semua perubahan tingkah laku 

merupakan hasil tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku pada 

kebanyakan hal merupakan sesuatu 

perubahan yang dapat diamati 

(observable). Akan tetapi juga tidak 

selalu perubahan tingkah laku yang 

dimaksudkan sebagai hasil belajar 

tersebut dapat diamati. 

Menurut Purwanto (2011:44) 

hasil belajar seringkali digunakan 

sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai 

bahan yang sudah diajarkan. Mata 

pelajaran PPKn dikenal dengan mata 

pelajaran yang membosankan, 

monoton dengan ceramah dan tidak 

menarik sama sekali. Ini disebabkan 

karena guru tidak memahami akan 

pembelajaran yang tidak tepat untuk 

siswa sehingga siswa malas belajar, 

mengantuk dan tidak aktif. Seorang 

pengajar (guru) harus bisa 

menciptakan proses belajar yang 

membuat siswa memiliki minat untuk 

belajar. Untuk membuat pembelajaran 

seperti itu, guru dituntut agar bisa 

memilih metode belajar, teknik yang 

tepat pada tiap materi pembelajaran 

karena tidak semua materi pelajaran 

cocok dengan hanya menggunakan 

satu model pembelajaran saja,  

sehingga nantinya pembelajaran lebih 

bervariasi. 

Menurut Isjoni (2014: 16) 

cooperative learning adalah suatu 

model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan 

kegiatan belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa (student oriented), 

terutama untuk mengatasi 

permasalahan yan ditemukan guru 

dalam mengaktifkan siswa, yang tidak 

dapat bekerja sama denga orang lain, 

siswa yang agresif dan tidak peduli 

pada yang lain. Model pembelajaran 

ini telah terbukti dapat dipergunakan  

dalam berbagai mata pelajaran dan 

berbagai usia. Menurut Warsono dan 

Haryanto (2012: 161) pembelajaran 

kooperatif terkadang disebut juga 
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kelompok pembelajaran (group 

learning), yang merupakan istilah 

generik bagi bermacam prosedur 

instruksional yang melibatkn 

kelompok kecil yang interaktif. 

Trianto (2010: 81) Think-pair-

share (TPS) atau berfikir, 

bekerjasama, dan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Think-pair-share ini berkembang dari 

penelitian belajar kooperatif dan waktu 

tunggu. Pertama kali di kembangkan 

oleh Frank Lyman dan koleganya di 

Universitas Maryland sesuai yang 

dikutip Arends (1997), menyatakan 

bahwa think-pair-share merupakan 

suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi, 

membutuhkan asumsi bahwa resitasi 

atau diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk mengendalikan kelas secara 

keseluruhan, dan prosedur yang 

digunakan dalam think-pair- share 

dapat memberi siswa banyak waktu 

berfikir, untuk merespon dan saling 

membantu. Guru memperkirakan 

hanya melengkapi penyajian singkat 

atau siswa membaca tugas, atau situasi 

yang menjadi tanda tanya. 

Think-pair-share merupakan 

salah satu macam pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang 

menuntut belajar dalam kelompok-

kelompok. Fenomena-fenomena yang 

terjadi jika belajar kelompok adalah 

banyaknya penumpang gratis. Karena 

model pembelajaran think-pair-share 

ini model kerja kelompok yang terdiri 

dari 2 orang.  Dengan belajar dengan 

teman sebangku bisa membuat peserta 

didik semakin bersemangat dalam 

memecahkan suatu permasalahan.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang akan 

digunakan adalah metode Quasi 

Experimental Design. Bentuk desain 

penelitian ini merupakan 

pengembangan dari True 

Eksperimental Design. Sugiyono 

(2014: 79) menyatakan bahwa Quasi 

Experimental Design digunakan 

karena pada kenyataannya sulit 

mendapatkan kelompok kontrol yang 

digunakan untuk penelitian. Desain 

penelitian ini tidak akan mengambil 

subjek secara acak dari populasi tetapi 

menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu peneliti yang 

menentukan sampel dengan 

pertimbangan tertentu untuk 

tercapainya tujuan yang diharapkan 

peneliti. Adapun populasi yang 

ditetapkan oleh peneliti adalah seluruh 

kelas VIII di SMP N 30 Muaro Jambi 

yaitu dari kelas VIII A-VIII C. Adapun 

jumlah siswa kelas VIII di SMP N 30 

Muaro Jambi 70 orang. Dalam 

penelitian ini teknik untuk menentukan 

sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive 

sampling adalah salah satu teknik 

sampling non random sampling 

dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang 

sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Teknik 

prasyarat analisis yang digunakan 

adalah Uji Normalitas, Uji 

Homogeenitas, Uji Linearitas. Teknik 

pengujian data yang digunakan adalah 

uji t uji kesamaan rata-rata dua pihak 

(uji-t). 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh melalui tes akhir pilihan 

ganda dengan 4 pilihan jawaban (a, b, 

c dan d) dari 25 butir soal yang 

diujicobakan dan setelah dianalisis dari 

25 soal tersebut yang valid atau yang 

bisa di pakai untuk menguji 

kemampuan kepada kedua sampel 

hanya 20 soal. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Pretest-Posttest 

Design yaitu dengan bentuk desain 

pretest (tes awal) dan posttest (tes 

akhir). Dalam menentukan kelas 

sampel kontrol dan eksperimen 

menggunakan teknik pengambilan 

sampel yaitu purposive sampling. 

Maka ditetapkan kelas kontrol yaitu 

VIII A dan kelas eksperimen yaitu 

VIII B. 

Penelitian ini dilakukan di 

SMP Negeri 30 Muaro Jambi pada 

kelas VIII tahun ajaran 2017/2018. 

Pelaksanaan penelitian disesuaikan 

dengan jam pelajaran yang ditetapkan. 

Pelaksanaan proses pembelajaran 

dilaksanakan sebanyak 4 kali 

pertemuan, dimana pertemuan pertama 

melaksanakan tes awal sebelum 

langsung masuk materi, pertemuan 

kedua sampai dengan pertemuan 

ketiga untuk perlakuan, dan pertemuan 

keempat untuk tes akhir. 

Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe think-

pair-share (berpikir-berpasangan-

berbagi) yaitu dengan melewati tiga 

tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap 

“think” (berpikir) yaitu siswa berpikir 

secara individu dalam menyelesaikan 

soal yang tertulis dalam kartu yang 

telah diberikan oleh guru. Pada 

pertemuan pertama siswa siswa belum 

mengetahui benar model pembelajaran 

yang digunakan, sehingga keseriusan 

siswa dalam berpikir secara individu 

“think” masih kurang. Namun pada 

pertemuan kedua dan ketiga siswa 

sudah tampak terbiasa berpikir secara 

individu. Hal ini dapat dilihat pada 

kartu yang telah dijawab oleh masing-

masing siswa. 

Tahap yang kedua yaitu “pair” 

(berpasangan) yaitu tahap yang 

mengharuskan siswa berpikir secara 

berpasangan setelah mereka berpikir 

secara individu. Pada tahap ini masing-

masing siswa mencocokkan jawaban 

yang telah mereka tulis di kertasnya 

masing-masing. Siswa dengan 

pasangannya melakukan diskusi dalam 

membahas pertanyaan yang terdapat di 

atas kartu.  

Tahap ketiga yaitu “share” 

(berbagi) yaitu setiap pasangan yang 

dipilih secara acak mempresentasikan 

hasil diskusi dengan pasangannya 

kepada teman-teman sekelasnya 

sebagai kesempurnaan dari 

keseluruhan prosedur yang telah 

dilaksanakan. Pemilihan secara acak 

sangat penting untuk memastikan 

bahwa siswa secara individual 

bertanggung jawab untuk 

berpartisipasi. Kemampuan siswa 

dalam mempresentasikan hasil diskusi 

menunjukkan perubahan yang positif. 

Karena pada pertemuan pertama 

pasangan siswa yang 

mempresentasikan hasil diskusi masih 

gugup dan belum dapat 

mengemukakan dengan jelas. Namun 

pada pertemuan kedua dan ketiga 

pasangan siswa yang 

mempresentasikan hasil diskusi sudah 

lebih baik. 

Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran di kelas berjalan dengan 
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baik, karena pada saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa 

sangat antusias untuk mengikuti 

pelajaran. Tetapi ada kekurangan pada 

saat pelajaran berlangsung yaitu 

keterbatasan waktu, waktu tidak cukup 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

semua siswa dan untuk itu terpaksa 

dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. 

Berbeda dengan kelas control 

pembelajaran yang dilakukan dengan 

metode konvensional (ceramah) hanya 

3-4 orang saja yang serius mengikuti 

pelajaran. 

Dari perhitungan hasil uji-t 

diperoleh thitung  = 3,6523. Kriteria 

pengujiannya adalah dengan dk = 

(n1+n2)-2. Maka diketahui dk  24+24-2 

= 46 dan dapat dilihat pada tabel t dk = 

46 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 

2,0129. Dengan demikian thitung > ttabel 

atau 3,6523 > 2,0129 berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat 

pengaruh dari penggunaan model 

pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran PPKn siswa kelas VIII SMP 

Negeri 30 Muaro Jambi. Disini terlihat 

bahwa hasil belajar siswa akan 

meningkat dengan menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share 

(TPS) daripada menggunakan model 

pembelajaran konvensional ) ceramah. 

Penyebab terjadinya perbedaan 

hasil belajar antara kelas eksperimen 

dan kontrol karena pebelajaran yang 

tidak bervariasi. Setelah diberikan 

perlakuian pada kelas eksperimen 

yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran think-pair-share (tps) 

hasil belajar siswa meningkat, hal ini 

karena dengan model pembelajaran ini 

membuat siswa lebih akttif dalam 

belajar, sehingga suasana 

pembelajaran dalam kelas jadi lebih 

kondusif dan membuat siswa lebih 

mudah menyerap pelajaran. Hal inilah 

yang membuat hasil belajar kelas 

eksperimen menjadi lebih meningkat 

dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional (ceramah). 

Dengan melihat fenomena 

terssebut akhirnya terjadilah 

perubahan pada paradigm suatu 

pembelajaran. Pembelajaran yang 

sebelumnya selalu berpusat pada guru 

menjadi pembelajaran yang menuntut 

keaktifan dan kreatifitas siswa dalam 

menggali pengetahuannya sendiri 

melalui masalah-masalah yang timbul 

dalam proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini peneliti memberikan 

sedikit perubahan dalam proses 

pembelajaran dimana yang awalnya 

hanya dengan ceramah menyebabkan 

siswa bosan dengan menggunakan 

model pembelajaran think-pair-share 

(tps) dan mendapatkan respon positif 

dari siswa. Kondisi ini sesuai dengan 

pendapat Purwanto (2011: 45) belajar 

dilakukan untuk mengusahakan 

adanya perubahan perilaku pada 

individu yang belajar. Perubahan 

perilaku itu merupakan perolehan yang 

menjadi hasil belajar. 

Pemberian model pembelajarn 

yang tepat akan sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa. Semua tenaga pendidik 

menginginkan supaya dalam kegiatan 

belajar mengajar sesuai dengan 

harapan yang ingin dicapai di akhir 

proses mengajar berakhir. Jadi dengan 

demikian perlu adanya perubahan-

perubahan dalam proses pembelajaran 

sehingga pengajaran memiliki mutu 

yang baik salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran 

think-pair-share (tps). 
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Berdasarkan penjelasan diatas, 

bahwa dengan meningkatnya 

penguasaan konsep siswa yang dilihat 

pada hasil belajar siswa dari pretest ke 

posttest pembelajaran denga model 

think-pair-share (tps) dapat 

memberikan peningkatan atau 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran PPKn siswa. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data serta pengujian hipotesis, 

didapatkan hasil belajar setelah 

diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran 

think-pair-share (tps) pada kelas 

eksperimen pada materi Demokrasi 

dalam Berbagai Aspek Kehidupan di 

SMP Negeri 30 Muaro Jambi dengan 

rata-rata hasil belajar 81,87 dan rata-

rata hasil belajar siswa pada kelas 

control dengan materi yang sama 

adalah 70 serta hasil analisis akhir 

menunjukkan bahwa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,6523 > 

2,0129 berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Jadi terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran 

think-pair-share (tps) terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran PPKn 

siswa kelas VIII SMP Negeri 30 

Muaro Jambi. 
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