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Peningkatan kualitas pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas guru sebagai 

pelaksana pendidikan. Melihat aktivitas siswa yang masih kurang dan masih didominasi guru, 

keadaan tersebut membuat guru belum puas. Sedang disisi lain mengharapkan guru memberikan 

materi pelajaran tepat pada waktunya. Disamping itu guru juga seharusnya mampu menciptakan 

suasana belajar mengajar yang melibatkan siswa secara aktif, sehingga lebih dapat memotivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dapat membawa siswa memahami konsep-konsep 

matematika yang lebih baik. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat diperlukan 

sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa menjadi lebih baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share dalam meningkatkan aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dan 

untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Batu dengan 

pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel yang dilakukan dalam tiga kali 

pertemuan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan tes. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan dan tes. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Batu.  

Berdasarkan analisis yang diperoleh untuk aktivitas siswa yang mengalami peningkatan dari 

pertemuan I dan II yaitu aktivitas diskusi dengan pasangan masing-masing sebesar 73,6% dan 

86,1%, aktivitas pengerjaan tugas siswa berturut-turut adalah 75% dan 84,7% dan aktivitas 

presentasi siswa dari 73,6% meningkat menjadi 87,5%. Sedangkan aktivitas yang mengalami 

penurunan adalah aktivitas perhatian siswa yaitu masing-masing sebesar 83,3% dan 76,3% dan 

aktivitas bertanya siswa yaitu 63,8% dan 62,5%. Selama pembelajaran berlangsung rata-rata 

prosentase dari pertemuan I dan pertemuan II meningkat yaitu dari 73,84% sampai 79,42% 

dengan kategori baik. Dengan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-share siswa dapat 

dikatakan tuntas dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari nilai tes akhir siswa yang menunjukkan 

14 siswa tuntas dan 4 siswa tidak tuntas. Sedangkan secara klasikal ketuntasan belajar mencapai 

77,8%. 

Dengan demikian bahwa pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-share dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, terutama aktivitas berdiskusi pengerjaan tugas dan presentasi. Pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share ini juga dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa baik 

secara individu maupun secara klasikal. 

 


