
 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Partisipasi 

a. Pengertian Partisipasi 

Menurut Suryosubroto (2009), partisipasi berasal dari bahasa 

inggris yaitu “partisipation” yang berarti pengambilan bagian atau 

pengikutsertaan. Menurut Poerbawakatja, dkk dalam Ensiklopedia 

Pendidikan (1982) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah suatu 

gejala demokratis dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta 

pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan 

tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. Partisipasi itu terjadi 

baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta dalam 

bidang penetuan kebijaksanaan. Di dalam sekolah partisipasi dari murid 

diarahkan kepada tercapainya suatu kecakapan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1983) 

mengungkapkan bahwa partisipasi diartikan sebagai turut berperan serta 

dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi adalah 

penyertaan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan 

mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab 

terhadap tujuan tersebut menurut Suryosubroto (2009). 
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Manfaat partisipasi  menurut Suryosubroto (2009) yaitu : 1) Lebih 

memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya 

sumbangan pikiran, 2) Pengembangan potensi diri dan kreativitas, 3) 

Adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perintah yang diberikan 

dan adanya perasaan diperlukan dan 4) Melatih untuk bertanggung 

jawab dan mendorong untuk membangun kepentingan bersama. 

b. Tingkatan Partisipasi 

Menurut Suryosubroto (2009) tingkatan partisipasi dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1) Tingkatan pengertian timbal balik artinya mengarahkan anggota agar 

mengerti akan fungsinya masing-masing dan sikap yang seharusnya 

satu sama lain. 

2) Tingkatan pemberian nasihat artinya individu-individu disini saling 

membantu untuk pembuatan keputusan terhadap persoalan-persoalan 

yang sedang dihadapi sehingga saling tukar-menukar ide-ide mereka 

satu per satu. 

3) Tingkatan kewenangan artinya menempatkan posisi anggotanya 

pada keadaan mereka, sehingga dapat mengambil keputusan pada 

persoalan yang mereka hadapi. 
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c. Indikator Partisipasi 

Aspek-aspek partisipasi yang diperlu diamati dalam pedoman 

observasi aktivitas siswa dalam diskusi kelompok menurut Sudjana 

(2010) yaitu : 1) Memberikan pendapat untuk pemecahan masalah, 2) 

Memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain, 3) Mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru, 4) Motivasi dalam mengerjakan tugas, 

5) Toleransi dan mau menerima pendapat orang lain dan 6) Mempunyai 

tanggung jawab sebagai anggota kelompok. 

Dari aspek-aspek partisipasi menurut Sudjana diatas, maka dapat 

diambil 6 indikator partisipasi siswa dalam diskusi kelompok yaitu: 

a) Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

Maksud dari indikator ini adalah siswa aktif dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru sebelum 

didiskusikan. 

b) Motivasi dalam mengerjakan tugas 

Maksud dari indikator ini adalah tekun menghadapi tugas 

(dapat bekerja terus-menerus sebelum tugas terselesaikan), ulet 

menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) dan mencari informasi 

yang diperlukan untuk menyelesaikan pemecahan masalah. 

c) Memberikan pendapat untuk pemecahan masalah 

Maksud dari indikator ini adalah siswa memberikan pendapat 

kepada teman pasangan tentang masalah yang sedang dihadapi. 
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d) Memberikan tanggapan terhadap orang lain 

Maksud dari indikator ini adalah siswa menanggapi 

teman/siswa lain ketika sedang memberikan pendapat saat diskusi 

pleno. 

e) Toleransi dan mau menerima pendapat orang lain 

Maksud dari indikator ini adalah siswa dituntut mempunyai 

rasa toleransi (kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada 

siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, 

tak mau menganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain) dan 

mau menerima pendapat terhadap teman kelompok saat diskusi. 

f) Mempunyai tanggung jawab sebagai anggota kelompok 

Maksud dari indikator ini adalah siswa dituntut memiliki rasa 

tanggung jawab dalam diskusi kelompok, misal menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru dan mempresentasikan hasil 

diskusi. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan 

bahwa partisipasi belajar siswa merupakan pengikutsertaan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran saat diskusi kelompok yang 

ditunjukkan adanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan pendapat untuk 

pemecahan masalah, memberikan tanggapan terhadap orang lain, 

toleransi dan mau menerima pendapat orang lain dan mempunyai 

tanggung jawab sebagai anggota kelompok. 
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2. Prestasi Belajar Matematika 

a. Prestasi Belajar 

Menurut Depdiknas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007) 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Arifin (2010), 

kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi “Prestasi” yang berarti “hasil usaha”. 

Istilah “prestasi belajar” (achievement) berbeda dengan “hasil belajar” 

(learning outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan 

aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembetukan 

watak peserta didik. 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri (faktor 

internal) maupun dari luar (faktor eksternal) individu. Pengenalan 

terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting 

sekali artinya dalan rangka membantu murid dalam mencapai prestasi 

belajar yang sebaik –baiknya (Ahmadi, 2004). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan  seseorang yang 

berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 
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b. Matematika 

Menurut BSNP (2006), matematika berasal dari bahasa latin 

manthanein atau manthema yang berarti bahwa belajar atau hal yang 

dipelajari. Matematika dalam bahasa belanda disebut wiskunde atau 

ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri utama 

dari matematika adalah penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu 

konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran 

sebelumnya sehingga kaitan antara konsep atau pernyataan dalam 

matematika bersifat konsisten. Matematika berfungsi mengembangkan 

dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui materi pengukuran geometri, aljabar, dan 

trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan 

mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika 

yang dapat berupa kalimat atau persamaan matematika, diagram, grafik 

atau tabel. 

Menurut Hariwijaya (2009), Matematika secara umum 

didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, 

perubahan dan ruang. Ada pula pandangan lain bahwa matematika ialah 

ilmu dasar yang mendasari ilmu pengetahuan lain. 

Menurut BSNP (2006) tujuan pembelajaran Matematika adalah: 

1) Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, 2) 

Mengembangkan aktivitas kreatif, 3) Mengembangkan kemampuan 
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memecahkan masalah, dan 4) Mengembangkan kemampuan 

menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu yang mempelajari pola penalaran dedukatif yang bertujuan 

untuk melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, 

mengembangkan aktivitas kreatif, kemampuan memecahkan masalah 

dan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan 

gagasannya. 

Maka bedasarkan uraian diatas prestasi belajar matematika adalah 

penguasaan ilmu yang mempelajari pola penalaran dedukatif yang 

diukur dengan menggunakan tes. 

3. Pembelajaran TPS (Think-Pair-Share) 

a. Pengertian pembelajaran TPS 

Menurut  Trianto (2010), strategi TPS (Think-Pair-Share) atau 

berfikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Strategi TPS ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan 

waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan  oleh Frang Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends (1997), 

menyatakan bahwa Think-Pair-Share merupakan satu cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi 

bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan unuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang digunakan 

12 

Peningkatan Partisipasi dan...,  Prilianzy Sanny Landra Puspita, FKIP UMP, 2013



 
 

 

dalam Think-Pair-Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berfikir, untuk merespon dan saling membantu.  

b. Langkah-langkah pembelajaran TPS 

Menurut Trianto, 2010), langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif TPS, yaitu : 

1) Berpikir (Thinking) 

Dalam langkah ini guru mengajukan suatu pertanyaan atau 

masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan meminta siswa 

menggunakan waktu untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. 

Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan 

bukan bagian berpikir. 

2) Berpasangan (Pairing) 

Dalam langkah ini selanjutnya guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. 

Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban 

jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan 

apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal 

guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk 

berpasangan.  

3) Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk 

berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal 

ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan 
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melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat 

kesempatan untuk melaporkan. 

c. Langkah-langkah penyelenggaraan model diskusi TPS 

Tabel 2.2 Langkah-langkah penyelenggaraan model diskusi TPS 

Tahap Kegiatan Guru 

Tahap 1 : menyampaikan 

tujuan dan mengatur siswa 

(1) Menyampaikan pendahuluan, (a) motivasi, 

(b) menyampaikan tujuan dasar diskusi (c) 

apersepsi; dan 
(2) Menjelaskan tujuan diskusi. 

Tahap 2 : Mengarahkan 

diskusi 

(1) Mengajukan pertanyaan awal/ 

permasalahan; dan 

(2) Modeling. 

Tahap 3 : 

Menyelenggarakan diskusi 

(1) Membimbing/ mengarahkan siswa dalam 

mengerjakan LKS secara mandiri (think); 

(2) Membimbing/ mengarahkan siswa dalam 

berpasangan (pair); 
(3) Membimbing/ mengarahkan siswa dalam 

berbagi (share); 

(4) Menerapkan waktu tunggu; 
(5) Membimbing kegiatan siswa. 

Tahap 4 : mengakhiri 

diskusi 
Menutup diskusi. 

Tahap 5 : Melakukan 

tanya jawab singkat 

tentang proses diskusi 

Membantu siswa membuat rangkuman diskusi 

dengan tanya jawab singkat. 

Sumber: (Trianto 2010) 

d. Kelebihan dan kekurangan TPS 

Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe TPS 

(Think-Pair-Share) menurut Lie (2008), yaitu: 

Kelebihan TPS: 

a. Dapat meningkatkan partisipasi 

b. Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing 

anggota kelompok 

c. Interaksi lebih mudah 

d. Lebih mudah dan cepat membentuknnya 
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Kelemahan TPS: 

a. Banyak kelompok yang melapor perlu di monitor 

b. Lebih sedikit ide yang muncul dan cenderung menggantungkan 

pada pasangan  

c. Jika ada perselisishan tidak ada penengah 

4. Materi 

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Himpunan, dengan 

indikator pencapaian kompetensi yang akan digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

4.1 Memahami konsep himpunan bagian. 

4.1.1 Menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. 

4.1.2 Menentukan banyaknya himpunan bagian suatu himpunan. 

4.1.3 Menjelaskan pengertian himpunan semesta, serta dapat 

menyebutkan anggotanya. 

4.2 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (selisih) dan komplemen 

pada himpunan. 

4.2.1 Menjelaskan pengertian irisan, gabungan dan kurang (selisih) 

dari dua himpunan. 

4.2.2 Menetukan irisan, gabungan dan kurang (selisih) dua 

himpunan. 

4.2.3 Menjelaskan pengertian komplemen dari suatu himpunan. 

4.2.4 Menetukan komplemen dari suatu himpunan. 
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4.3 Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

4.3.1 Menyajikan gabungan atau irisan dua himpunan dengan 

diagram Venn. 

4.3.2 Menyajikan kurang (selisih) suatu himpunan dari himpunan 

lainnya dengan diagram Venn. 

4.3.3 Menyajikan komplemen suatu himpunan dengan diagram 

Venn. 

4.4 Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah 

4.4.1 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn 

dan konsep himpunan. 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang didalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir 

dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung 

jawab terhadap tujuan tersebut menurut Suryosubroto (2009). Menurut Lie 

Bedasarkan observasi, penyebaran angket dan pretest bahwa 

indikator – indikator tersebut masih dikatakan rendah. 

Di beri perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS (Think-Pair-Share). Adapun tahapanya sebagai berikut : 

1. Tahap berpikir (Thinking) 

2. Tahap berpasangan (Pairing) 

3. Tahap berbagi (Sharing) 

 

Dengan adanya perlakuan pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) 

diharapkan indikator – indikator partisipasi dan prestasi belajar matematika 

siswa kelas VIIE SMP N 2 Kalibagor dapat meningkat. 

Indikator partisipasi  dan prestasi siswa : 

1. Mengerjakan tugas yang diberikan  oleh guru 

2. Motivasi dalam mengerjakan tugas 

3. Memberikan pendapat untuk pemecahan masalah 

4. Memberikan tananggapan terhadap pendapat orang lain 

5.  Toleransi dan mau menerima pendapat orang lain 

6. Mempunyai rasa tanggung jawab sebagai anggota kelompok 
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(2008) model pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi belajar 

matematika adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-

Pair-Share). Model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. Denagan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosesdur 

yang digunakan dalam think-pair-share dapat memberi siswa lebih banyak 

waktu berfikir, untuk merespons dan saling membantu. 

Tahap 1 Thinking, memberikan waktu untuk berfikir, menuntut siswa 

menggunakan waktunya untuk mengembangkan ide-ide dalam permasalahan 

yang sedang dihadapi, mencari jawaban dengan mengoptimalkan hubungan-

hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Pada tahap ini 

dapat meningkatkan indikator partisipasi yang kesatu dan kedua yaitu 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan motivasi dalam mengerjakan 

tugas. Karena guru memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir 

mengembangkan ide siswa dituntut untuk mampu mencari informasi yang ada 

pada buku. 

Tahap 2 pairing, ditahap ini guru meminta siswa untuk berpasangan 

dengan teman sebangku dan diharapkan siswa dapat saling menyampaikan 

dan menanggapi pendapat agar memperoleh kesepakatan jawaban yang 

mereka anggap benar. Tahap ini  guru meminta kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan teman sebangku (berpasangan) mengenai permasalahan 

yang sedang dihadapi. Tahap ini dapat meningkatkan indikator partisipasi 
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yang kedua, ketiga dan kelima yaitu motivasi dalam mengerjakan tugas, 

menyampaikan pendapat untuk pemecahan masalah , toleransi dan mau 

menerima pendapat orang lain, karena dengan siswa berdiskusi dan saling 

memberikan gagasan untuk menemukan solusi permasalahan siswa dilatih 

untuk menyampaikan pendapat, mau menerima pendapat pasangan dan 

memiliki rasa toleransi (rukun terhadap pasangan). Selain itu juga pada tahap 

ini mengarahkan siswa untuk berdiskusi menemukan jawaban yang terbaik 

dan ini sesuai untuk meningkatkan indikator partisipasi yang kedua yaitu 

motivasi dalam mengerjakan tugas. 

Tahap 3 Sharing, pada tahap ini guru membimbing atau mengarahkan 

pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas tentang apa yang 

telah mereka diskusikan ditahap kedua (pairing). Pada tahap ini dilakukan 

sharing dengan cara guru sebagai moderator dalam diskusi pleno dan 

presentasi salah satu pasangan dan apabila ada pasangan lain yang berbeda 

jawaban dengan hasil jawaban hasil pasangan yang sedang presentasi maka 

pasangan itu diminta untuk mempresentasikan jawaban atau hasil diskusinya, 

hal ini sesuai dengan indikator keenam yaitu mempunyai tangggung jawab 

sebagai anggota kelompok. Sesuai indikator ketiga dan keempat yaitu 

memberikan pendapat terhadap pemecahan masalah dan memberikan 

tanggapan terhadap pendapat orang lain yaitu siswa (pasangan) dituntut  

untuk mengkomunikasikan jawaban hasil diskusinya dengan pasangan lain. 

Serta harus menjaga agar jalannya diskusi pleno tetap terkondisikan, karena 

memungkinkan ada tanggapan maupun jawaban yang berbeda dari pasangan 
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lain. Diharapakan siswa menghargai dan menerima pendapat pasangan lain 

sehingga dapat menemukan jawaban yang paling benar, hal ini sesuai 

indikator kelima yaitu toleransi dan mau menerima pendapat orang lain.  

Dari uraian tersebut dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) diharapkan partisipasi dan prestasi 

belajar siswa kelas VIIE SMP Negeri 2 Kalibagor dapat meningkat. 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) partisipasi 

siswa kelas VII E SMP Negeri 2 Kalibagor meningkat. 

2. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII E SMP Negeri 2 Kalibagor 

meningkat. 
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