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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peran aktif Peserta didik 

1. Pengertian Peran Aktif 

Peran aktif adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek 

didiknya terlibat secara intelektual dan emosional sehingga ia betul-betul 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan belajar mengajar, (Sudjana, 

1989 : 20). Peran aktif menurut  Pribadi (2009 :19 ) merupakan keterlibatan 

siswa secara aktif dalam tugas- tugas yang bermakna, dan berinteraksi dengan 

materi pelajaran secara intensif. Keterlibatan mental siswa dalam melakukan 

proses belajar akan memperbesar kemungkinan terjadinya proses belajar 

dalam diri seseorang. Jadi peran aktif siswa dalam proses pembelajaran yaitu 

berupa mencatat, berdiri atau maju ke depan untuk memberikan jawaban, 

membaca keras, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, 

memperhatikan guru, mencari dan menyajikan informasi. 

Proses pembelajaran menuntut siswa harus bersikap aktif, peserta didik 

tidak hanya diam dan mendengarkan apa yang disampaikan guru tetapi harus 

aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan yang 

diharapkan. Keaktifan anak dalam belajar merupakan persoalan penting dan 

mendasar yang harus dipahami, keaktifan belajar ditandai oleh adanya 

keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional dan fisik jika 

dibutuhkan. 
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Slameto (2010:27) menjelaskan bahwa dalam belajar setiap siswa 

harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat, dan membimbing 

untuk mencapai tujuan instruksional. 

2. Ciri-ciri belajar aktif menurut Sudjana (1989 :110) adalah sebagai berikut : 

a. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi lebih banyak mencari 

dan memberi informasi. 

b. Siswa banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun 

kepada siswa lainnya. 

c. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat kepada informasi yang 

disampaikan oleh guru atau terhadap pendapat yang diajukan oleh 

siswa lain. 

d. Siswa memberikan respon nyata terhadap stimulus belajar yang 

diberikan oleh guru seperti membaca, mengerjakan tugas, 

mendiskusikan pemecahan masalahnya dengan teman sekelas, 

bertanya kepada siswa lain yang mendapat kesulitan, mencari 

informasi dari beberapa nara sumber belajar, dan kegiatan nyata 

lainnya. 

e. Siswa berkesempatan melakukan penelitian sendiri terhadap hasil 

pekerjaannya, sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan 

yang dianggapnya masih belum sempurna. 

f. Siswa membuat sendiri kesimpulan pelajaran dengan bahasa dan cara 

masing-masing, baik secara mandiri maupun secara kelompok.  
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g. Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar  yang 

ada di sekitarnya secara optimal dalam kegiatannya merespon 

stimulus belajar yang diberikan oleh guru. 

B. Prestasi belajar 

1. Pengertian prestasi belajar 

Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah 

dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang 

diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar pada umumnya 

dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu 

kriteria (Prakosa, 1991). 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia 

melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Ahmadi (1998) menjelaskan, pengertian prestasi belajar sebagai berikut: 

secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan, maka 

ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar 

dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat secara 

ekstrinsik (kegairahan  untuk menyelidiki,  mengartikan situasi). 

Menurut Arifin (2011 : 12) mendefinisikan prestasi belajar adalah hasil 

usaha yang pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. Sedangkan 

menurut Soetarno (1985 :14) prestasi belajar merupakan kemampuan nyata 

yang dapat dan dicapai seseorang peserta didik setelah megikuti kegiatan 

belajar dalam periode tertentu yang proses pengukurannya menggunakan tes. 
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Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar 

ialah hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukkan ukuran kecakapan 

yang dicapai dalam bentuk nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha 

belajar yang berupa nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar 

yang telah dicapai seseorang, prestasi belajar ditunjukkan dengan jumlah nilai 

raport atau test nilai sumatif. 

2. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2011:12),prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi 

utama antara lain : 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi keingintahuan dan 

merupakan kebutuhan umum manusia”. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

berperan sebagai umpan balik (feed back) dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ektern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan 
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masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan 

peserta didik di masyarakat. Asusmsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) peserta 

didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi fokus utama 

yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang diharapkan dapat 

menyerap seluruh materi pelajaran. 

3. Prinsip-prinsip Pengukuran Prestasi Belajar 

Gronlund 1977 dalam Azwar (2011 : 18) merumuskan beberapa 

prinsip dasar dalam pengukuran prestasi sebagai berikut : 

a. Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional. 

Prinsip ini menjadi langkah pertama dalam penyusuna tes prestasi 

belajar, yaitu langkah pembatasan tujuan ukur. Identifikasi dan 

pembatasan tujuan ukur harus bersumber dengan mengacu pada 

tujuan instruksional yang telah digariskan bagi suatu program. 

b. Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari 

hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program 

instruksional atau pengajaran. 

Maksud sampel hasil belajar dalam hal ini adalah perwujudan soal 

tes dalam bentuk item-item yang mewakili ke semua pertanyaan 

mengenai materi pelajaran yang secara teoritik mungkin ditulis. 
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c. Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

Hasil belajar yang hendak diukur akan menentukan tipe 

perilaku yang harus diterima sebagai bukti tercapainya tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. Tes prestasi memiliki berbagai 

tipe dan format item yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan 

pengukuran. Apabila tujuan pengukuran adalah pengungkapan 

proses mental atau kompetensi tingkat tinggi guna pemecahan 

masalah maka dapat dipilih tipe item esai, atau tipe pilihan ganda. 

d. Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya. 

Hal ini berkaitan dengan fungsi evaluasi yang dimiliki oleh 

masing-masing tes. Untuk tes yang hasilnya akan digunakan sebagai 

penempatan (placement) biasanya diperlukan item yang tidak terlalu 

tinggi taraf kesukarannya dan cakupannya pun tidak perlu luas. 

e. Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

Reliabilitas (keterpercayaan) hasil ukur merupakan salah satu 

ciri kualitas tes yang tidak dapat diabaikan. Tes yang tidak dapat 

memberikan hasil yang konsisten (reliable) akan memberikan 

penafsiran yang keliru mengenai aspek yang diungkapnya. 

f. Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar para 

anak didik. 
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Bahwasanya tujuan utama pengukuran prestasi belajar, baik formatif 

maupun sumatif, adalah membantu mereka dalam belajar haruslah 

dapat dikomunikasikan kepada para siswa. Bila para siswa 

memandang tes sebagai sarana yang menolong mereka, disamping 

sebagai dasar pemberian angka atau nilai rapor, maka fungsi tes 

sebagai motifator dan pengarah dalam belajar telah tercapai. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar 

menurut Fathurrohman dan Sutikno (2007: 115-117) : 

a.   Tujuan  

Tujuan merupakan muara dan pangkal dari proses belajar 

mengajar. Kepastian proses belajar mengajar berpangkal tolak dari 

jelas tidaknya tujuan pengajaran. Semakin jelas dan operasional 

tujuan yang akan dicapai, maka semakin mudah menentukan alat dan 

pencapaiannya. 

b.   Guru 

Performance guru dalam mengajar banyak dipengaruhi 

berbagai faktor seperti kepribadian dean latar belakang pendidik. 

Faktor latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar 

merupakan dua aspek yang mempengaruhi kompetensi profesi guru 

dalam mengajar. 

c.   Peserta didik 

Peserta didik dengan segala perbedaannya seperti minat, bakat, 

perhatian, harapan, latar belakang, menyatu dalam sistem belajar 
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dikelas. Perbedaan-perbedaan inilah yang wajib dikelola, diorganisir 

guru, untuk mencapai pembelajaran yang optimal. 

d.   Kegiatan pengajaran 

Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi 

antara guru dengan peserta didik dengan bahan sebagai 

perantaranya. Guru menciptakan lingkungan belajar yang baik maka 

kepentingan belajar anak didik terpenuhi. Peserta didik merupakan 

subyek belajar yang memasuki atmosfir suasana belajar yang 

diciptakan guru. 

e.   Evaluasi 

Evaluasi mempunyai cakupan bukan saja pada bahan ajar 

tetapi pada keseluruhan proses belajar mengajar, bahkan pada alat 

dan bentuk evaluasi itu sendiri. Artinya, evaluasi yang dilakukan 

sudah benar-benar mengevaluasi tujuan yang telah ditetapkan, bahan 

yang diajarkan dan proses yang dilakukan. 

Menurut Fathurrohman dan Sutikno (2007:113) keberhasilan 

atau kegagalan dalam proses belajar mengajar merupakan sebuah 

ukuran atas proses pembelajaran. Apabila merujuk pada rumusan 

operasional keberhasilan belajar, maka belajar dikatakan berhasil 

apabila diikuti ciri-ciri : 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 
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2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran khusus (TPK) 

telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun 

kelompok. 

3. Terjadinya proses pemahaman materi yang secara sekuensial 

(sequential) mengantarkan materi tahap berikutnya. 

Jadi prestasi belajar IPS adalah hasil yang dicapai seorang 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar IPS dalam periode 

tertentu yang proses pengukurannya melalui tes. Tes ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam 

mengikuti dan menerima kegiatan belajar IPS yang telah 

dilaksanakan. 

C. Model Pembelajaran kooperatif  

1.   Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Solihatin (2007:4) pembelajaran kooperatif merupakan 

pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa 

bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota 

lainnya dalam kelompok. Siswa belajar dan bekerja dalam kelompok 

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari dua orang 

dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Belajar dalam 

kelompok kecil dengan prinsip kooperatif sangat baik digunakan untuk 

mencapai tujuan belajar, baik yang sifatnya kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 

Peningkatan Peran Aktif..., Rosiyati, FKIP UMP, 2012



14 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama, Eggen and Kauchak (1996) dalam Trianto 

(2011:58). 

Nurulhayati (2002) dalam Rusman (2011:203) mengatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. 

Berdasarkan definisi di atas maka disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang menggunakan kelompok-

kelompok kecil untuk saling bekerja sama  dalam memecahkan masalah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.  Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Arends (dalam Trianto 2011:65) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang beragam. 

d.  Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 
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3.  Langkah-langkah  Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat enam langkah utama atau tahap di dalam pembelajaran 

kooperatif menurut Ibrahim, dkk (dalam Trianto 2011:66) yaitu : 

Tabel 2.1 Tahap Pembelajaran Kooperatif 

Tahap Tingkah laku guru 
 

Tahap-1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa belajar. 
 

Tahap-2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 
 

Tahap-3 
Mengorganisasikan siswa 
kedalam kelompok 
kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien. 
 

Tahap-4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok–kelompok belajar 
pada saat mengerjakan tugas mereka. 
 

Tahap-5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari atau masing–masing 
kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 
 

Tahap-6 
Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individu dan kelompok. 
 

 

4.   Prinsip – prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Johson dalam Rusman (2011 : 212) ada lima 

unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu : 

a.  Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence), yaitu dalam 

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas 

tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 

Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing 
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anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok 

akan merasakan saling ketergantungan. 

b. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota 

kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok 

tersebut. 

c. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu 

memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok 

untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling 

memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. 

d. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu 

melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

e.  Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama mereka, agar selanjutnya dapat bekerja sama dengan lebih 

efektif. 

Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak berubah, 

terdapat beberapa variasi dari model tersebut. Terdapat empat pendekatan 

yang seharusnya merupakan bagian dari kumpulan strategi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif, yaitu STAD, JIGSAW, 

Investigasi Kelompok (Teams Games Tournaments) atau TGT, 
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Numbered Head Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS), Trianto 

(2011:67). 

Riset tentang pembelajaran kooperatif telah menciptakan 

keterlibatan para partisipan yang memiliki latar belakang yang beragam 

dalam hal ekonomi, usia, jenis kelamin, kebangsaan, dan budaya. Ada 

banyak macam tugas riset, cara penyusunan bentuk kerja sama, dan cara 

pengukuran variabel-variabel dependent yang telah digunakan. 

Kerjasama yang simultan mempengaruhi berbagai macam keluaran 

instruksional, seperti pencapaian, retensi, tingkat penalaran yang lebih 

tinggi, motivasi, pentransferan pembelajaran, (Johson, dkk, 2010 : 28). 

D. Tink Pair Share (TPS) 

1. Pengertian TPS 

Menurut Trianto (2011:81) Strategi think pair share (TPS) atau 

berpikir berpasangan atau berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. 

Menurut Arends (dalam Trianto 2011) model pembelajaran TPS 

dikembangkan oleh Frank Lyman dan koleganya di Universitas Maryland, 

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

untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas, dengan asumsi bahwa 

semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan 

Think-Pair-Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, 

untuk merespons dan saling membantu. 
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Think-pair-share adalah pembelajaran yang memberi siswa 

kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. 

Dalam hal ini, guru sangat berperan penting dalam membimbing siswa 

melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana yang lebih hidup, aktif, 

efektif dan menyenangkan (Lie, 2002). 

Model pembelajaran Think-Pair-Share merupakan struktur 

kegiatan pembelajaran gotong-royong. Model ini memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. 

Keunggulan lain dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa. Model pembelajaran Think Pair Share siswa dapat mengembangkan 

keterampilan berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan 

yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. 

Definisi di atas  dapat disimpulkan bahwa Think-Pair-Share 

merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk berparsipasi aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan 

keterampilan berfikir dan bekerja sama dengan orang lain. 

2.  Tahap Pembelajaran Kooperatif TPS 

Guru memilih untuk menggunakan TPS untuk membandingkan 

tanya jawab kelompok secara keseluruhan. Menurut Trianto (2011) 

pembelajaran kooperatif tipe TPS melalui tiga tahap yaitu : 

a. Tahap 1 berpikir (thinking) 

Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit 
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untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan 

penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir. 

b. Tahap 2 berpasangan (pairing) 

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. 

c.   Tahap 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 melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk 

melaporkan Arends (dalam Trianto 2011). 

3.     Langkah- langkah TPS 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam 

proses pembelajaran menurut Hanafiah & Suhana (2009:46) adalah 

sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

b. Peserta didik diminta untuk berpikir tentang materi atau 

permasalahn yang disampaikan guru. 
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c. Peserta didik diminta berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-

masing. 

d. Guru memimpin pleno kecil diskusi, setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya. 

e. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambah materi yang belum 

diungkapkan para siswa. 

f. Guru memberi kesimpulan. 

g. Penutup. 

4.  Menurut Lie (2002), berikut kelebihan pembelajaran kooperatif tipe TPS : 

a.   Meningkatkan kemandirian siswa. 

b. Meningkatkan partisipasi siswa untuk menyumbangkan pemikiran 

karena merasa leluasa dalam mengungkapkan pendapatnya. 

c.   Membentuk kelompoknya lebih mudah dan lebih cepat. 

d.  Melatih kecepatan berpikir siswa. 

5.   Kelemahan model kooperatif tipe TPS : 

a. Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir 

sistematik. 

b.  Lebih sedikit ide yang masuk. 

c.  Jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok 

yang bersangkutan sehingga banyak kelompok yang melapor dan  

dimonitor. 
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E. Materi pokok Atmosfer dan Hidrosfer 

1. Atmosfer 

Lapisan udara yang menyelubungi bumi itu disebut atmosfer. 

Atmosfer tersusun oleh beberapa gas. Atmosfer mempunyai beberapa 

lapisan udara yang ketebalan dan karakteristiknya berbeda-beda. Beberapa 

lapisan atmosfer tersebut sebagai berikut. 

a.  Troposfer 

Lapisan troposfer merupakan lapisan udara yang paling rendah. 

Lapisan ini di khatulistiwa mempunyai ketebalan berkisar 16 km. 

b.   Stratosfer 

Lapisan stratosfer berada di atas tropopause sampai ketinggian 

berkisar 49 km dari permukaan laut. 

c.   Mesosfer 

Lapisan mesosfer terdapat pada ketinggian antara 49-85 km di 

atas permukaan bumi. 

d.  Termosfer 

Lapisan ini terletak pada ketinggian antara 85-500 km di atas 

permukaan bumi yang lebih sering disebut dengan lapisan panas (hot 

layer). 

e.   Eksosfer 

Lapisan eksosfer berada di atas 500 km di atas permukaan bumi. 

Molekul-molekul pada lapisan ini selalu bergerak dengan kecepatan 

yang tinggi. 
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2.  Cuaca dan iklim 

Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas 

dan dalam waktu yang relatif lama (berkisar 30 tahun). Ilmu yang 

mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. 

Unsur-unsur pembentuk cuaca dan ikim : 

a. Suhu udara 

b. Tekanan udara 

c. Angin 

d. Kelembaban udara 

e. Awan 

f. Hujan 

3. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer di 

permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser. 

a.  Pengertian Siklus Hidrologi 

   Siklus Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah 

berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui 

kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. 

b.  Siklus hidrologi dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Siklus Pendek  

2. Siklus Sedang  

3. Siklus Panjang  
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F. Penelitian yang relevan 

Penelitian Budiarti (2009) dengan judul “Peningkatan peran aktif 

dan prestasi belajar matematika siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS di SMP N 2 Poncowarno”, menunjukkan adanya 

peningkatan prestasi belajar pendidikan matematika. Hal ini dibuktikan 

dengan rekapitulasi tes siklus I ketuntasan mencapai 66,7%, siklus II 

meningkat menjadi 83% dan siklus III sebesar  95,8%. 

Aprilia (2009) juga melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan kreativitas dan kemampuan pemahaman matematika siswa 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) di SMP 

Muhammadiyah 1 Sumbang”, menunjukkan adanya peningkatan 

kreativitas siswa dan kemampuan pemahaman siswa yaitu siklus I 

sebesar 48,61% dan siklus II menjadi 61,11%. 

Fatikha (2011) melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika melalui 

pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada siswa kelas XI 

Kecantikan Kulit di SMKN 3 Purwokerto”. Hal ini dibuktikan dengan 

rekapitulasi tes siklus I ketuntasan mencapai 46,67%, siklus II meningkat 

menjadi 60% dan siklus III sebesar  86,67%. 

Penelitian yang telah dilaksanakan ini terdapat perbedaan dari 

penelitian sebelumnya, yaitu adanya inovasi dalam tindakan pada siklus I 

dan II. 
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G. Kerangka pikir 

 Perencanaan tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Adapun 

mekanisme siklus tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Mekanisme siklus yang dilakukan dalam penelitian 

Kondisi 
awal 

Tindakan I 

Guru belum menggunakan 
model pembelajaran yang 

inovatif 

- Peran aktif rendah 
- Prestasi belajar rendah 
- Semangat belajar rendah 

Guru menggunakan model 
pembelajaran inovatif dalam 

proses pembelajaran 

Siklus I :  Model 
Pembelajaran kooperatif tipe 

TPS (Think Pair Share) 

Tindakan II 
Guru menggunakan model 

pembelajaran inovatif dalam 
proses pembelajaran 

Siklus II : Model 
Pembelajaran kooperatif tipe 

TPS (Think Pair Share) 

Kondisi 
akhir 

- Peran aktif meningkat 
- Semangat belajar meningkat 
- Prestasi belajar meningkat 

 

Refleksi 

 

Refleksi 
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Bukti bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif adalah 

prestasi belajar yang meningkat. Prestasi yang baik adalah dengan adanya 

keterlibatan siswa dan partisipasi aktif dari siswa. Model pembelajaran 

yang monoton dan kurang tepat mengakibatkan kurangnya peran aktif 

siswa sehingga berakibat pada rendahnya prestasi belajar. Salah satu cara 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dibutuhkan model 

pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe Think Pair Share. 

Pembelajaran Think Pair Share siswa dituntut untuk aktif. Selain 

itu model pembelajaran ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja sendiri dan bekaerja sama dengan orang lain. Dengan 

adanya peran aktif siswa maka penerimaan pembelajaran akan lebih 

dipahami dan siswa akan lebih semangat belajar di kelas. 

H. Hipotesis tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

Melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat 

meningkatkan peran aktif dan prestasi belajar siswa. 
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