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Abstrak  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

strategi pembelajaran TPS (Think Pair Share) terhadap motivasi belajar 

siswa pada materi operasi himpunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh strategi pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) terhadap motivasi belajar matematika siswa pada 

materi operasi himpunan. 

 

Kata Kunci: TPS (Think Pair Share), Motivasi, Operasi Himpunan 

Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the influence of TPS (Think 

Pair Share) learning strategies on students' motivation in the material set 

operations. This research is an experimental study using a quantitative 

approach. Based on these results can be concluded that there are 

significant TPS (Think Pair Share) learning strategies on motivation to 

students learning mathematics in the material set operations. 
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Pendahuluan 

Salah satu kegiatan pendidikan adalah menyelenggarakan proses belajar 

mengajar. Menurut Surakhmad (dalam Riduwan, 2012:190) proses belajar mengajar 

merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa yang didasari oleh hubungan 

yang bersifat mendidik dalam rangka pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam proses 

belajar mengajar seorang guru dituntut tidak hanya menyampaikan materi saja, akan 

tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi siswa agar dapat 

mendorong segala potensi yang dimiliki oleh siswa.  

Untuk mewujudkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, seorang guru 

harus mampu menciptakan situasi  belajar di dalam kelas yang lebih menyenangkan dan 

tidak membosankan, hal ini berarti siswa harus lebih aktif dan terlibat penuh saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu antara siswa satu dengan lainnya harus ada 

interaksi agar mereka lebih leluasa untuk mengutarakan pendapat kepada temannya. 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. 

Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam matematika 

(Sudharta, 2004:24). 

Bertolak dari pandangan di atas, seiring dengan perkembangan dunia pendidikan 

yang semakin pesat, menuntut lembaga pendidikan agar lebih dapat menyesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Isjoni, 2009:7). Maka sebagai seorang 

pendidik sangatlah perlu untuk selalu bereksperimen dengan strategi pembelajaran yang 

inovatif demi menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, serta 

merangsang siswa untuk termotivasi dalam belajar matematika. Salah satunya adalah 

strategi pembelajaran TPS (Think Pair Share). Alasan peneliti menggunakan strategi 

pembelajaran ini adalah strategi pembelajaan TPS (Think Pair Share) memberikan 

kesempatan kepada semua siswa untuk berpikir, berdiskusi dengan teman dan 

menjawab pertanyaan guru dengan saling membantu satu sama lain. Dengan strategi ini 

diharapkan motivasi belajar siswa lebih meningkat lagi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Idris Afandi Penerapan Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA-Fisika pada Materi pemuaian di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Kesamben Jombang, TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan 
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hasil belajar siswa. Menurut Suyatno (2009:52), strategi TPS (Think Pair Share) 

merupakan strategi yang menggunakan sintak, yaitu guru menyajikan materi klasikal, 

memberikan persoalan kepada siswa dan siswa bekerja kelompok dengan berpasangan 

sebangku (Think Pairs) presentasi kelompok (Share), kuis individual, membuat skor 

perkembangan tiap siswa, mengumumkan hasil kuis dan memberikan reward. Pada 

dasarnya strategi TPS (Think Pair Share) atau disebut juga berpikir berpasangan 

berbagi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa.  

Strategi think pair share ini pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland pada tahun 1981, sesuai dengan yang dikutip oleh 

Arends (dalam Trianto, 2007:61) 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, 

maka prosedur yang digunakan dalam think pair share dapat memberi siswa lebih 

banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu. Guru memilih 

menggunakan think pair share untuk membandingkan tanya jawab kelompok secara 

keseluruhan. 

Menurut Mc. Donald (dalam Hamalik, 2007:158) “motivation is an energy 

change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal 

reaction” yang artinya motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut 

Sardiman (dalam Riduwan, 2012:200) motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen yang dilakukan di SMP Negeri I Tanggulangin tahun pelajaran 2014/2015 

kelas VII-1 yang berjumlah 36 siswa. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

Simple Random Sampling. Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan 
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yang ada dalam populasi. Sebelum instrumen diberikan kepada siswa, terlebih dahulu  

harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, 

digunakan nilai ulangan harian siswa dan dianalisis dengan menggunakan rumus uju 

normalitas Chi-Kuadrat. Siswa diberi perlakuan berupa strategi pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) dan diberi tes akhir (posttest) untuk mengetahui hasil belajar siswa 

serta diberi angket untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Data yang didapatkan dari 

hasil tes dan angket tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis statistika yaitu 

regresi linear sederhana uji F. Dari hasil uji analisis dapat diketahui signifikansi strategi 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa yaitu dengan kaidah jika ∝= 0,05 atau 5% 

dengan dk pembilang =  1 dan dk penyebut =  

𝑛 − 2 dari daftar distribusi F didapatkan harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Ho diterima artinya signifikan. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa instrumen yang 

diujicoba di kelas lain yang bukan kelas eksperimen terdapat 6 soal yang dinyatakan 

valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, 7 dan 9, dan 3 soal dinyatakan tidak valid yaitu soal 

nomor 4, 5 dan 8. Karena melihat hasil perhitungan uji validitas dengan menggunakan 

rumus korelasi  product moment, 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk 6 soal lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sedangkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk 3 soal lebih kecil dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Pada pengujian tersebut jumlah siswa di kelas ujicoba adalah 37 akan tetapi 

karena terdapat 2 siswa yang tidak hadir, maka instrumen diujicobakan kepada 35 

siswa.  

Pada pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha didapatkan bahwa 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,352 sedangkan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,334, hal ini menunjukkan bahwa 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan nilai ulangan harian siswa kelas VII-1, maka dapat dilakukan uji 

normalitas dengan tujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Dalam 

penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus Chi-

kuadrat (𝑥2) dan didapatkan harga 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 4,21 sedangkan  harga 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 = 11,07, 

hal ini menunjukkan bahwa harga  𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  . Maka berdasarkan kaidah 
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pengujian Chi-kuadrat dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan kelas  

VII-1 dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan pengujian normalitas 

dapat diketahui juga bahwa rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas VII-1 adalah 

65,16. Rata-rata nilai tersebut tergolong rendah karena jauh dari KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) di sekolah tersebut.  

Setelah kelas eksperimen diberi perlakuan, soal posttest dan penyebaran angket, 

maka didapatkan data untuk pengujian hipotesis.  Analisis statistik untuk pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear sederhana. Sebelum 

uji signifikansi, terlebih dahulu dilakukan uji kelinearan data. Dan berdasarkan uji 

linearitas didapatkan bahwa harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,274 dan harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,28, hal ini 

menunjukkan  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dan dapat disimpulkan bahwa data berpola linear. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Varian Uji Kelinearan Regresi 

Sumber 

variasi 
dk JK KT F 

Total 36 232982 _ _ 

Regresi (a) 

Regresi (𝑏|𝑎) 

Residu 

1 

1 

34 

231040,44 

822,46 

1119,1 

231040,44 

822,46 

32,91 

 

24,9 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

9 

25 

100,81 

1018,29 

11,20 

40,73 

 

0,274 

 

Setelah diketahui kelinearan data, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi 

yang menjadi pokok untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Pengujian 

signifikansi di atas menyatakan bahwa harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 24,9 dan harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,13. 

Hal ini menunjukkan bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau (24,9 > 4,13 ), jadi Ho diterima 

artinya signifikan. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Strategi pembelajaran 

TPS (Think Pair Share) terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan nilai posttes juga 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa adalah 76,41. 
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Tabel  2. Daftar Analisis Varian untuk Uji Independen dalam Regresi Linear 

Sumber 

variasi 
dk JK KT F 

Regresi (a) 

Regresi (𝑏|𝑎) 

Residu 

Jumlah 

1 

1 

34 

36 

231040,44 

822,46 

1119,1 

232982 

231040,44 

822,46 

32,91 

−  

 

24,9 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh strategi pembelajaran TPS (Think Pair Share) terhadap motivasi 

belajar siswa pada materi operasi himpunan kelas VII SMP Negeri I Tanggulangin 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada guru agar dapat 

menerapkan strategi pembelajaran TPS (Think Pair Share) saat pembelajaran 

berlangsung, dapat memberikan serangkaian pertanyaan kepada siswa untuk membantu 

siswa dalam memecahkan soal matematika, dapat menerapkan strategi pembelajaran 

TPS pada materi yang lain. Bagi peneliti lain yang akan meneliti strategi pembelajaran 

TPS (Think Pair Share) sebaiknya dapat memodifikasi strategi pembelajaran tersebut 

agar tujuan yang diinginkan dari penelitian dapat tercapai. 
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