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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hasil belajar matematika siswa 
sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share (TPS) pada materi lingkaran, (2) respon belajar matematika siswa 
dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
pada materi lingkaran, (3) peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 
model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Think  Pair  Share  (TPS)  pada  materi 
lingkaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom action 
research).Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 MTs Al- 
WashliyahTembung, sebanyak 43 siswa.Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus 
dengan empat kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
lembar observasi guru dan siswa, lembar wawancara, dan tes. Tes dilakukan 
sebanyak tiga kali yaitu tes awal, tes hasil belajar I, dan tes hasil belajar II. Hasil 
temuan dalam penelitian ini menunjukkan: (1) hasil belajar matematika sebelum 
diberi tindakan yaitu siswa yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 11 siswa 
(25,58%), dan 32 siswa (74,42%) belum mencapai ketuntasan belajar. (2) setelah 
diberi tindakan pada siklus I diperoleh siswa yang telah mencapai ketuntasan 
belajar sebanyak 23 siswa (53,49%) dan 20 siswa (46,51%) belum mencapai 
ketuntasan belajar. (3) pada siklus II diperoleh jumlah siswa yang mencapai 
ketuntasan belajar sebanyak 38 siswa (88,37%) dan 5 siswa (11,63%) belum 
mencapai   ketuntasan   belajar,   sehingga   dari   siklus   I  ke   siklus   II  terjadi 
peningkatan sebesar 34,88%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dikelas VIII MTs Al- 
Washliyah Tembung tahun pelajaran 2015/2016. 

 
Kata kunci: hasil belajar matematika, pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) 
 

I. PENDAHULUAN 
Pembelajaran   sejatinya   adalah   aktivitas 

guru dalam merancang bahan pengajaran agar 
proses pembelajaran yang dilakukan dapat 
membuat siswa    belajar secara aktif dan 
bermakna. Namun pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Proses pembelajaran 
yang  dilakukan  oleh  guru    hingga  saat  ini 
masih  juga  ditemukan  guru  yang 
memposisikan siswanya sebagai objek belajar, 
bukan      sebagai      individu      yang      harus 
dikembangkan potensi yang ada didirinya. Hal 

ini dapat membuat siswa menjadi pasif saat 
belajar,  karena  siswa  hanya  mendengarkan 
guru berceramah di depan kelas tanpa 
melibatkan siswa untuk belajar secara aktif. 
Akibatnya, siswa tidak paham dengan apa yang 
di sampaikan oleh guru dan tidak termotivasi 
untuk belajar. 

Menurut Trianto (2011) bahwa: 
“Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap 
rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh 
proses pembelajaran yang di dominasi oleh 
pembelajaran  tradisional.  Pada  pembelajaran 
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ini suasana kelas cenderung teacher-centered 
sehingga siswa menjadi pasif”. 

Permasalahan diatas akan berdampak pada 
hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah 
kemampuan yangdimiliki oleh siswa setelah 
menerima pengalamanbelajar, hasil  belajar 
yang dicapainya bermaknabagi dirinya sendiri 
dan tahan lama dalamingatannya, membentuk 
perilaku yang dapatdigunakan alat untuk 
memperoleh informasi danpengetahuan lainnya 
Sudjana (2005).Selajutnya,hasil belajar 
menggambarkan kemampuan siswa dalam 
mempelajari sesuatu. Hasil belajar juga 
merupakan indikator untuk mengukur 
keberhasilan siswa dalam proses belajar. Jika 
proses belajar dilakukan dengan baik dan 
berkualitas,  maka  akan  melahirkan  hasil 
belajar   yang   baik,   dan   sebaliknya   proses 
belajar yang kurang baik akan melahirkan hasil 
belajar yang kurang baik pula. 

Begitu juga dengan pembelajaran 
matematika,  jika  guru  selalu  memposisikan 
siswanya     sebagai     objek     belajar,     tidak 
melibatkan siswanya untuk aktif dalam belajar 
matematika,   guru   hanya   sibuk   berceramah 
menjelaskan    panjang    lebar,    maka    dapat 
membuat siswa jenuh dan mengakibatkan 
ketidakpahaman siswa terhadap materi 
matematika yang disampaikan oleh guru. 
Bahkan mereka akan menganggap bahwa 
matematika adalah pelajaran yang sulit, kaku, 
terlalu simbolik, abstrak dan membosankan. 
Bahkan matematika menjadi sesuatu yang 
menakutkan bagi siswa sehingga matematika 
menjadi salah satu bidang studi yang dihindari 
oleh siswa dan membuat siswa tidak aktif pada 
saat belajar matematika, sehingga belajar 
matematika siswa dikelas menjadi pasif. 

Karena pasifnya siswa dalam belajar 
matematika,   ini   akan   menyebabkan   siswa 
menjadi  kurang  paham,  dan  karena  kurang 
paham maka mereka menjadi malas bertanya, 
dan mengakibatkan rendahnya hasil belajar 
siswa. Hal ini dapat menunjukkanbahwa 
siswamengalami kesulitan dalam mempelajari 
matematika. 

Begitu juga yang terjadi di MTs. Al- 
Washliyah Tembung, pembelajaran di kelas 
bagi peserta didik tidak selamanya berlangsung 
secara normal.Kadang-kadang lancar, kadang- 
kadang tersendat, kadang-kadang 
menyenangkan, kadang-kadang membosankan. 
Dalam  hal  ini  peserta  didik  dapat  memiliki 

semangat   belajar   yang   tinggi,   akan   tetapi 
kadang bisa juga menjadi rendah. Demikianlah 
realita  yang  sering  dihadapi  oleh  guru  pada 
saat pembelajaran di dalam kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amri 
Makmur, S.Pd selaku guru bidang studi 
Matematika  di  kelas  VIII-3  yang  dilakukan 
pada hari selasa, tanggal 22 Desember 2015, 
mengatakan bahwa: mata pelajaran matematika 
masih kurang disenangi oleh siswa bahkan 
sebagian besar hasil belajar siswanya masih 
rendah. Apabila siswa mengalami kesulitan 
dalam memahami pelajaran, maka hanya satu 
atau dua orang siswa yang bertanya. Siswa 
merasa takut bertanya kepada guru. Demikian 
juga  saat  menanggapi  pertanyaan  yang 
diajukan guru, sebagian siswa tidak mau 
mengacungkan tangan sebagai tanda ingin 
menjawab walaupun ada diantara mereka yang 
mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dan 
kejadian  ini  dapat  menimbulkan  rendahnya 
hasil belajar matematika siswa ketika belajar 
dikelas pada mata pelajaran matematika. 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut 
terlihat dari nilai ulangan harian mereka yang 
masih   rendah   dan   ulangan   mid   semester 
maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) yang 
masih rendah dengan nilai dibawah Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM). Sementara nilai 
KKM pada mata pelajaran matematika 
disekolah adalah 65. Faktor lain yang 
menyebabkan rendahnya hasil belajar tersebut 
adalah pada saat proses belajar mengajar 
berlangsung, kebanyakan dari siswa kurang 
serius dalam belajar dan siswa kurang 
melakukan pengulangan-pengulangan materi, 
sehingga menyebabkan kelupaan pada materi 
pelajaran yang telah dipelajari. 

Berdasarkan keterangan dari guru 
matematika  kelas  VIII-3,  ketika  melakukan 
proses pembelajaran sering menggunakan cara 
konvensional dan direct instructions ketika 
menyampaikan materi pelajaran. Hal ini akan 
mengakibatkan siswa kurang aktif, serta siswa 
sangat bergantung kepada guru. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
guru harus mampu memilih dan menggunakan 
model   pembelajaran   yang   tepat.   Sehingga 
dalam proses belajar mengajar siswa tidak 
hanya menjadi sebagai pendengar saja 
melainkan siswa lebih aktif dan dapat 
mengetahui dari mana didapat rumus yang 
diajarkan.   Salah   satu   alternatif   penyajian 
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materi matematika adalah dengan untuk berpikir, merespon, dan saling 
menggunakan model kooperatif. Hal ini membantu.  

pan Think Pair Share (TPS) dikarenakan  cara  kita mengajar  dan  belajar Adanya penera 
dalam  lingkungan  pendidikan  modern  telah 
berubah dengan munculnya pembelajaran 
kooperatif (Johnson & Johnson, 2009). 
Pembelajaran  kooperatif  (Riyanto,  2009) 
adalah model pembelajaran yang dirancang 
untuk membelajarkan kecakapan akademik 
(academic skill), sekaligus keterampilan sosial 
(social skill) termasuk interpersonal skill. 
Model  pembelajaran  kooperatif  menuntut 
siswa  untuk  lebih  aktif  dan  mengutamakan 
kerja sama antar siswa demi tercapainya tujuan 
pembelajaran. 

Dengan demikian, selain dapat 
meningkatkan    kemampuan    akademik    dan 
keterampilan     siswa     penggunaan     model 
pembelajaran kooperatif dalam melaksanakan 
pembelajaran     juga     dapat     meningkatkan 
interaksi  sosial  siswa.  Pentingnya  interaksi 
sosial  dalam  proses  pembelajaran 
diperdebatkan  oleh  Vygotsky  (dalam 
Ackerman, 1996) yang berpendapat bahwa 
belajar adalah sebuah proses pembangunan 
sosial yang dikaitkan dengan bahasa dan 
interaksi sosial. Menurut Wittgenstein (1978), 
matematika  termasuk  ke  dalam  sendi 
kehidupan dan aktivitas. 

Salah satu tipe dalam kooperatif adalah 
Think  Pair  Share  (TPS).  Menurut  Lie 
(2008:57), modelpembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS) adalah salah satu tipe 
modelpembelajaran kooperatif yang memberi 
kesempatan kepada setiap peserta didik 
untukmenunjukkan partisipasi kepada orang 
lain. 

Sejalan  dengan  itu,  Azlina  (2010:  23) 
menyatakan bahwa TPS merupakan 
pembelajaran     kooperatif     dengan     diskusi 
dimana   siswa   mendengarkan   untuk   suatu 
pertanyaan atau suatu presentasi, mempunyai 
waktu  untuk  berpikir  secara  individu, 
berdiskusi dengan pasangannya, dan akhirnya 
berbagi dengan kelompok yang lebih besar. 
Tipe TPS menuntut siswa untuk belajar secara 
berpasangan yang biasanya disebut dengan 
kelompok kecil (hanya terdiri atas 2 siswa). 
Dengan belajar dalam kelompok kecil, guru 
mengharapkan siswa akan lebih memiliki 
tanggung jawab dibandingkan kelompok biasa 
yang terdiri atas 4-5 orang siswa. Tipe TPS 
juga  memberikan  banyak  waktu  bagi  siswa 

menuntut siswa untuk   “Thinking (berpikir)” 
yaitu  guru  mengajukan  pertanyaan  atau  isu 
yang terkait dengan pembelajaran untuk 
dipikirkan oleh peserta didik. “Pairing 
(berpasangan)” guru meminta peserta didik 
berpasang-pasangan dan berdiskusi. “Sharing 
(berbagi)” setelah mendapatkan hasil jawaban 
yang disepakati maka hasilnya dibicarakan 
dengan seluruh pasangan di dalam kelas 
(Istarani, 2012). 
 

II. METODE 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau dikenal dengan 
(Clasroom Action Research). Penelitian ini 
dilaksanakan di MTs AL-WASHLIYAH 
TEMBUNG dan waktu penelitian ini di 
semester  genap  pada  bulan  Februari-Maret 
2016  dengan  subjeknya  adalah  siswa  kelas 
VIII-3 yang berjumlah 43 orang siswa. 

Penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2014) 
adalah penelitian yang dilakukan didalam kelas 
ketika  proses  pembelajaran  sedang 
berlangsung. Jenis penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan suatu cara atau prosedur 
baru untuk memperbaiki dan meningkatkan 
profesionalisme guru, khususnya dalam 
pembelajaran dikelas.Secara umun, ada empat 
komponen  yang penting dalam setiap  siklus, 
dan menjadi ciri khas penelitian tindakan, yaitu 
plan, act, observe dan reflect atau disingkat 
dengan PAOR. Semuanya ini harus dilakukan 
secara intensif dan sistematis (Sukardi, 2013). 

Hubungan keempat konsep pokok tersebut 
(Ervina Maharani, 2014) sebagai berikut: 
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Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
 
 
 
 
 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 
Dilihat  dari  ketuntasan  belajar  klasikal 

pada tes kemampuan awal, siklus I dan siklus 
II diperoleh data sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Peningkatan Hasil Tes Kemampuan 
Awal, Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dan 

Siklus II 

 
 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 
peningkatan hasil Tes Kemampuan Awal, 
peningkatan hasil belajar siswa siklus I dan 
siklus II. Hal ini dapat dilihat dari : 
1.   Pertambahan nilai rata-rata kelas 

Nilai  rata-rata  tes  pada  tes  kemampuan 
awal  siswa  adalah  50,86  sedangkan  tes 
hasil belajar siklus I nilai rata-rata yang 
diperoleh adalah 65,25. Dengan demikian 
terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 
14,39. Pada tes hasil belajar siklus I nilai 
rata-rata yang diperoleh yaitu 65,25 
sedangkan pada tes hasil belajar siklus II 
nilai   rata-rata   yang   diperoleh   adalah 

peningkatan nilai rata-rata sebesar 10,77. 
2.   Pertambahan jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 65 
Pada tes kemampuan awal, jumlah siswa 
yang memperoleh nilai    65 sebanyak 11 
orang, sedangkan pada tes hasil belajar 
siklus I jumlah siswa yang memperoleh 
nilai    65 sebanyak 23 siswa. Dengan 
demikian terjadi penambahan siswa yang 
tuntas  dengan  mendapatkan  nilai      65 
yaitu sebanyak 12 orang. Pada tes hasil 
belajar siklus I jumlah siswa yang 
memperoleh nilai    65 sebanyak 23 siswa 
dan pada hasil belajar siklus II jumlah 
siswa  yang  memperoleh  nilai     65 
sebanyak 38 siswa. Dengan demikian 
terjadi penambahan siswa yang mendapat 
nilai    65 yaitu sebanyak 15 orang siswa. 

3.   Peningkatan      Persentase      Ketuntasan 
Klasikal 
Pada    tes  kemampuan  awal,  persentase 
Ketuntasan Klasikal yang diperoleh 
sebesar 25,58% dan tes hasil belajar siklus 
I, Persentase Ketuntasan Klasikal sebesar 
53,49%. Dengan demikian mengalami 
peningkatan  sebesar  27,91%.  Pada  tes 
hasil belajar siklus I, Persentase 
Ketuntasan Klasikalnya sebesar 53,49% 
dan siklus II Persentase Ketuntasan 
Klasikal  sebesar  88,37%.  Dengan 
demikian mengalami peningkatan sebesar 
34,88%. 

B.Pembahasan 
Pelaksanaan  pembelajaran  matematika  di 

sekolah perlu diselenggarakan dengan sebaik- 
baiknya sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai.Pencapaian tujuan tersebut dapat 
diperoleh  dengan  adanya  perkembangan 
belajar siswa baik secara kognitif, afektif dan 
psikomotorik.Matematika  merupakan  salah 
satu  pelajaran  yang  identik  dengan 
pengetahuan   siswa   atau   menekankan   pada 
aspek kognitif. 

Sebagaimana    yang    diungkapkan    oleh 
Piaget (dalam Lutz dkk, 2004) membedakan 
tiga jenis pengetahuan yang harus hadir pada 
semua tahap perkembangan kognitif: fisik, 
logis-matematis, dan sosial. Selain dari 
perkembangan   sisi   kognitifnya   siswa   juga 
perlu mengembangkan interaksi atau struktur 
sosialnya baik terhadap guru maupun sesama 
siswa.  Terutama  bila  siswa  di  tempatkan  ke 
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persiapan mental dan penerimaan terhadap 
berbagai perbedaan yang ada antara siswa satu 
sama lain. Sehingga, siswa dapat saling 
membantu dan bekerjasama dalam kegiatan 
diskusi maupun penyelesaian masalah yang 
diberikan oleh guru. 

Dalam hal ini, Vygotsky (dalam Fani dkk, 
2011)       menggabungkan        elemen-elemen 
(penekanan pada sejarah, percaya bahwa setiap 
budaya dapat dipahami hanya melalui 
pemeriksaan ide-ide dan peristiwa yang telah 
membentuk itu) ke dalam model tentang 
pembangunan manusia yang telah disebut 
sebagai pendekatan sosiokultural.Baginya, 
pengembangan individu adalah hasil dari 
budayanya. Pembangunan, pada Teori 
Vygotsky, berlaku terutama untuk 
perkembangan mental, seperti pikiran, bahasa 
dan  proses  penalaran.  kemampuan  ini 
dipahami  untuk dikembangkan  melalui 
interaksi sosial dengan orang lain dan karena 
itu mewakili berbagi pengetahuan budaya. 

Konsep pada Teori Vygotsky 1978, (dalam 
Lutz dkk, 2004) bahwa setiap orang memiliki 
berbagai potensi belajar individu yang disebut 
zona perkembangan proksimal. Zona ini 
menunjukkan bahwa pada setiap titik dalam 
pembangunan, ada tiga tingkatan kemampuan 
yang mungkin: yang mana seseorang bisa 
melakukan   tanpa   bimbingan   atau   bantuan, 
yang mana seseorang tidak dapat melakukan 
bahkan jika dibantu, dan yang mana seseorang 
dapat melakukan dengan bantuan. 

Selain itu, Slavin (1996)  berpendapat 
bahwa siswa tidak dapat belajar banyak dari 
orang lain jika tidak ada interaksi sosial dalam 
belajar.Slavin (2011) mengacu pada 
pembelajaran kooperatif sebagai “metode 
pembelajaran di mana guru mengatur siswa 
menjadi kelompok-kelompok kecil, yang 
kemudian  bekerja  sama  untuk  saling 
membantu mempelajari isi akademik”. 

Sejalan dengan itu, menurut Kindsvatter et 
al (dalam Roestiyah, 2008), tujuan dari belajar 
bersama, dapat meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa melalui kelompok-kelompok 
kooperatif yang memungkinkan siswa untuk 
belajar dari satu sama lain, dapat membantu 
siswa yang lemah, hubungan antara siswa lebih 
akrab  dengan  pembelajaran  dan  kerja  sama 
yang    lebih    baik    antara    mereka,    karena 

upaya-upaya setiap anggota. 
Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS). Pelaksanaan penelitian 
dimulai dari pemberian tes awal untuk 
merumuskan permasalahan yang dialami siswa 
kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan 
tindakan hingga tujuan pembelajaran 
tercapai.Pelaksanaan tindakan pembelajaran 
dilakukan sebanyak 2 siklus.Dimana setiap siklus 
menuntaskan  semua  indikator 
pembelajaran.Siklus I dilakukan sebanyak 2 kali 
pertemuan dan siklus II dilakukan sebanyak 2 kali 
pertemuan. 

1)   Tes Awal 
Dari hasil tes awal yang diberikan, terdapat 

11 orang siswa yang tuntas dengan ketuntasan 
klasikalnya   sebesar   25,58%.   Suatu   kelas 
dikatakan tuntas belajar jika kelas tersebut 
terdapat 85% yang telah mencapai persentase 
penilaian hasil lebih dari atau sama dengan 65. 
Karena  ketuntasan  klasikal  belum  mencapai 

85%,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  siswa 
kelas VIII-3 MTs Al-Washliyah Tembung 
belum tuntas dalam pembelajaran matematika. 

Adapun kesulitan yang dihadapi siswa 
antara lain: 
a.   Siswa    belum    memahami    soal    yang 

diberikan terutama pada bentuk soal cerita, 
sehingga siswa belum mampu mengetahui 
maksud dari pertanyaan yang diberikan. 

b.   Siswa masih kesulitan dalam penggunaan 
rumus keliling lingkaran dan luas 
lingkaran pada soal. 

c. Siswa  belum  bisa  menjawab  pertanyaan 
dengan sempurna dan siswa tidak 
memeriksa kembali jawaban dengan benar. 
2)   Siklus I 
Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 

maka  peneliti  melaksanakan  siklus  I  dengan 
menerapkan  model  pembelajaran  kooperatif 
tipe  Think  Pair  Share  (TPS).  Pada  siklus  I 
dilakukan  sebanyak  2  kali  pertemuan, 
kemudian diakhiri dengan melakukan tes hasil 
belajar     siswa     siklus     I.     Setelah     data 
dikumpulkan dan dianalisis maka memperoleh 
hasil   bahwa   dari   43   orang   siswa   yang 
mengikuti ujian terdapat 23 orang siswa yang 
dikatakan tuntas dengan persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 53,49%. Sedangkan 20 orang 
siswa   lainnya   tidak   tuntas   dalam   belajar 
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dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
46,51%. 

Dari hasil tes yang diperoleh hasil belajar 
siswa masih tergolong rendah.    Adapun 
permasalahan yang terjadi pada siklus I yaitu : 

a. Guru belum maksimal melakukan usaha 
untuk memotivasi siswa dan masih belum 
efektif  dalam  pengelolaan  kelas  terutama 
dalam upaya menertibkan siswa. 

b. Keaktifan siswa dalam mengemukakan 
pendapat  dan  menyimpulkan 
pembelajaran   tentang   materi   lingkaran 
yaitu  keliling  dan  luas  lingkaran  masih 
dalam kategori cukup baik. 

c.  Siswa  kurang  memahami  maksud  dari 
soal    dengan    baik    dan    belum    bisa 
menyelesaikan pertanyaan dengan 
sempurna. 

d.  Siswa kurang teliti dalam menyelesaikan 
soal yang diberikan. 

Proses  pembelajaran  baik  kegiatan  guru 
dan  aktifitas  siswa  pada  siklus  I  menurut 
pengamatan observer dikatakan baik.Meskipun 
dikatakan baik, tetapi ada yang perlu diperbaiki 
bagian-bagian  tertentu  yang  harus  dilakukan 
seperti usaha memotivasi siswa, dan 
penguasaan kelas. 

Dengan demikian hasil belajar siswa pada 
siklus   I   dapat   dikatakan   belum   mencapai 
ketuntasan  secara  klasikal  karena  masih 
65%.   Sehingga   perlu   diadakan   perbaikan 
proses  pembelajaran  terhadap  siklus  I  yang 
akan  dilanjutkan  pada  siklus  II,  selain  itu 
masih  ada  indikator  penelitian  yang  belum 
tercapai. 

3)   Siklus II 
Setelah memahami permasalahan pada 

siklus I, maka dilakukan perbaikan pada siklus 
II. Dengan melakukan upaya memaksimalkan 
dalam memotivasi siswa dengan memainkan 
games sebelum belajar agar lebih semangat. 
Guru juga berusaha membuat kelas menjadi 
kondusif.Selain itu guru menjelaskan materi 
tentang  keliling  dan  luas  lingkaran  dengan 
jelas dan memberikan contoh dalam kehidupan 
sehari-hari agar siswa lebih mudah menerima 
materi tersebut. Setelah itu, peneliti kembali 
menerapkan  model  pembelajaran  kooperatif 
tipe Think Pair share (TPS) dimana siswa 
diarahkan untuk berpikir sendiri jawaban atau 
masalah dalam waktu beberapa menit 
(Thinking), lalu berpasangan untuk 
mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh 

(Pairing), dan pada langkah akhir, guru 
meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 
dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 
bicarakan  (Sharing).  Hasil  belajar  yang 
didapat pada  siklus  II setelah diberikan  post 
test terdapat 38 orang siswa telah mencapai 
ketuntasan  belajar  dengan  persentase 
ketuntasan klasikalnya 88,37% dan 5 orang 
siswa lainnya belum mencapai ketuntasan 
belajar dengan persentase ketuntasan 
klasikalnya 11,63% dengan rata-rata 76,02. Ini 
telah membuktikan bahwa ketuntasan klasikal 
siswa telah mencapai target yaitu 85%. Selain 
itu, berdasarkan hasil observasi kegiatan guru 
sudah mencapai kategori sangat baik. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Fela Fiddin Felani 
(2014), Budiarti (2014),dan Sarumpaet (2015) 
bahwa       dengan       menggunakan       Model 
Pembelajaran   Kooperatif   Tipe   Think   Pair 
Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa. 
 
 
 
 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:Pertama,hasil     belajar     matematika 
siswa masih rendah sebelum diterapkan model 
pembelajaran Think Pair Share (TPS).Setelah 
diberi tindakan Kedua, dengan model 
pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa 
pada materi lingkaran. Ketiga,respon belajar 
siswa       setelah       menggunakan       model 
pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
diantaranya  siswa  sudah  aktif  dalam 
berdiskusi, aktif mengemukakan pendapat dan 
tidak malu bertanya kepada guru. 
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