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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini guru 

masih menggunakan pembelajaran konvensional meskipun kurikulum yang ada 

saat ini mengharuskan guru menghindari pembelajaran konvensional. Akibatnya 

sistem komunikasi yang terjadi cenderung satu arah yaitu guru aktif menjelaskan 

materi, memberi contoh, dan menyajikan soal ataupun bertanya. Agar dapat 

menciptakan suasana yang mendukung dalam proses pembelajaran dipilih metode 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 tahun ajaran 2012-

2013 di SMK Barunawati Surabaya, sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas X Akuntansi 1 yang terdiri dari 28 siswa. Untuk memperoleh data tentang 

aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan instrumen 

lembar pengamatan aktivitas siswa. Data tentang ketuntasan belajar siswa 

dilakukan tes dengan tes hasil belajar atau post-test. Data respon siswa diperoleh 

dengan pengisian angket respon siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diperoleh, aktivitas 

siswa pada proses pembelajaran termasuk pada kategori aktif. Ketuntasan belajar 

siswa dapat tercapai. Respon siswa terhadap proses pembelajaran adalah positif. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS, Pendekatan CTL. 

 

 

A. Pendahuluan 

       Pada masa sekarang ini, pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. 

Sebab pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. 

Oleh karena itu, berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan 
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kurikulum, perbaikan sistem mengajar dan peningkatan kualitas tenaga 

kependidikan. Dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas tenaga 

kependidikan  dalam hal ini guru dan perbaikan sistem pengajaran, maka 

seorang guru harus mempunyai kemampuan memilih dan menerapkan metode 

mengajar yang sesuai agar dapat menciptakan suasana yang mendukung 

dalam proses pembelajaran. 

       Berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah, selama ini guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional. Akibatnya sistem komunikasi yang 

terjadi cenderung satu arah yaitu guru aktif menjelaskan materi, memberi 

contoh, dan menyajikan soal ataupun bertanya. Agar dapat menciptakan 

suasana yang mendukung dalam proses pembelajaran dipilih metode mengajar 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel, siswa diharapkan bisa memecahkan masalah yang ada 

karena siswa bekerjasama dalam kelompok, sedangkan guru berperan sebagai 

pembimbing yang bertugas membimbing siswa dalam kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah. Serta dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL), hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna 

bagi siswa karena proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. 

       Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun ajaran 2012-2013? 



 

 

 

416 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

2. Bagaimana ketuntasan belajar siswa setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya 

tahun ajaran 2012-2013? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap proses belajar mengajar dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK 

Barunawati Surabaya tahun ajaran 2012-2013? 

       Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati 

Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 

b. Mendeskripsikan ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati 

Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 

c. Mendeskripsikan respon siswa tehadap proses belajar mengajar 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 
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B. Metode Penelitian 

       Rancangan penelitian ini menggunakan desain “One-shoot Case Study” 

yaitu.  

X         O 

(Arikunto, 2006:85) 

Keterangan: 

X : Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

O : Hasil penelitian setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). 

       Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 tahun ajaran 

2012-2013 di SMK Barunawati Surabaya, sedangkan sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas X Akuntansi 1 yang terdiri dari 28 siswa. Peneliti memilih 

kelas X Akuntansi 1 karena guru bidang studi matematika yang ditunjuk oleh 

pihak kepala sekolah untuk pengambilan data memegang kelas X Akuntansi 

1. Pengamatan dilakukan terhadap kelompok yang mudah dijangkau oleh 

pengamat atau kelompok siswa yang paling dekat dengan posisi tempat duduk 

pengamat. Pengelompokan siswa dilakukan sesuai pasangan sebangkunya. 

       Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah 

metode pengamatan, metode tes, dan metode angket. Metode pengamatan 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Metode tes digunakan untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dari penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual teaching and learning (CTL). Tes yang dimaksud adalah post-test 

sesuai dengan rancangan penelitian yang dipilih oleh peneliti. Metode angket 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa tentang 

pendapat siswa mengenai pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual teaching and learning (CTL). 
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       Data hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis 

dengan menggunakan persentase (%), yaitu: 

 

% tiap aktivitas = 
Jumlah  kategori  aktivitas  siswa  yang  muncul

Jumlah  total  frekuensi  aktivitas  siswa
 x 100 % 

(Indriani, 2004) 

       Dari awal sampai akhir proses pembelajaran, aktivitas siswa 

dikategorikan aktif apabila jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa yang 

relevan dengan kegiatan pembelajaran lebih dominan daripada yang tidak 

relevan dengan kegiatan pembelajaran. 

       Data tes hasil belajar siswa dianalisis berdasarkan ketentuan dari sekolah 

khususnya mata pelajaran matematika, seorang siswa dikatakan tuntas belajar 

jika skor yang diperoleh ≥ 75. Kemudian dari data tes hasil belajar siswa, 

menurut Indriani (2004:44) ketuntasan belajar klasikal adalah 85%. 

Ketuntasan hasil belajar kelas dihitung berdasarkan Penilaian Acuan Patokan 

(PAP) dengan menggunakan acuan ketuntasan pencapaian tujuan 

pembelajaran berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

SMK 2004, dengan menggunakan rumus: 

KBK =  
banyaknya  siswa  yang  tuntas

banyaknya  siswa
 x 100% 

Keterangan: 

KBK : Ketuntasan Belajar Kelas 

KBK ≥ 85% termasuk tuntas 

KBK < 85% termasuk tidak tuntas 

       Untuk memperoleh data tentang respon siswa yang diisi oleh siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran digunakan rumus: 

 

Persentase (%) aktivitas = 
Jumlah  siswa  yang  memberikan  respon

Jumlah  siswa  seluruhny a
 x 100 % 

 

       Data hasil angket dianalisis dengan mencari persentase jawaban siswa 

untuk setiap pertanyaan dalam angket. Menurut Indriani (2004) menjelaskan 
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bahwa respon siswa ditetapkan positif jika rata-rata persentase jawaban “ya” 

lebih besar atau sama dengan 80%. 

C. Hasil Penelitian 

       Berdasarkan hasil pengamatan menggunkan lembar pengamatan aktivitas 

siswa, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa yang tergolong aktif sebesar 

75,7% dan aktivitas siswa yang tergolong tidak aktif sebesar 24,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa aktif lebih 

besar dari jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa tidak aktif. 

       Jumlah siswa yang memperoleh skor ≥ 75, atau siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar individual adalah 25 siswa. Dengan demikian 

dapat dihitung persentase siswa yang mendapat skor ≥75, yaitu: 

25

27
x100% = 92,59% 

Karena persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada post-test adalah 

92,59%, maka dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah 

tercapai. 

       Berdasarkan hasil perhitungan angket respon dapat dilihat bahwa jumlah 

rata-rata persentase jawaban “ya” sebesar 85,7% sedangkan jumlah rata-rata 

persentase jawaban “tidak” sebesar 14,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL)  adalah positif. 

D. Pembahasan 

       Pada pelaksanaan proses pembelajaran secara keseluruhan, aktivitas siswa 

yang dominan adalah berdiskusi/bertanya dengan temannya, yaitu dengan 

persentase sebesar 22,57%. Aspek ini terjadi karena interaksi siswa dalam 

kelompok kooperatifnya untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Pada 

aspek mendengarkan penjelasan guru yaitu dengan persentase 21,18%. Proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan telah dilakukannya semua 

keterampilan kooperatif dan komponen Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam proses pembelajaran oleh siswa seperti yang tercantum pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa. Pada tahap pertama yaitu tahap berpikir 

(think) dengan pendekatan CTL (konstruktivisme, inquiry, bertanya), dalam hal 

ini ditunjukkan oleh kegiatan siswa mengerjakan LKS secara individu yaitu 

dengan persentase sebesar 17,71%. Pada tahap kedua yaitu tahap berpasangan 

(pair) dengan pendekatan CTL (bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, 

refleksi), dalam hal ini ditunjukkan oleh kegiatan siswa berdiskusi/bertanya 

dengan temannya telah berjalan dengan sangat baik, karena aspek ini yang 

paling dominan muncul. Keberanian siswa untuk bertanya kepada guru dengan 

persentase sebesar 6,25%. Pada tahap ketiga yaitu tahap berbagi (share) dengan 

pendekatan CTL (bertanya, masyarakat belajar, pemodelan refleksi, authentic 

assessment) yang ditunjukkan oleh kegiatan siswa dalam penyajian hasil 

diskusi dengan persentase sebesar 5,56% dan kegiatan menanggapi jawaban 

teman dengan persentase 3,82%. Pada aspek tersebut juga berjalan cukup baik, 

hal ini dikarenakan banyaknya pilihan jawaban sehingga banyak siswa yang 

ingin mempertahankan jawaban kelompoknya masing-masing. Pada kegiatan 

menulis/menyalin catatan yang relevan dengan kegiatan pembelajaran 

persentasenya cukup besar yaitu sebesar 19,79% artinya siswa telah melakukan 

kegiatan ini dengan baik. Persentase pada kegiatan ini cukup besar karena 

kegiatan ini sudah biasa dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang selama 

ini siswa laksanakan. Sedangkan pada aspek terakhir yaitu tidak berada dalam 

tugas yang meliputi percakapan diluar topik pelajaran. Aspek tersebut sebesar 

3,13% dikarenakan siswa telah selesai mengerjakan tugas yang diberikan.  

Jumlah aktivitas siswa yang tergolong aktif sebesar 75,7% dan aktivitas siswa 

yang tergolong tidak aktif sebesar 24,3%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

rata-rata persentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari jumlah rata-rata 

persentase aktivitas siswa tidak aktif. Dengan demikian, aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
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Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) termasuk kategori aktif. 

       Jumlah siswa yang memperoleh skor ≥ 75, atau siswa yang telah mencapai 

ketuntasan belajar individual adalah 25 siswa. Dengan demikian dapat dihitung 

persentase siswa yang mendapat skor ≥75, yaitu: 

25

27
x100% = 92,59% 

Karena persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada post-test adalah 

92,59%, maka dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah 

tercapai. 

       Dari perhitungan angket respon siswa secara keseluruhan dapat diketahui 

respon siswa terhadap cara guru mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah senang. Hal ini ditunjukkan 

dengan 100% siswa menjawab “ya” terhadap cara guru mengajar. Selain itu 

siswa juga menyukai belajar dengan LKS yang disediakan guru, hal ini 

ditunjukkan dengan 100% siswa  menjawab “ya”. Pada angket respon tersebut 

ada beberapa siswa yang menyatakan bahwa siswa masih kesulitan dalam 

memahami semua pertanyaan yang terdapat didalam LKS. Hal ini ditunjukkan 

dengan 14,3% siswa yang masih kurang dapat memahami pertanyaan yang 

terdapat didalam LKS. Siswa menyatakan bahwa LKS yang digunakan dalam 

pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami materi tentang pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Hal ini ditunjukkan dengan 

100% siswa menjawab “ya” pada pertanyaan tentang aspek tersebut. Pada 

aspek kesempatan untuk berpikir secara mandiri (think) dengan pendekatan 

CTL (konstruktivisme, inquiry, bertanya), siswa menyatakan memiliki 

kesempatan lebih banyak untuk memahami materi secara mandiri. Hal ini 

ditunjukkan dengan 78,6% siswa menjawab bahwa siswa memiliki kesempatan 

lebih banyak untuk memahami materi secara mandiri. Pada tahap 

diskusi/berpasangan (pair) dengan pendekatan CTL (bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi), siswa menyatakan memiliki kesempatan lebih 
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banyak berdiskusi dengan teman sebangku. Hal ini ditunjukkan dengan 85,7% 

siswa menjawab memiliki kesempatan lebih banyak untuk berdiskusi dengan 

teman sebangku. Pada kegiatan berbagi (share) dengan pendekatan CTL 

(bertanya, masyarakat belajar, pemodelan refleksi, authentic assessment), siswa 

menyatakan waktu yang diberikan untuk berbagi dengan teman sekelas masih 

kurang. Ini ditunjukkan dengan dengan hanya 53,6% siswa menjawab bahwa 

mereka memiliki kesempatan lebih banyak untuk berbagi dengan teman sekelas 

karena waktu pelajaran matematika untuk kelas X AK 1 hanya 2 x 45 menit 

dengan jumlah kelompok mencapai 14 kelompok. Hal ini berakibat waktu yang 

digunakan untuk menanggapi hasil diskusi pasangan lain juga masih kurang. 

Ini ditunjukkan dengan hanya 67,9% siswa menjawab bahwa siswa memiliki 

kesempatan lebih banyak untuk menanggapi hasil diskusi pasangan lain. 

Dengan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) ini siswa didorong untuk berani bertanya. Hal ini ditunjukkan dengan 

85,7% siswa menjawab bahwa siswa didorong untuk berani bertanya. Aspek 

yang terakhir menyatakan bahwa siswa berminat mengikuti lagi kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Hal ini ditunjukkan dengan 100% siswa menjawab bahwa siswa berminat 

mengikuti lagi kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Dengan demikian jumlah rata-rata persentase 

jawaban “ya” sebesar 85,7% sedangkan jumlah rata-rata persentase jawaban 

“tidak” sebesar 14,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel adalah 

positif. 
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E. Simpulan 

       Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada proses 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa. 

1. Aktivitas siswa pada proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013 termasuk pada kategori aktif. 

2. Ketuntasan belajar siswa yang diajar dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013 dapat tercapai. 

3. Respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013 adalah positif. 
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