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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) di kelas XI-Mia2 SMA Negeri 3 Binjai Tahun Ajaran 2019/2020 dan 

 objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS). Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 

adalah tes dan lembar observasi. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

terdiri dari 2 siklus, dimana siklus I terdiri dari 2 Pertemuan dan siklus II 

terdiri dari 2 kali pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru 

dan siswa maka diperoleh aktivitas awal siswa dalam kategori kurang aktif, 

setelah dilakukan pembelajaran pada siklus I dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) rata-rata aktivitas 

siswa meningkat menjadi 66,43 % dalam kategori cukup aktif. Pada analisis 

data siklus II dengan menggunakan model pembelajaran yang sama 

diperoleh rata-rata aktivitas siswa 74,92 % pada kategori aktif dan telah 

memenuhi kriteria aktivitas belajar siswa yaitu      . 
Demikian juga dengan hasil belajar siswa, sebelum dilakukan 

tindakan terlebih dahulu diberikan tes awal serta tes hasil belajar pada 

setiap siklus. Dan hasil analisis data diperoleh bahwa rata-rata ketuntasan 

hasil belajar siswa pada tes awal 18,18 % dengan banyak siswa yang tuntas 

6 orang, setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) pada siklus I diperoleh analisis data dari tes hasil belajar I 

bahwa rata-rata ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 63,63 % 

dengan banyak siswa yang tuntas 21 orang. Pada siklus II dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sama diperoleh peningkatan pada 

hasil belajar siswa yaitu sebanyak 29 orang siswa telah memiliki  ketuntasan 

pada kategori tinggi dengan rata-rata ketuntasan belajar 87,87 % dan telah 

memenuhi ketuntasan klasikal yaitu    .  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas XI-Mia2 SMA Negeri 3 Binjai 

Tahun Ajaran 2019/2020. 
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