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ABSTRACT 

 

 

APPLICATION OF THINK PAIR SHARE MODEL TO IMPROVE THE 

STUDENTS’S SOCIAL SKILL AT ENTERPRENEURSHIP LEARNING 

 

 

By 

AdhiGunawan 

This research aims to (1) describes the aplication of enterpreneurship learning 

model of  Think Pair Share in high school students, (2) determine the aplication of  

enterpreneurship learning model of  Think Pair Share to improve social skill of 

high school students. This is a Class Action Research which applying Think Pair 

Share (TPS) model that involved 26 students in grade X-science at Adiguna 

highschool as the subject. The data collection retrieved by observation and 

documentation using descriptive data analyze technique for three cycles. The 

results are: First, the aplication of enterpreneurship learning model of Think Pair 

Share in high school students proceed properly in each fase of TPS. Second, the 

aplication of enterpreneurship learning model of  TPS increase the social skills, 

they are (1) basic interaction, (2) comunication skills, (3) team building, and (4) 

conflict resulution. 
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ABSTRAK 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE UNTUK 

MENINGKATKAN SOCIAL SKILL  SISWA PADA MATA 

PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 

 

Oleh  

AdhiGunawan 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan pembelajaran 

kewirausahaan model Think Pair Share pada siswa sekolah menengah atas, (2) 

mengetahui penerapan pembelajaran kewirausahaan model Think Pair Share 

dalam meningkatkan social skill siswa sekolah menengah atas. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindak Kelas (PTK) dengan menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share (TPS). Subjek penelitian 

sebanyak 26 orang siswa kelas X MIPA di SMA Adiguna Bandar Lampung. 

Pengumpulan data melalui observasi dengan teknik analisis data deskriptif. 

Penelitian berjalan selama tiga siklus. Hasil penelitian adalah, Pertama, penerapan 

pembelajaran kewirausahaan model Think Pair Share pada siswa sekolah 

menengah atas berjalan dengan sangat baik melalui setiap tahapan dalam model 

TPS. Kedua, penerapan pembelajaran model Think Pair Share dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa yaitu (4)  perilaku keterampilan sosial 

yang terbentuk pada siswa yaitu (1) keterampilan dasar berinteraksi, (2) 

keterampilan berkomunikasi, (3) keterampilan membangun tim/kelompok, (4) 

keterampilan menyelesaikan masalah.  

 

Kata kunci : Pembelajaran kewirausahaan, Think Pair share, social skill 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan usaha menumbuhkembangkan potensi-potensi peserta 

didik melalui kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

sumberdaya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan 

yang berkualitas dapat menghasilkan  sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi dibidangnya. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran 

yang memberikan kebebasan para siswa untuk berperan aktif, kreatif dan inovatif 

dalam merespon setiap pelajaran yang diajarkan. Untuk menubuhkan sikap aktif, 

kreatif dan inovatif pada peserta didik tidaklah mudah, berbagai upaya telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, antara lain dengan 

perbaikan mutu pembelajaran. 

 

Belajar mengajar di sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang secara sadar 

dan telah terencana, dengan adanya perencanaan yang baik akan mendukung 

keberhasilan pengajaran. Usaha perencanaan pengajaran diupayakan agar peserta 

didik memiliki kemampuan maksimum dan meningkatkan motivasi, keaktifan dan 

kreativitas sehingga mampu memenuhi harapan baik oleh guru sebagai pembawa 

materi maupun peserta didik sebagai penggarap ilmu pengetahuan.  

 



 
 
 

2 

Hakikat pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kompetensi yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang lebih 

mengedepankan peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan 

keterampilannya. 

Masalah yang dihadapi dalam pendidikan umumnya terkendala oleh lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir mandiri dalam belajar. Proses pembelajaran 

diarahkan pada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya ketika anak didik lulus dari sekolah mereka 

pintar secara teoritis tetapi miskin dalam pengaplikasian dalam kehidupan nyata.  

 

Pendidikan di sekolah terlalu menjejali otak anak dengan berbagai bahan ajar 

yang harus dihafal, pendidikan tidak diarahkan untuk mengembangkan dan 

membangun karakter serta potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain siswa 

kurang diarahkan untuk belajar memecahkan permasalahan hidup dan 

pembentukan manusia yang kreatif serta inovatif. 

 

Pembelajaran yang efektif dapat diwujudkan dengan pemilihan metode belajar 

yang tepat dengan konteks ilmu yang dipelajari. Pembelajaran dalam Ilmu 

Pengetahuan Sosial diantaranya adalah menekankan pengembangan pribadi 
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individu, oleh sebab itu sangatlah dibutuhkan peran aktif siswa dalam belajar baik 

selaku individu maupun secara berkelompok. Siswa diberikan rangsangan untuk 

dapat berfikis kritis, kreatif dan inovatif serta mampu memecahkan permasalahan 

yang ada di dalam diri dan lingkungannya. Orientasi pembelajaran saat ini masih 

bersifat teacher centered atau berpusat pada guru sehingga membuat siswa 

menjadi pasif, sedangkan model pembelajaran yang digunakan oleh guru harus 

membuat siswa aktif, kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, karena 

keaktifan siswa dapat mempengaruhi hasil belajar. 

 

Perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses belajar mengajar dan 

interaksi antar siswa dan guru. Sudah seharusnya kegiatan belajar mengajar lebih 

mempertimbangkan siswa. Alur proses belajar tidak mesti hanya berasal dari guru 

menuju siswa. Siswa dapat pula menjadi sumber belajar bagi siswa lainnya. Tugas 

guru adalah untuk mengatur dan mengorganisir lingkungan belajar di kelas. 

Dengan demikian perlu dikembangkan model pembelajaran yang berorientasi 

pada pembelajaran yang beriklim kondusif untuk mampu bekerjasama sehingga 

para siswa diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan. Dalam konteks ini maka 

pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran bersama menjadi sangat 

penting. Oleh karena itu, untuk dapat mengasah kemampuan bekerjasama siswa, 

salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. 

 

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok untuk bekerjasama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar agar tujuan belajar tercapai. Model pembelajaran ini juga dapat 

memotivsi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Model 
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pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satu diantaranya adalah 

tipe Think Pair Share. Think Pair Share (TPS) atau berfikir berpasangan berbagi 

adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa. Think Pair Share menghendaki siswa bekerja saling membantu 

dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif dari pada 

penghargaan individu. 

 

Sekolah Menengah Atas adalah suatu lembaga pendidikan tingkat menengah 

dimana peserta didik (siswa) sebagai input, dididik dan dilatih agar memiliki 

kemampuan berfikir kritis serta memiliki keterampilan sosial sehingga mampu 

memenuhi tuntutan zaman . Lulusan SMA diharapkan dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sehingga dibutuhkan kemampuan sosial 

yang baik sebagai bekal untuk bersosialisasi dan berinteraksi di perkuliahan. 

Siswa seharusnya tidak hanya dibekali dengan kemampuan akademik. Pada siswa 

SMA, diharapkan output yang dihasilkan melalui penanaman keterampilan sosial 

adalah mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

belajar dan lingkungan kehidupan sehari-hari. 

 

Hasil temuan pada SMA Adiguna Bandar Lampung terlihat bahwa guru sangat 

memahami apa yang dimaksud dengan keterampilan sosial serta arti pentingnya 

bagi kehidupan siswa sekarang, maupun kelak pada dunia kerja. Namun, dalam 

pelaksanaan pembelajaran jauh sekali dari harapan dalam membentuk 

keterampilan sosial siswa, sebatas pembelajaran konvensional dimana 

mementingkan tuntasnya materi, didominasi dengan metode ceramah, yang 

miskin metode dan model pembelajaran yang bervariasi. guru hanya menerangkan 
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materi pelajaran sementara siswa menyalin materi sehingga materi kurang 

menarik perhatian siswa sehingga mereka malas untuk belajar karena kurangnya 

rangsangan yang diberikan oleh guru sehingga kelas menjadi monoton dan 

membosankan serta keaktifan siswa tidak dioptimalkan, hal ini berdampak pada 

rendahnya pengaplikasian ilmu-ilmu yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa sehingga siswa tidak dapat memaknai pentingnya ilmu yang dipelajari.  

 

Bukan sebuah temuan yang menghebohkan, karena bisa dibilang bahwa 

pembelajaran pada sekolah kebanyakan memang belum memperhatikan aspek 

keterampilan sosial, anggap saja sebagai sebuah gambaran umum. Pembelajaran 

berbasis keterampilan dapat dikatakan sebagai sebuah wacana baru yang patut 

mendapatkan perhatian serius pihak sekolah. 

 

Terlihat bahwa metode pembelajaran yang dilakukan belum membekali siswa 

dengan kompetensi keterampilan sosial, melainkan masih terfokus pada aspek 

pengetahuan, berpusat pada guru, menghafal, guru kurang mengaitkan materi 

pelajaran dengan lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa kurang dapat 

mengembangkan potensinya dalam berfikir objektif, berfikir kritis, argumentatif, 

bersikap dan berperilaku secara optimal. Padahal keterampilan sosial sangat 

berpengaruh dalam proses dan keberhasilan belajar selanjutnya, serta dalam 

kehidupan di masyarakat, karena belajar bukan hanya persoalan intelektual 

semata, namun juga dituntut untuk mengembangkan potensinya dalam berfikir 

objektif, berfikir kritis, argumentatif, bersikap dan berperilaku secara optimal. 
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Pada penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMA Adiguna 

Bandar Lampung melalui pengamatan pada pembelajaran kewirausahaan kelas X 

MIPA, penulis menemukan fakta bahwa model pembelajaran serta metode yang 

digunakan dalam kegiatan belajar masih bersifat klasikal. Pembalajaran hanya 

terpusat pada guru, guru menerangkan materi dan siswa hanya duduk diam dan 

memperhatikan dengan sesekali mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis. 

Gambaran seperti ini yang berlangsung dalam kegiatan belajar kelas X MIPA 

mata pelajaran kewirausahaan sehingga proses belajarnya masih klasikal atau 

tradisional. Pengamatan yang dilakukan siswa hanya menjadi pemerhati, 

pendengar setia dan hanya menerima teori tanpa terlibat secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran seperti ini yang menciptakan kejenuhan pada 

siswa bahkan cenderung ribut mengobrol dengan kegiatan masing-masing diluar 

materi pelajaran yang disampaikan.  

Ketidaktertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran diperkuat dengan penjelasan 

dari guru mata pelajaran bahwa 80% siswa lebih banyak diam di kelas, sedangkan 

20% lainnya terdiri dari siswa yang hiperaktif. Hasil belajar melalui semester 

sebelumnya serta nilai yang ditunjukkan oleh guru kewirausahaan menunjukkan 

hasil belajaran sebagian besar siswa belum tuntas. Guru menyebutkan materi yang 

lemah terkait dengan mengaplikasikan teori yang diperoleh dengan kegiatan atau 

bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik 

masing rendah, peneliti mengamati perubahan sikap siswa antara lain kemampuan 

berbicara, berpendapat, interaksi sosial, pengendalian diri dan empati belum 

terlihat. Hal ini terlihat ketika siswa menjalankan piket bersama, belum terlihat 

kesadaran piket merupan tanggungjawab bersama hanya beberapa siswa wanita 
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yang membersihkan kelas sedangkan lainnya tidah peduli dengan tugas yang 

seharusnya dilaksanakan. Membuang sampah serta menghapus papan tulis belum 

tuntas dibersihkan sehingga guru memerintahkan salah seorang siswa untuk 

membersihkannya. Kurangnya kesadaran siswa tersebut juga nampak dalam 

aktifitas belajar siswa dengan tidak adanya saling mendukung dan memotivasi 

untuk belajar antar siswa. Keaktifan belajar dikelas hanya didominasi oleh siswa 

yang tergolong pintar dan percaya diri. Dalam proses pengamatan pra penelitian, 

penulis mengamati bahwa antara siswa yang satu dengan yang lainya terlihat 

kurang akrab dalam saling menyapa, berkomuniksi, mengobrol dan bermain 

bersama. Terlihat bahwa sesama siswa tidak saling mengenal dengan baik kurang 

adanya interaksi langsung.  

Proses belajar yang terjadi di kelas siswa belum memiliki kepercayaan diri bahwa 

mereka bisa melakukan dalam hal keterampilan diri seperti berbicara, bertanya, 

berpendapat dan berinteraksi. Seperti saat guru menunjuk siswa dan memberikan 

pertanyaan, siswa banyak yang belum siap untuk menjawab, sedangkan 

pertanyaan yang dilontarkan pun sesungguhnya tidaklah sulit dan tidak 

menyimpang dari pelajaran yang diberikan. Hal sebaliknya juga sama ketika guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mereka lebih banyak diam 

sampai akhirnya batas waktu yang diberikan. Jelas terlihat bahwa kepercayaan diri 

masih kurang serta adanya rasa takut dan ragu akan melakukan kesalahan. Dari 

pengamatan inilah peneliti berpendapat bahwa keterampilan sosial siswa belum 

terbentuk dengan baik. Komunikasi, kerjasama, interaksi sosial, empati, 

kemampuan bertanya dan berpendapat merupakan beberapa faktor dalam 

keterampilan sosial.  
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Peneliti juga mengamati beberapa indikator keterampilan sosial yang diobservasi 

dan wawancara di SMA Adiguna Bandar Lampung menunjukan keterampilan 

sosial siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kurang memenuhi standar atau 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan 

pada siswa kelas X SMA Adiguna Bandar Lampung dalam pembelajaran 

kewirausahaan tentang aspek keterampilan sosial siswa untuk aspek keterampilan 

sosial komunikasi dan keterampilan sosial membangun tim/kelompok pada kelas 

X terlihat bahwa kelas X MIPA keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan masih kurang jika dibandingkan dengan kelas-kelas lainya.  Secara 

rinci skor hasil pengamatan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan untuk aspek keterampilan sosial terdiri dari empat indikator 

pengamatan, diperoleh skor pengamatan yang tersaji pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Skor Hasil Pengamatan Aspek Keterampilan Sosial  

Siswa Kelas X MIPA Pembelajaran Kewirausahaan 

No. Indikator Pengamatan 
Sub Indikator X MIPA 

% 
Keterampilan Sosial ∑ Siswa 26 

1 Keterampilan dasar 

berinteraksi 
Saling mengenal dan 

berkomunikasi 
15 58 

2 Keterampilan 

berkomunikasi 
Berpendapat dengan 

bahasa yang baik dan 

sopan 

4 15 

3 Keterampilan 

menyelesaikan masalah 
Saling menolong antar 

sesama 
8 31 

4 Keterampilan membangun 

tim/kelompok 
Mencari jalan keluar 

4 15 

Sumber : Data Hasil Pengamatan Guru diolah, 2014 

 

Pada Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa 26 siswa yang diobservasi aspek 

keterampilan sosial hanya mencangkup keterampilan dasar berinteraksi dapat 

dikatan masih rendah sebanyak 15 siswa saja yang saling mengenal dekat dan 

menunjukkan berkomunikasi yang baik atau setara dengan 58%. Persentase ini 
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masih kecil karena semestinya siswa dalam suatu kelas kecil sudah saling 

mengenal dengan baik selurus siswa di kelas tersebut.  Keterampilan berpendapat 

dengan bahasa yang baik dan sopan masih terlihat sangat rendah hanya ada empat 

siswa yang mampu berpendapat dengan bahasa yang baik dan sopan secara baik 

atau jika dipersentase hanya 15% siswa. Pada keterampilan sosial saling 

menolong antar sesama hanya ada delapan siswa yang menunjukkan indikator 

saling menolong persentasenyapun masih sangat rendah yaitu 31%. Ini 

menunjukkan siswa kurang peduli dengan ssamanya dan cenderung bersikap 

individualistis, dan keterampilan sosial mencari jalan keluar juga masih sangat 

rendah hanya ada empat siswa yang mampu mencapai indikator tersebut, 

persentasenya hanya 15% siswa yang memiliki inisiatif memecahkan masalah dan 

mencari jalan keluar. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat menjadi acuan 

bahwa pada kelas X MIPA menunjukkan kemampuan keterampilan sosial siswa 

pada mata pelajaran kewirausahaan masih rendah dan perlu ditingkatkan.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share diharapkan siswa 

dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab dalam komunikasi 

antara satu dengan yang lainnya, serta bekerja saling membantu dalam kelompok 

kecil. Dengan demikian melalui model pembelajaran kooperatif Think Pair Share, 

siswa secara langsung dapat memecahkan masalah, memahami suatu materi 

secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, 

membuat kesimpulan (diskusi) serta mempresentasikan di depan kelas sebagai 

salah satu langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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Permasalahan sebagaimana tersebut di atas harus segera diatasi atau diteliti 

sehingga akan meningkatkan keterampilan sosial siswa diantaranya dalam 

keterampilan dasar berinteraksi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan 

menyelesaikan masalah, keterampilan membangun tim/kelompok yang akhirnya 

akan meningkatkan hasil dan mutu pembelajaran. Tindakan perbaikan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

yang dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Salah satu model yang dapat 

digunakan adalah model Think Pair Share atau belajaran berpasangan sehingga 

akan menghasilkan peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, berpikir 

kreatif, kritis dan rasional, serta memiliki hasil belajar yang baik.  

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong peneliti sebagai guru Mata 

Pelajaran Kewirausahaan di kelas X melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

sebagai upaya meningkatkan keterampilan sosial siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran Think Pair Share, untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa 

sehingga siswa mampu mengembangkan potensinyanya dalam berfikir objektif, 

berfikir kritis, argumentatif, bersikap dan berperilaku secara optimal.  

1.2  Identifikasi Masalah 

 

Pendidikan dalam proses pembelajaran belum memberikan kesempatan peserta 

didik untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara personal. 

1.2.1  Pendidikan selama ini memposisikan peserta didik sebagai objek, 

sedangkan pendidik memposisikan diri sebagai subjek pembelajaran, 

akibatnya pendidik lebih aktif dan dominan dalam pembelajaran. 
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1.2.2    Pendidik hanya menggunakan metode ceramah yang diselingi tanya jawab, 

pemberian tugas, dan diskusi yang kurang terarah dalam pembelajaran 

mengakibatkan peserta didik kurang aktif. 

1.2.3   Keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran kewirausahaan dalam 

proses pembelajaran masih kurang dari hasil observasi di lokasi penelitian. 

1.2.4  Motivasi, minat, kreatifitas dan kemandirian peserta didik terhadap 

penanaman nilai-nilai berwirausaha masih rendah. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

1.3.1  Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebgai berikut. 

1) Bagaimanakah penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share pada 

mata pelajaran kewirausahaan di SMA Adiguna Bandar Lampung? 

2) Apakah penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share dapat 

meningkatkan social skill siswa pada mata pelajaran kewirausahaan di 

SMA Adiguna Bandar Lampung? 

 

1.3.2  Pemecahan Masalah 

 

Model pembelajaran yang tepat memungkinkan peserta didik dapat 

mengembangkan serta meningkatkan keterampilan sosial kemandirian, 

motivasi belajar, kreativitas, inovatif, penanaman nilai-nilai wirausaha, 

mampu saling menghargai dan bekerjasama sesama peserta didik. Berkaitan 

dengan hal tersebut solusi yang diajukan untuk memecahkan masalah 

sebagai berikut. 
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1) Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share diharapkan dapat 

membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa 

pada mata pelajaran kewirausahaan. 

2) Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share diharapkan dapat 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sosial, kemandirian, 

motivasi belajar, kreativitas, inovatif, penanaman nilai-nilai wirausaha, 

mampu saling menghargai dan bekerjasama sesama peserta didik 

sehingga memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya. 

3) Peningkatan hasil belajar peserta didik dilakukan dengan cara 

menyampaikan kepada peserta didik bahwa aktivitas yang dilakukan 

selama kegitan pembelajaran (mengembangkan serta meningkatkan 

keterampilan sosial, kemandirian, motivasi belajar, kreativitas, inovatif, 

penanaman nilai-nilai wirausaha, mampu saling menghargai dan 

bekerjasama sesama peserta didik) akan dinilai. Fokus keberhasilan 

yakni dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan 

sosial siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share sebagai berikut. 

1.4.1 Mendeskripsikan penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share pada 

mata pelajaran kewirausahaan di SMA Adiguna Bandar Lampung. 
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1.4.2 Mengetahui Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share dalam 

meningkatkan keterampilan sosial pada mata pelajaran kewirausahaan di 

SMA Adiguna Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan serta meningkatkan 

keterampilan sosial, kemandirian, motivasi belajar, kreativitas, inovatif, 

penanaman nilai-nilai wirausaha, mampu saling menghargai dan bekerjasama 

sesama peserta didik. Secara khusus manfaat langsung yang dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini sebagai berikut. 

a) Peserta didik dapat meningkatkan kopetensinnya khususnya 

mengembangkan serta meningkatkan keterampilan sosial, kemandirian, 

motivasi belajar, kreativitas, inovatif, penanaman nilai-nilai wirausaha, 

saling menghargai dan bekerjasama sesama peserta didik. 

b) Pembelajaran lebih efektif dan efisien, kreatif, bermakna dan berfokus 

pada peserta didik.  

c) Mendorong penerapan inovasi pembelajaran agar pembelajaran lebih 

bermutu, menarik dan bermakna, produktif, dialogis, dan manusiawi. 

 

1.5.1 Bagi Pendidik 

a) Meningkatkan kemampuan Pendidik dalam menyusun dan 

mengembangkan program pembelajaran serta melaksanakan strategi 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.  
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b) Meningkatkan kemampuan Pendidik dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas untuk perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang diasuhnya. 

 

1.5.2 Bagi peserta didik  

 

a) Menumbuhkan serta meningkatkan keterampilan sosial siswa pada mata 

pelajaran kewirausahaan. 

b) Meningkatkan proses pembelajaran, kemandirian siswa, motivasi belajar, 

kreativitas, inovatif, penanaman nilai-nilai wirausaha, mampu saling 

menghargai dan bekerjasama sesama peserta didik. 

c) Melatih siswa untuk aktif dan kreatif serta meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran kewirausahaan. 

 

1.5.3 Bagi Sekolah 

 

a) Meningkatkan standar kualitas pendidikan sekolah. 

b) Menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

 

1.5.4 Bagi Peneliti 

 

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari hal yang dimaksud, maka ruang 

lingkup penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) 

2. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peserta didik kelas X di 

SMA Adiguna Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Lokasi penelitian ini adalah di SMA Adiguna Bandar Lampung. 

4. Objek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa 

pada mata pelajaran kewirausahaan di di SMA Adiguna Bandar Lampung 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

5. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 

6. Penelitian dilaksanakan dengan beberapa siklus sampai kompetensi yang 

diharapkan oleh peneliti terpenuhi. 

7. Ruang Lingkup Ilmu 

Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan kajian keilmuan IPS yang 

masuk kedalam tradisi IPS sebagai pengembangan pribadi individu dan 

penelitian mendalam. Mulanya ada tiga tradisi Social studies yang mengalami 

perkembangan menjadi lima tradisi, kelima tradisi  Social studies tersebut 

sebagai berikut. 

a. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan 

b. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. 

c. IPS sebagai penelitian mendalam. 

d. IPS sebagai kritik kehidupan sosial. 

e. IPS sebagai pengembangan pribadi individu. 

 

Dalam pembelajaran tertentu saja tidak dapat secara langsung menyampaikan 

kalimat tradisi tersebut sebagai materi.  Oleh karena itu, dalam kurikulum 
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pembelajaran IPS kelima tradisi tersebut dikembangan menjadi sepuluh tema.  

Kesepuluh tema menurut NCSS (1984) dapat dikembangkan sebagai berikut. 

a) Budaya.  

b) Waktu, kontinuitas dan perubahan. 

c) Orang, tempat dan lingkungan. 

d) Individu, pengembangan dan identitas. 

e) Individu kelompok dan lembaga. 

f) Kekuasaan wewenang dan pemerintahan. 

g) Produksi, distribusi dan konsumsi. 

h) Sain, teknologi dan masyarakat. 

i) Koneksi global dan 

j) Cita-cita dan praktek warganegara. 

 

Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share adalah untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa,  sehingga sangat sesuai dengan tradisi IPS berupa 

pengembangan pribadi individu yang diantara tujuannya menumbuhkan 

kemampuan berinteraksi dengan siswa, meningkatkan kemampuan individu 

untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain secara khusus pada mata 

pelajaran kewirausahaan dengan pendidikan IPS dikaji melalui konsep social 

studies.  

 

Pendidikan IPS sebagai pengembangan pribadi juga bermaksud menjadikan 

seorang individu memiliki sifat bertanggungjawab, idealis dan memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, sehingga menjadi individu yang baik bagi dirinya 

sendiri dan orang lain. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Kooperatif 

 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami 

materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif belajar dikatakan belum selesai jika 

salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

 

Gracia (1991: 186) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 

“Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar aktif, kelas tampak seperti 

mesin belajar dan siswa; termasuk aktivitas belajar mereka sebagai bahan 

bakar yang menggerakkan mesin; siswa dikelompokkan oleh guru dalam 

empat sampai lima anggota dam satu tim; siswa-siswi tersebut hetrogen 

dalam kemampuan dan jenis kelamin; mereka tercampur antara kelas 

sosial, ras, etnik, dan agama. Siswa dalam tim memberikan hasil pekerjaan 

masing-masing siswa dalam tim mempelajari apa yang ditugaskan oleh 

guru sebagai hasil kerja mereka”. 

 

Model pembelajaran menurut Joyce (Trianto, 2011:5) adalah “Suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 
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komputer, kurikulum, dan lain-lain”. Model pembelajaran kooperatif dapat 

membantu peseta didik meningkatkan sikap positif dalam pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat Sanjaya, Wina (2010:241) mengemukakan bahwa. 

 “Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan model pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat 

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem 

penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan 

memperoleh penghargaan, jika kelompok mampu menunjukkan prestasi 

yang di persyaratkan”. 

Jelas bahwa dalam pendapat tersebut pembelajaran kooperatif menekankan 

peserta didik pada perilaku bersama. Dalam bekerja sama yang bertujuan untuk 

saling membantu satu sama lain, menghormati pendapat orang lain, dan selalu 

bekerja sama untuk menambah pengetahuannya. 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk 

sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama 

kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-

tidaknya meliputi tiga tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

(Jacobsen dkk, 2009).  

Anita Lie (2008:31) mengemukakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa 

dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur 

model pembelajaran gotong royong harus diterapkan sebagai berikut. 

a) Saling ketergantungan positif. 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 
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tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan 

mereka. 

b) Tanggung jawab perseorangan. 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

Cooperative Learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk 

melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran 

Cooperative Learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian 

rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa 

dilaksanakan. 

c)   Tatap muka. 

Dalam pembelajaran Cooperative Learning setiap kelompok harus diberikan 

kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan 

memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan 

semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, 

memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan. 

d)   Komunikasi antar anggota. 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan 

kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan 

berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang. Namun, 

proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh 
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untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental 

dan emosional para siswa. 

e)   Evaluasi proses kelompok. 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 

 

2.1.1 Tujuan Pembelajaran Kooperatif. 

 

Metode pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat-manfaat positif apabila 

diterapkan didalam kegiatan pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan 

pembelajaran kooperatif, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

keragaman dan pengembangan keterampilan sosial. Penjabaraan lebih jelas 

tujuan pembelajaran kooperatif dikemukakan oleh Majid (2013:175) terdapat 

tiga poin penting dalam pembelajaran kooperatif   pertama meningkatkan 

kinerja belajar siswa dalam tugas-tugas akademik, sehingga berpengaruh baik 

dengan nilai mata pelajaran. Model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam 

membantu siswa untuk memahami kosep-konsep yang sulit. Kedua siswa 

dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar 

belakang. Ketiga mengembangkan keterampilan sosial siswa, berbagi tugas, 

aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk 

bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam kelompok.  
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a. Hasil Belajar Akademik 

Berbagai metode yang digunakan dalam pembelajaran kewirausahaan, 

pembelajaran kooperatif merupakan metode alternatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran kewirausahaan antara lain meningkatkan kemampuan 

siswa untuk bekerja sama dengan orang lain, dan pada saat yang sama 

dapat meningkatkan prestasi akademik. Hal ini dikarenakan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif sesuai untuk pelajaran kewirausahaan karena 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembelajaran 

kewirausahaan dan penerapannya pada dunia riil. 

 

Dalam pandangan ini kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi, berdebat, 

mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain 

merupakan unsur penting dari pembelajaran kooperatif yang menyebabkan 

meningkatnya prestasi akademik. Dalam kegiatan tersebut siswa lebih 

banyak dirangsang dengan membaca, mendengar, dan berdiskusi. 

Informasi yang diulang-ulang dengan bantuan teman dengan bahasa yang 

mudah dipahami dapat menyebabkan siswa banyak terlibat dalam 

penerimaan informasi. 

 

b. Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu 

Metode pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dalam kondisi untuk saling bekerja, saling 

bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan kooperatif dan belajar untuk menghargai 

satu sama lain. Maka, untuk dapat merealisasikan hal tersebut dalam 

http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/04/prosedur-pembelajaran-kooperatif.html
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metode Cooperative learning dibentuk kelompok kooperatif yang 

heterogen, yang berfungsi untuk penerimaan yang luas terhadap orang 

yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidak 

mampuan. 

 

c. Pengembangan Keterampilan Sosial 

 

Tujuan utama pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan siswa 

keterampilan kerja sama dan kolaborasi. Keterampilan ini sangat penting 

untuk dimiliki dalam masyarakat, karena sebagai manusia kita 

membutuhkan orang lain dan perlu bekerja sama dengan orang lain. 

 

Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mencapai tujuan mereka 

hanya jika siswa lain dengan siapa mereka bekerja sama mencapai tujuan 

tersebut. Tujuan-tujuan pembelajaran ini mencakup tiga jenis (1) hasil 

belajar akademik (2) penerimaan terhadap keragaman (3) pengembangan 

keterampilan sosial (Majid, 2013:175). Pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja saling bergantungan  satu sama lain atas tugas-tugas 

bersama dan melalui pembangunan struktur penghargaan kooperatif, 

belajar untuk menghargai satu sama lain (Trianto, 2011:44).  

 

Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih 

keterampilan-keterampilan kerjasama dan kolaborasi dan juga 

keterampilan tanya-jawab (Ibrahim dkk, 2005:9). Dengan demikian 

keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-masing 
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individu dalam kelompok, dimana keberhasilan tersebut sangat berarti 

untuk mencapai tujuan yang positif dalam belajar kelompok. 

  

2.1.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

 

Menurut Suyanti (2010: 99-100) karakteristik pembelajaran kooperatif 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Pembelajaran secara tim. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus 

mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim (anggota 

kelompok) harus saling membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran 

ditentukan oleh keberhasilan tim. 

 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai empat fungsi 

pokok yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Dalam 

pembelajaran kooperatif perencanaan menunjukkan bahwa 

pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan secara efektif. Pelaksanaan menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk 

ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Fungsi organisasi 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama 
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antar setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu, perlu diatur tugas dan 

tanggung jawab setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui tes maupun non tes. 

 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan 

dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan 

saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi 

juga ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya siswa yang pintar 

membantu siswa yang kurang pintar. 

 

d. Keterampilan bekerja sama 

 

Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui 

aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja 

sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Siswa perlu 

dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat menyampaikan ide, 

mengemukakan pendapat , memberi kontribusi keberhasilan kelompok.  

 

2.2  Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran TPS dikembangkan oleh Frank Lyman dkk, dari Universitas 

Maryland pada tahun 1985. Model pembelajaran Think-Pair-Share merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif sederhana. Teknik ini memberi 
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kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang 

lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Lie, 2004: 57). 

 

TPS dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi, 

seorang siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya 

untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. Selain itu, TPS juga 

dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas. TPS sebagai salah satu metode pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing. Guru 

tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran (teacher oriented), tetapi 

justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan memahami konsep-konsep baru 

(student oriented). 

 

Isjoni (2011: 78) menyatakan bahwa tehnik ini memberikan siswa kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan teknik ini 

adalah optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan delapan kali 

lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka 

kepada orang lain. Arends ( Komalasari,  2010: 84) mengemukakan sebagai 

berikut. 

“Model pembelajaran Think Pair and 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 

dalam Think Pair and Share dapat memberi murid lebih banyak waktu 

berfikir, untuk merespon dan saling membantu.” 

 
 

Model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu 

diselenggarakan dalam seting kelompok secara keseluruhan. Karakteristik model 
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TPS siswa dibimbing secara mandiri, berpasangan, dan saling berbagi untuk 

menyelesaikan permasalahan. Model ini selain diharapkan dapat menjebatani dan 

mengarahkan proses belajar mengajar siswa juga mempunyai dampak lain yang 

sangat bermanfaat bagi siswa. Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari model 

ini adalah siswa dapat berkomunikasi secara langsung oleh individu lain yang 

dapat saling memberi informasi dan bertukar pikiran serta mampu berlatih untuk 

mempertahankan pendapatnya jika pendapat itu layak untuk dipertahankan. 

 

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal 

mendasar yang harus dilakukan dalam model pembelajaran TPS antara lain; 

berfikir ( thinking ), berpasangan ( pairing ), dan berbagi ( share ). 

Alternatif  proses belajar mengajar dengan model pembelajaran Think Pair 

and  Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi murid. Hal ini dapat dilihat dalam langkah langkah 

dalam model pembelajaran ini, yaitu murid melakukan diskusi dalam dua tahap 

yaitu tahap diskusi dengan teman sebangkunya kemudian dilanjutkan diskusi 

dengan keseluruhan kelas pada tahap berbagi (sharing). 

 

Model pembelajaran TPS diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan 

berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta 

bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Hal ini sesuai dengan pengertian 

dari model pembelajaran Think-Pair-Share itu sendiri, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh (Lie, 2008:57) bahwa, “Think-Pair-Share adalah pembelajaran 

yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan 

orang lain. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa 
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melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Model Pembelajaran TPS merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif sederhana yang memiliki prosedur secara 

eksplisit sehingga model pembelajaran TPS dapat disosialisasikan dan digunakan 

sebagai alternatif dalam pembelajaran kewirausahaan di sekolah.  

2.2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Think Pair Share 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran TPS adalah: (1) guru 

membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada 

semua kelompok, (2) setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas 

tersebut sendiri, (3) siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam 

kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya, (4) kedua pasangan bertemu 

kembali dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk 

membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat (Lie, 2008:58). 

 

TPS memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi 

siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu 

satu sama lain. Sebagai contoh, guru baru saja menyajikan suatu topik atau 

siswa baru saja selesai membaca suatu tugas, selanjutnya guru meminta 

siswa untuk memikirkan permasalahan yang ada dalam topik tersebut. 

 

Langkah-langkah dalam pembelajaran TPS sederhana, namun penting 

terutama dalam menghindari kesalahan-kesalahan kerja kelompok. Dalam 

model ini, guru meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, berpasangan 

dengan siswa lain dan mendiskusikannya, kemudian berbagi ide dengan 
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seluruh kelas. Tahap utama dalam pembelajaran TPS menurut Ibrahim 

(2005:26-27) adalah sebagai berikut. 

1. Tahap 1 : Thingking (berpikir). 

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut 

secara mandiri untuk beberapa saat. 

2. Tahap 2 : Pairing. 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan 

apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap 

anggota pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikiran 

mereka dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling 

meyakinkan, atau paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit 

untuk berpasangan. 

3. Tahap 3 : Sharing (berbagi). 

Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan 

seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan 

berbagi dalam seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan 

yang secara sukarela bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau 

bergiliran pasangan demi pasangan hingga sekitar seperempat pasangan 

telah mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

 

Tahapan-tahapan dalam pembelajaran TPS sederhana, namun penting 

terutama dalam menghindari kesalahan dalam kerja kelompok. Dalam 

model ini guru meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, berpasangan 

dengan siswa lain, kemudian berbagi ide dengan seluruh kelas. Adanya 
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kegiatan berpikir-berpasangan-berbagi dalam metode TPS memberi banyak 

keuntungan. Siswa secara individual dapat mengembangkan pemikirannya 

masing-masing karena adanya waktu berpikir (think time) sehingga kualitas 

jawaban siswa juga dapat meningkat. Siswa harus saling melaporkan hasil 

pemikiran masing-masing dan berbagi dengan seluruh kelas. Jumlah 

anggota kelompok yang kecil mendorong setiap anggota untuk terlibat 

secara aktif, sehingga siswa yang jarang atau bahkan tidak pernah berbicara 

di depan kelas paling tidak memberi ide atau jawaban kepada pasangannya. 

 

Langkah-langkah atau alur pembelajaran dalam Model TPS adalah. 

a. Langkah ke 1 : Guru menyampaikan pertanyaan. 

Aktifitas :   Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, 

dan menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

b. Langkah ke 2 : Siswa berpikir secara individual. 

Aktifitas :   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan 

jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru. Langkah ini dapat 

dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikirannya 

masing-masing. 

c. Langkah ke 3 :  Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing 

dengan pasangan. 

Aktifitas :   Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut 

mereka paling benar atau paling meyakinkan. Guru memotivasi siswa untuk 

aktif dalam kerja kelompoknya. Pelaksanaan model ini dapat dilengkapi 
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dengan LKS sehingga kumpulan soal latihan atau pertanyaan yang 

dikerjakan secara kelompok. 

d. Langkah ke 4 : Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

Aktifitas :   Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah 

secara individual atau kelompok didepan kelas. 

e. Langkah ke 5 : Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 

Aktifitas :   Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

 

2.2.2 Kelebihan Model Pembelajaran Think Pair Share 

 

Fadholi (2009:1) mengemukakan 5 Kelebihan Model Pembelajaran TPS 

sebagai berikut. 

1.  Memberi murid waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain. 

2.  Lebih mudah dan cepat membentuk kelompoknya. 

3.  Murid lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya 

dalam kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. 

4.  Murid memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil 

diskusinya dengan seluruh murid sehingga ide yang ada menyebar. 

5.  Memungkinkan murid untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta 

memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan. 
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Menurut Spencer Kagan (dalam Maesuri, 2002:37) manfaat TPS sebagai 

berikut. 

1.  Para siswa menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan 

tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain ketika mereka terlibat 

dalam kegiatan TPS lebih banyak siswa yang mengangkat tangan mereka 

untuk menjawab setelah berlatih dalam pasangannya. Para siswa 

mungkin mengingat secara lebih seiring penambahan waktu tunggu dan 

kualitas jawaban mungkin menjadi lebih baik, dan 

2.  Para guru juga mungkin mempunyai waktu yang lebih banyak untuk 

berpikir ketika menggunakan TPS. Mereka dapat berkonsentrasi 

mendengarkan jawaban siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan 

pertanyaaan tingkat tinggi. 

 
 

Terdapat beberapa alasan mengapa perlu menggunakan TPS diantaranya. 

1.  Membantu menstrukturkan diskusi. Siswa mengikuti proses yang telah 

tertentu sehingga membatasi berfikirnya melantur dan tingkah lakunya 

menyimpang karena mereka harus berfikir dan melaporkan hasil 

pemikirannya ke mitranya (Jones, 2002 dalam Susilo, 2005). 

2.  Meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan banyaknya informasi 

yang diingat siswa, dengan  metode TPS siswa belajar dari satu sama lain 

dan berupaya bertukar ide dalam konteks yang tidak mendebarkan hati 

sebelum mengemukakan idenya ke dalam kelompok yang lebih besar. 

Rasa percaya diri siswa meningkat dan semua siswa mempunyai 

kesempatan berpartisipasi di kelas karena sudah memikirkan jawaban 
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atas pertanyaan guru, tidak seperti biasanya hanya siswa siswa tertentu 

saja yang menjawab. 

3.  Meningkatkan lamanya “time on task” dalam kelas dan kualitas 

kontribusi siswa dalam diskusi kelas. 

4.  Siswa dapat mengembangkan kecakapan hidup sosial mereka. Dalam 

TPS mereka juga merasakan (a) saling ketergantungan positif karena 

mereka belajar dari satu sama lain, (b) menjunjung akuntabilitas individu 

karena mau tidak mau mereka harus saling berbagi ide, dan wakil 

kelompok harus berbagi ide pasangannya dan pasangan yang lain atau 

keseluruh kelas, (c) punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 

karena seyogyanya tidak boleh ada siswa yang mencoba mendominasi 

dan (d) interaksi antar siswa cukup tinggi karena akan terlibat secara aktif 

dalam sengaja berbicara atau mendengarkan. 

 

 

2.3  Keterampilan Sosial Dalam IPS 

 

Keterampilan sosial  merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena 

memungkinkan individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau 

negatif (Carteledge dan Milburn 1992:143-149). Karena itu, keterampilan sosial 

merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang 

termasuk peserta didik, agar dapat memelihara hubungan sosial secara positif 

dengan keluarga, teman sebaya, masyarakat dan pergaulan di lingkungan yang 

lebih luas. Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan 

hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai pihak, dalam bentuk 

penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan keterampilan memecahkan masalah 
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sosial. Dalam keterampilan sosial tercakup dengan kemampuan mengendalikan 

diri, adaptasi, toleransi, berkomunikasi, berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan 

beradaptasi dalam kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan 

personal berupa kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung 

jawab. Untuk selanjutnya keterampilan tersebut dipadukan dengan kemampuan 

berkomunikasi secara jelas, lugas, menyakinkan dan mampu membangkitkan 

inspirasi, sehingga mampu mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan 

kerjasama. Untuk selanjutnya persamaan pandangan, empati, toleransi, saling 

menolong dan membantu secara positif, solidaritas, menghasilkan pergaulan 

secara harmonis untuk kemajuan bersama. Belajar memberi dan menerima, 

berbagi hak dan tanggungjawab, menghormati orang lain membentuk kesadaran 

sosial dan menjadi embrio bagi keterampilan sosial. Jarolimek dalam Maryani 

(2011:18) mengemukakan bahwa keterampilan sosial dapat meliputi. 

(1) Living and working together; taking turns; respecting the rights of others; 

being socially sensitive 

(2) Learning self-control and self-direction 

(3) Sharing ideas and experience with others. 

Dari penyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial memuat 

aspek-aspek keterampilan untuk hidup bekerjasama, keterampilan mengontrol diri 

dan orang lain, keterampilan saling berinteraksi satu dengan lainnya, berbagi ide 

dan pengalaman dengan orang lain sehingga tercipta suasana yang menyenangkan 

bagi setiap anggota kelompok tersebut. 
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Gambar 2.1 Jejaring Keterampilan Sosial (Maryani, 2011:19) 
 

Bagan tersebut nampak bahwa keteampilan sosial dapat dikelompokkan atas 

empat bagianyang saling berkaitan sebagai berikut. 

1. Keterampilan dasar berinteraksi. 

Berusaha untuk saling mengenal, ada kontak mata, berbagi informasi. 

2. Keterampilan berkomunikasi. 

Mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara (tidak 

membentak), menyakinkan orang untuk dapat mengemukakan pendapat, 

mendengarkan orang tersebut sampai menyelesaikan pembicaraan. 
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3. Keterampilan membangun tim/kelompok. 

Mengakomodasi pendapat orang, bekerjasama, saling menolong, saling 

memperhatikan. 

4. Keterampilan menyelesaikan masalah. 

Mengendalikan diri, empati, memikirkan orang lain, taat terhadap 

kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, respek terhadap 

pendapat orang yang berbeda. 

Keterampilan sosial meliputi keterampilan hidup (life skill) yang berupa. 

1. Keterampilan berfikir dan bernalar. 

2. Keterampilan bekerja dengan orang lain. 

3. Keterampilan mengendalikan diri. 

4. Keterampilan dalam memanfaatkan peluang kerja. 

Kurikulum sekolah umum di Indonesia, dijelaskan bahwa profil lulusan 

diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan sebagai berikut. 

1. Mampu mencari, memilah dan mengolah informasi dari berbagai sumber. 

2. Mampu mempelajari hal-hal baru untuk memecahkan masalah sehari-hari. 

3. Memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. 

4. Memahami, menghargai dan mampu bekerjasama dengan orang lain. 

5. Mampu mentransformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi dengan 

perkembangan masyarakat, lingkungan dan perkembangan global serta 

aturan-aturan yang melingkupinya. 
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Keterampilan sosial tersebut dapat dicapai melalui. 

1. Proses pembelajaran. 

Dalam menyampaikan materi guru mempergunakan berbagai metode 

misalnya diskusi, bermain peran, investigasi, kerja kelompok atau penugasan.  

2. Pelatihan. 

Guru membiasakan siswa untuk selalu mematuhi aturan main yang telah 

ditentukan. 

3. Penilaian berbasis portofolio atau kinerja. 

Penilaian tidak hanya diperoleh melalui hasil tes, tetapi juga hasil dari 

perilaku dan budi pekerti siswa. 

 

2.4  Program Pembelajaran Kewirausahaan untuk Mengembangkan 

Kompetensi Keterampilan Sosial 

 

Program pembelajaran adalah langkah-langkah pembelajaran yang dirancang oleh 

guru untuk mencapai kompetensi keterampilan sosial melalui pengembangan 

kurikulum sesuai dengan kompetensi dasar dan standar isi  kewirausahaan. Dalam 

hal ini guru tidak perlu merubah standar kompetensi ataupun standar isi. Isi 

kurikulum dapat disajikan sesuai dengan urutan yang ada, hanya dalam 

penyampaiannya dalam proses pembelajaran pencapaian materinya harus 

memiliki muatan keterampilan sosial. Seperti berkomunikasi, bekerjasama, saling 

berbagi, mengembangkan sikap saling percaya, empati, toleransi, saling 

membantu secara positif. Dalam penilaiaanpun tidak hanya menilai sejumlah hasil 

penguasaan materi tetapi juga menilai proses, sehingga pembelajaran 

kewirausahaan lebih bermakna, efektif dan efisien. 
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Program pembelajaran yang berupa model, pendekatan, strategi, metode, teknik, 

media dan penilaian yang dipilih oleh guru pada dasarnya digunakan untuk 

membantu siswa mengembangkan dan memperoleh informasi, ide, cara berfikir, 

nilai dan keterampilan serta menanamkan sikap bagaimana memaknai dirinya 

belajar secara positif. Model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Menurut Joyce 

dan Marsha dalam Maryani (2011:24) ada empat model pembelajaran yaitu. 

a. Model proses pencarian informasi (the information processing family). 

Makna tentang diri dan dunia sekitarnya diperoleh melalui seperangkat 

informasi. Mengumpulkan informasi, mengolah, mengklasifikasikan data 

dan menemukan jawaban atas masalah yang ada disekitarnya dapat 

memperkaya pengetahuan dan meningkatkan makna akan diri. Oleh karena 

pencarian informasi menjadi kemampuan melekat dalam kompetensi 

akademik. Berfikir induktif, deduktif, kreatif, kritis ilmiah dan reflektif 

adalah sasaran utama dalam pengembangan model pencarian informasi. 

 

Pengembangan keterampilan sosial khususnya dalam berkomunikasi, 

mengemukakan pendapat, merespon pendapat orang lain, percaya diri akan 

kemampuan diri, memilah dan memilih informasi mana yang berguna 

berasal dari kemampuan akademik. Siswa yang mempunyai pengetahuan 

dan wawasan yang luas cenderung mempunyai control diri (locus control) 

yang baik bahkan mampu mengendalikan orang lain. Melalui pengetahuan 

dan ilmu maka tolernsi, empati dan kehati-hatian dalam bertindak menjadi 

lebih berkembang. 
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b. Model interaksi sosial (the social family). 

Model ini merupakan dasar kebutuhan manusia untuk mempraktikkan 

kehidupan bersama. Kesadaran akan perbedaan individu, setiap individu 

memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan, karena itu diperlukan 

kerjasama untuk menghimpun potensi secara kolektif agar menjadi kekuatan 

besar dan sinergis. Tukar menukar informasi melalui komunikasi, 

membangun kepercayaan, modal sosial, solidaritas dan berbagi dapat 

dibangun melalui pembelajaran dengan pendekatan kooperatif learning. 

c. Model pengajaran personal (the personal family). 

Model ini bertujuan untuk membangun kepribadian, menggali potensi diri, 

memainkan peran sosial dengan baik, cara memahami diri, 

bertanggungjawab, jujur, dan disiplin.   

d. Model pembelajaran system perilaku (the behavioral system family). 

Model ini bertujuan untuk membangun dan memperbaiki perilaku. Dasar 

pemikiran model ini adalah keyakinan setiap manusia mampu mengkoreksi 

diri, mengendalikan diri dan memperbaiki perilakunya. Setiap orang selalu 

ingin direspon secara positif oleh orang lain, oleh karena itu setiap individu 

harus mampu menghargai diri, menilai dirinya dengan baik yang 

diwujudkan dengan perilaku yang baik sesuai dengan tatanan yang berlaku 

dalm masyarakat. Berucap, berperilaku, berpakaian dan bersikap baik 

terhadap orang lain didasari oleh penghargaan terhadap diri sendiri. 

Model pembelajaran diturunkan menjadi pendekatan pembelajaran yaitu titik 

tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan 

pendekatan yang ada terdapat pendekatan yang bersifat berpusat pada siswa 
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(student center) dan pada guru (teacher center). Pendekatan pembelajaran perlu 

dijabarkan kembali kedalam beberapa strategi pembelajaran yaitu prosedur yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan, berupa langkah-langkah pembelajaran 

agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Strategi pembelajaran dapat berupa 

ekpositori (memaparkan informasi/klasikal) atau discovery/inquiry (penemuan), 

apakah kelompok atau individual. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2  Program pembelajaran kewirausahaan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial (Maryani, 2011:26) 

 

Model Pembelajaran: 

a. Model proses pencarian informasi (the information processing family) 

b. Model interaksi sosial (the social family) 

c. Model pengajaran personal (the personal family) 

d. Model pembelajaran system perilaku (the behavioral system family) 

Pendekatan: Cooperative learning 

Berpusat pada siswa  (student center) 

Berpusat pada guru (teacher center) 

 

Strategi pembelajaran: 

1. Discovery dan Inquiry > ekspository 

2. Kelompok > Individual dan klasikal 

 

Metode pembelajaran: 

Tanya jawab, diskusi, investigasi, role playing, simulasi, dsb 

 

Teknik pembelajaran: Siswa aktif 

 

Penilaian: Tes sikap dan non tes (projek/penguasaan, hasil karya, potofolio,  

  kinerja/performance) 

 



 
 
 

40 

Keterampilan sosial merupakan salah satu tujuan pendidikan kewirausahaan. 

Pembentukan sikap, perilaku dan keterampilan sosial adalah kompetensi yang 

diharapkan dimiliki oleh siswa. Tidak hanya penguasaan atas materi pelajaran, 

lebih dari itu pendidikan kewirausahaan bertujuan agar pembelajaran dapat 

teraplikasi dalam aspek sikap dan perilaku.  

Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan bermuara pada terbentuknya sikap 

mental yang produktif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di 

masyarakat. Siswa diharap mampu menjadi bagian dari solusi baik bagi problem 

sosial dan problem pribadinya.  

Keterampilan merupakan bagian dari aspek kemampuan yang lahir dari proses 

olah pikir, olah rasa dan latihan yang berlangsung secara kontinyu dan melingkupi 

setiap lingkungan kehidupan siswa. Keterampilan sosial merupakan kemampuan 

individu dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Diantara 

bentuk perilaku sebagai ciri dari keterampilan sosial yaitu kemampuan untuk 

bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, berteman, membantu orang lain, bersikap 

sabar, mengikuti aturan-aturan, mampu untuk menunggu antrian, menerima 

perbedaan, mendengarkan, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri dan 

bersikap sopan santun.  

Keterampilan sosial merupakan bentuk kemampuan yang memiliki indikator 

spesifik, sehingga Albrecht menjadikannya suatu bentuk kecerdasan, yaitu 

kecerdasan sosial. Didefinisikan bahwa kecerdasan sosial merupakan suatu 

kesadaran terhadap situasi dan dinamika sosial yang mengarahkan, suatu 

pengetahuan terhadap gaya dan strategi, untuk mencapai tujuan dan keinginannya 
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dalam berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan sosial juga meliputi suatu 

kapasitas self insight dan kesadaran terhadap persepsi dan pola reaksi diri. 

Warren Bennis , dalam kata pengantar di buku Social Intelligence menyebutkan 

terdapat dua jenis perilaku yang menggambarkan perbedaan dua tipe perilaku 

orang yang memiliki kecerdasan sosial tinggi dan kecerdasan sosial yang rendah. 

Orang dengan kecerdasan sosial rendah dicirikan memiliki toxic behaviors, suatu 

perilaku yang membuat orang lain merasa dinilai rendah, tidak cukup mampu, 

terintimidasi, marah, frustrasi atau merasa bersalah. Perilaku orang dengan 

kecerdasan sosial tinggi memiliki tipe nourishing behaviors, suatu perlakuan yang 

membuat orang lain merasa dihargai, dianggap mampu, dicintai, dihargai dan 

diapresiasi dengan baik.  

Keterampilan sosial memiliki empat bentuk kemampuan dasar yang digunakan 

dalam pergaulan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Komponen-

komponen tersebut adalah kemampuan untuk mengorganisir kelompok, 

merundingkan pemecahan masalah, menjalin hubungan pribadi yang baik dan 

kemampuan melakukan analisis sosial. Lebih jauh, keterampilan ini akan 

membawa pada keberhasilan dalam kehidupan individu. Tidak saja keterampilan 

ini berguna bagi kesuksesan hidup individu melainkan juga dapat menjadi tenaga 

penggerak dinamika kelompok.  

Keterampilan sosial memerlukan suatu pembelajaran dan pelatihan agar menjadi 

bagian dari kemampuan internal yang dimiliki seseorang. Diperlukan kecerdasan 

intelektual, dan kecerdasan emosi untuk dapat mewujudkan keterampilan sosial. 

Pendidikan mestilah mengembangkan kemampuan pribadi dan kemampuan sosial 

untuk mencetak generasi yang unggul.  
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Pembelajaran kewirausahaan merupakan wadah yang tepat untuk 

mengembangkan kemampuan sosial. Lewat pelajaran kewirausahaan siswa 

diajarkan dan dididik untuk memahami lingkungan dan fenomena sosial sehari-

hari agar mampu untuk merespon secara efektif. Tujuan idealnya, pendidikan 

kewirausahaan akan menjadi jalan bagi kehidupan yang lebih bermakna bagi 

siswa dan membuat siswa mampu untuk membuat kehidupan sosial lebih baik 

pada saat ini dan nanti. Pembelajaran kewirausahaan dengan tujuan melatih 

keterampilan sosial haruslah dicirikan oleh prinsip-prinsip berikut. Pertama, 

pembelajaran kewirausahaan haruslah bermakna bagi siswa. Kebermaknaan 

didapatkan dari model pembelajaran yang sesuai dengan konteks pemahaman 

siswa terhadap diri dan lingkungannnya. Pembelajaran harus mengajak anak 

untuk mampu berpikir dan menemukan solusi dari permasalahan sehari-hari. 

Kedua, pembelajaran diarahkan untuk mengoptimalkan tidak hanya sekedar 

kemampuan akademik melainkan juga sikap, nilai, perilaku dan keterampilan. 

Pengembangan nilai pada diri siswa dilakukan dalam interaksi berdasarkan 

prinsip-prinsip ; a) pemahaman terhadap nilai dan moral, b) penghargaan terhadap 

nilai dan moral, c) identifikasi diri terhadap nilai dan moral, d) penerapan nilai 

dalam perilaku dan e) pembentukan wawasan dan kebiasaan Pendidikan ini 

memerlukan suatu latihan dan penerapan pembelajaran yang holistik. Ketiga, 

prinsip pembelajaran juga harus memberdayakan siswa membuat siswa memiliki 

kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Materi pembelajaran haruslah 

melibatkan praktik yang melatih rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab 

sebagai bagian dari kelompok. Siswa diajarkan bagaimana mempraktikkan 
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bekerja sama, bernegosiasi dan mengembangkan strategi pemecahan masalah dan 

penentuan tujuan bersama. 

Ketiga prinsip di atas tidak memerlukan suatu model pembelajaran khusus. 

Pembelajaran kewirausahaan dengan kurikulum, silabus dan rencana 

pembelajaran yang sudah ada jika dilaksanakan dengan konsekuen akan dapat 

mencapai tujuan diharapkan. Hal yang perlu diubah hanyalah pada paradigma 

dalam memandang need and want yang berasal dari siswa. Dari sinilah 

pembelajaran dapat menemukan potensi dan motivasi siswa sebagai energi bagi 

pembentukan keterampilan sosial siswa. 

Satu hal yang perlu ditambahkan yaitu pengayaan kegiatan yang melibatkan 

kemampuan motorik siswa. Penanaman nilai dan karakter melalui pendidikan 

kewirausahaan perlu lebih melibatkan mengembangkan kemandirian dan kerja 

sama kelompok. Dua hal ini penting. Asumsinya dua hal ini akan menjadikan 

siswa bertanggung jawab. Tujuan yang ingin dicapai yaitu membantu siswa 

mengembangkan keterampilan untuk mengatur hidup mereka secara lebih efektif 

dan memasilitasi kemandirian dan tanggung jawab pribadi.  

Keterampilan sosial dapat diartikan sebagai suatu kompetensi yang diperlukan 

agar seseorang mampu hidup selaras, meminimalisir tanggapan-tanggapan negatif 

dan berusaha menimbulkan tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Beberapa 

aspek umum yang terdapat pada keterampilan sosial antara lain: 1) hubungan 

dengan teman sebaya, 2) manajemen diri, 3) kemampuan akademis, 4) kepatuhan 

terhadap peraturan, dan 5) menempatkan diri pada posisi yang tepat. 
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Peran keterampilan sosial yang sangat penting ini sudah sepantasnya mendapatkan 

perhatian khusus pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan.  Keterampilan 

sosial harus diajarkan dan dilatih, diprogramkan dalam pembelajaran berbasis 

keterampilan sosial di kelas-kelas oleh guru. Pembelajaran keterampilan sosial 

pada sekolah dapat dilaksanakan melalui: 1) penerapan dan penegakan peraturan, 

2) contoh teladan (modelling) dari guru, 3) penganjuran sikap positif berupa 

nasihat dan teguran, dan 4) pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara 

langsung. Poin 1 hingga 3 diatas sudah diterapkan pada sekolah-sekolah 

kebanyakan karena memang fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, namun 

masih dapat dijumpai sekolah yang masih melaksanakannya dengan porsi 

sedikit/tidak serius dalam membentuk keterampilan sosial siswa.  

 

Faktanya, hasil temuan pada di SMA Adiguna Bandar Lampung terlihat bahwa 

guru sangat memahami apa yang dimaksud dengan keterampilan sosial serta arti 

pentingnya bagi kehidupan siswa sekarang. Namun, dalam pelaksanaan 

pembelajaran jauh sekali dari harapan dalam membentuk keterampilan sosial 

siswa, sebatas pembelajaran konvensional dimana mementingkan tuntasnya 

materi, didominasi dengan metode ceramah, yang miskin metode dan model 

pembelajaran yang bervariasi. Bukan sebuah temuan yang menghebohkan, karena 

bisa dibilang bahwa pembelajaran pada sekolah kebanyakan memang belum 

memperhatikan aspek keterampilan sosial, anggap saja sebagai sebuah gambaran 

umum. Pembelajaran berbasis keterampilan dapat dikatakan sebagai sebuah 

wacana baru yang patut mendapatkan perhatian serius pihak sekolah. 
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Pada pelaksanaan, pengawasan, dan penilaiannya orang tua, kepala sekolah dan 

guru merumuskan melalui rapat/diskusi bersama mengenai aspek keterampilan 

sosial mana yang hendak ditanamkan dengan porsi besar. Kemudian kepala 

sekolah memfasilitasi guru dengan pengadaan media, sumber belajar, dll serta 

membantu dalam pengawasan. Orang tua melaksanakan tugasnya, mengawasi dan 

mendidik di rumah. Kesemuanya dengan memperhatikan secara serius masalah-

masalah sosial aktual yang muncul, khususnya terkait pada diri remaja usia 

sekolah serta tuntutan zaman dan dunia kerja. 

 

2.5   Penilaian Pembelajaran Kewirausahaan 

 

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pegolahan informasi untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2007). Penilaian hasil belajar oleh guru menggunakan beberapa teknik. 

1. Teknik ters: ters tertulis, tes lisan dan tes praktik (kinerja).. 

2. Tes observas: pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung 

dan atau di luar pembelajaran. 

3. Teknik peugasan baik perorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas 

dan atau proyek. 

Mekanisme dan prosedur penelitian keterampilan sosial dapat dipadukan dalam 

proses pembelajaran atau hasil belajar untuk menilai kompetensi kognitif, afektif 

dan psikomotor. Dalam penilaian lisan menguraikan pemahaman dan penguasaan 

substansi dapat dipadukan dengan sikap, penampilan dan kemampuan  

berkomunikasi. 
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Gambar 2.3 Instrumen Penilaian Keterampilan Sosial (Maryani, 2011:43) 

 

Dalam penilaian kinerja, observasi dan penugasan di sekolah maupun di dalam 

kelas aspekyang dinilai bukan hanya produk, tetapi bagaimana siswa bekerjasama, 

mengendalikan diri, berkomunikasi, respon siswa dalam menerima dan 

mengemukakan pendapat menjadi satu kesatuan dalam penilaian kompetisi 

ataupun penampilan (performance). Penilaian pun dapat dilakukan secara. 

1. Individual 

 Kesopanan bahasa tubuh 

 Kemampuan berkomunikasi 

 Control diri 

 Ketaatan dalam memahami aturan/disiplin 

 Tanggungjawab  

 Partisipsi dalam kelas atau kelompok 

 Keberanian mengemukakan pendapat atau berargumen 

 Keterampilan menjawab atau merespon pertanyaan 

 

 

PENLAIAN 

KOGNITIF, AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR 

TES PENUGASAN OBSERVASI 

 DI DALAM 

KELAS 

 DI LUAR KELAS 

 TES LISAN 

 TES KINERJA 

 INDIVIDUAL 

 KELOMPOK 
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2. Kelompok 

 Kerjasama dalam tim 

 Kontribusi dalam pekerjaan 

 Kepemimpinan 

 Penghargaan terhadap orang lain 

 Berbagi pengetahuan atau pekerjaan 

 Partisipasi dalam diskusi 

2.6  Pengertian Kewirausahaan  

 

Sampai saat ini konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahan 

adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan 

merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, 

berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan 

dalam kegiatan usahanya. Seseorang yang memiliki karakter wirausaha selalu 

tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Wirausaha adalah orang yang 

terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan 

untuk meningkatkan kehidupannya. Norman M. Scarborough dan Thomas W. 

Zimmerer (1993:5), “An entrepreneur is one who creates a new business in the 

face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by 

identifying opportunities and asembling the necessary resources to capitalze on 

those opportunities”.  

 

Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan 

menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber 

daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil 
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keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan 

inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih 

sukses/meningkatkan pendapatan. Intinya, seorang wirausaha adalah orang-orang 

yang memiliki karakter wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan 

dalam hidupnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang memiliki 

jiwa kreativitas dan inovatif yang tinggi dalam hidupnya. 

 

Beberapa konsep di atas menunjukkan seolah-olah kewirausahaan identik 

dengan  kemampuan para wirausaha dalam dunia usaha (business). Padahal, 

dalam kenyataannya, kewirausahaan tidak selalu  identik dengan karakter 

wirausaha semata, karena karakter wirausaha kemungkinan juga dimiliki oleh 

seorang yang bukan wirausaha. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan, 

baik karyawan swasta maupun pemerintahan  

 

Kewirausahaan (entrepreneurship) muncul apabila seseorang individu berani 

mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi 

semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang 

dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001:2). Esensi dari kewirausahaan 

adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian 

sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut 

Zimmerer (1996:51), nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara 

sebagai berikut. 
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1. Pengembangan teknologi baru (developing new technology), 

2. Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge), 

3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing 

products or services), 

4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa 

yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding 

different ways of providing more goods and services with fewer 

resources). 

 

Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada 

peran pengusaha kecil, namun sebenarnya karakter  wirausaha juga dimiliki oleh 

orang-orang  yang berprofesi di luar wirausaha. Karakter kewirausahaan ada pada 

setiap orang yang menyukai perubahan,   pembaharuan, kemajuan dan tantangan, 

apapun profesinya. Dengan demikian, ada enam hakikat pentingnya 

kewirausahaan, yaitu. 

 

1. Kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan 

sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis. 

2. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 

usaha dan mengembangkan usaha. 

3. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 

(kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. 

4. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu baru dan berbeda.  

5. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan keinovasian 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan usaha.  
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6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk 

memenangkan persaingan. 

 

Berdasarkan keenam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan 

adalah  nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu 

kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Meredith (2002:5) 

memberikan  ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang 

yang (1) percaya  diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil 

risiko, (4) berjiwa kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6)  keorisinalan. 

 

Menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah 

memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut 

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu 

sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah 

dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki 

jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang 

yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda 

(ability to create the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. 

Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan 

dan kemauan untuk memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan 

sesuatu yang baru (creative), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang 

(opportunity), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (risk 

bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya. 
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2.7   Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah 

 

Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh 

(holistik), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan ketrampilan 

sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat 

diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di 

sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan (konselor), peserta didik secara bersama-sama sebagai 

suatu  komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam 

kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang 

dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan 

di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. 

 

2.7.1  Pendidikan Kewirausahaan Terintegrasi Dalam Seluruh Mata   

  Pelajaran 

 
Pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam proses  pembelajaran adalah 

penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran sehingga 

hasilnya diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya 

karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah 

laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung 

di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan 

pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi 

(materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta 

didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan dan menjadikannya perilaku. Langkah ini dilakukan dengan cara 
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mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran di seluruh 

mata pelajaran yang ada di sekolah. Langkah pengintegrasian ini bisa dilakukan 

pada saat menyampaikan materi, melalui metode pembelajaran maupun melalui 

sistem penilaian. 

 

Dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan ada banyak nilai yang dapat 

ditanamkan pada peserta didik. Apabila semua nilai-nilai kewirausahaan tersebut 

harus ditanamkan dengan intensitas yang sama pada semua mata pelajaran, maka 

penanaman nilai tersebut menjadi sangat berat. Oleh karena itu penanaman nilai 

nilai kewirausahaan dilakukan secara bertahap dengan cara memilih sejumlah 

nilai pokok sebagai pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai lainnya. Selanjutnya 

nilai-nilai pokok tersebut diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Dengan 

demikian setiap mata pelajaran memfokuskan pada penanaman nilai-nilai pokok 

tertentu yang paling dekat dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. 

Nilai-nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran 

pada langkah awal ada 6 (enam)  nilai pokok yaitu; mandiri, kreatif pengambil 

resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan dan kerja keras. 

 

Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata 

pelajaran. Pada tahap perencanaan, silabus dan RPP dirancang agar muatan 

maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-

nilai kewirausahaan. Cara menyusun silabus yang terintegrsi nilai-nilai 

kewirausahaan dilakukan dengan mengadaptasi silabus yang telah ada dengan 

menambahkan satu kolom dalam silabus untuk mewadahi nilai-nilai 
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kewirausahaan yang akan diintegrasikan. Sedangkan cara menyususn RPP yang 

terintegrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan dilakukan dengan cara mengadaptasi 

RPP yang sudah ada dengan menambahkan pana materi, langkah-langkah 

pembelajaran atau penilaian dengan nilai-nilai kewirausahaan. 

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan 

kewirausahaan mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-

nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan 

pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.  

 

Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan 

berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai 

kewirausahaan. 

 

Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam silabus dan RPP dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah berikut. 

 Mengkaji SK dan KD untuk menentukan apakah nilai-nilai kewirausahaan 

sudah tercakup didalamnya. 

 Mencantumkan nilai-nilai kewirausahaan yang sudah tercantum di dalam 

SKdan KD kedalam silabus. 

 Mengembangkan langkah pembelajaran peserta didik aktif yang 

memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan integrasi nilai 

dan menunjukkannya dalam perilaku. 



 
 
 

54 

 Memasukan langkah pembelajaran aktif yang terintegrasi nilai-nilai 

kewirausahaan ke dalam RPP. 

 

2.7.2  Pendidikan Kewirausahaan yang Terpadu Dalam Kegiatan Ekstra 

Kurikuler 

 
Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan 

pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan di sekolah/madrasah. Visi kegiatan ekstra kurikuler adalah 

berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya 

kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Misi ekstra kurikuler adalah (1) menyediakan sejumlah 

kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka; (2) menyelenggarakan kegiatan yang memberikan 

kesempatan peserta didik mengespresikan diri secara bebas melalui kegiatan 

mandiri dan atau kelompok. 

 

2.7.3  Pendidikan Kewirausahaan Melalui Pengembangan Diri 

 

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai 

bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri 

merupakan upaya pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling 

berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan 

pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. 



 
 
 

55 

Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan 

pengembangan  kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan 

memperhatikan kondisi sekolah/madrasah. 

 

Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik 

dalam mengembangkan; bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan 

dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, 

kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan 

masalah, dan kemandirian. Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan 

tidak terprogram. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti 

oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan 

tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan di sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik. Dalam 

program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengintegrasian kedalam kegiatan sehari-

hari sekolah misalnya kegiatan „business day‟ (bazar, karya peserta didik, dll) 

 

2.7.4 Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan dari Teori ke     

Praktik  
 

 

Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian tiga 

kompetansi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep 

dan skill, dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan 

skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Mata pelajaran kewirausahaan 
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merupakan mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-

nilai kewirausahaan, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli 

dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Salah satu contoh model pembelajaran 

kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha dapat 

dilakukan dengan cara mendirikan kantin kejujuran, mengelola koperasi sekolah 

serta pengelolaan unit-unit usaha di sekolah dsb. 

 

2.7.5  Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan ke dalam Bahan/Buku 

Ajar 

 
 

Bahan/buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh 

terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran. Banyak guru 

yang mengajar dengan semata-mata mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-

kegiatan pembelajaran (task) yang telah dirancang oleh penulis buku ajar, tanpa 

melakukan adaptasi yang berarti. Penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan 

dapat dilakukan ke dalam bahan ajar baik dalam pemaparan materi, tugas maupun 

evaluasi. 

 

2.7.6  Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan melalui Kutur Sekolah 

 

Budaya/kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah dimana peserta didik 

berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, 

pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antar anggota kelompok masyarakat 

sekolah. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan dalam 

budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, 

konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan 

mengunakan fasilitas sekolah, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, 
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komitmen dan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah (seluruh warga sekolah 

melakukan aktivitas berwirausaha di lingkungan sekolah). 

 

2.7.7  Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan melalui Muatan Lokal 

 

Mata pelajaran ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang 

bersangkutan. Oleh karena itu mata pelajaran muatan lokal harus memuat 

karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan 

mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu 

membekali peserta didik dengan keterampilan dasar (life skill) sebagai bekal 

dalam kehidupan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh anak 

yang berada di  ingkungan sekitar pantai, harus bisa menangkap potensi lokal 

sebagai peluang untuk mengelola menjadi produk yang memiliki nilai tambah, 

yang kemudian diharapkan anak mampu menjual dalam rangka untuk 

memperoleh pendapatan. 

 

Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mulok, hampir sama dengan 

integrasi pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam mata pelajaran 

dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada tahap perencanaan ini, RPP 

dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya MULOK memfasilitasi 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan. Cara menyusun RPP MULOK 

yang terintegrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan dilakukan dengan cara 

mengadaptasi RPP MULOK yang sudah ada dengan menambahkan pada materi, 

langkah-langkah pembelajaran atau penilaian dengan nilai-nilai kewirausahaan. 
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Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan 

kewirausahaan mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-

nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan 

pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. 

Dengan prinsip ini peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan 

berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai 

kewirausahaan 

 

2.8  Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Lutfiyah, Ani Dwi pada 2012 Penerapan Model Pembelajaran Think Pair 

Share untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran 

kewirausahaan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, penerapan 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, yang terlihat dari hasil pengamatan aktivitas selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

2. Widarti, Atik 2007 melalui judulnya Efektifitas penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share lebih efektif dari pembelajaran 

dengan metode ekspositori. 

3. Saragih, Richard Hamonangan melalui judulnya penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share dalam meningkatkan minat belajar siswa 

pada mata pelajaran Pkn di kelas X SMA Negeri 1 Raya Kahean Tahun 
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Pelajaran 2011/2012. Model pembelajaran Think Pair Share dalam 

meningkatkan minat belajar siswa sudah terlaksana dengan baik, melalui 

pembelajaran yang bersifat diskusi kelompok, dimana siswa diberi waktu 

untuk berfikir sehingga strategi ini punya potensi kuat untuk memberdayakan 

kemampuan berfikir siswa. 

4. Pangestuti, Ardian Anjar, 2017 melalui judul Penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share Berbasis Lesson Study Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial serta hasil belajar kognitif 

mahasiswa melalui penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

Jenis penelitian ini adalah PTKLS (PTK berbasis Lesson Study). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran TPS dapat 

meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar kognitif mahasiswa 

peserta mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Keterampilan sosial 

mahasiswa menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 

rata-rata keterampilan sosial mahasiswa adalah 72,00 sedangkan pada siklus 

II adalah 76,55. Model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif mahasiswa. Hasil belajar kognitif mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Â Hasil belajar kognitif mahasiswa pada siklus I 

adalah 79,13, sedangkan pada siklus II adalah 79,29. 

5. Apriliarini, Ditya 2015. Peningkatan Percaya Diri Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Pada pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SD Negeri Serang Kulon Progo. Data awal percaya diri batin 

siswa pada pembelajaran IPS memiliki rata-rata skor perolehan 88,48 dengan 
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12 (57,14%) siswa memperoleh kategori percaya diri batin ≥ tinggi, 

sedangkan percaya diri lahir memiliki skor rata-rata 255,14 dengan 10 

(47,62%) siswa memperoleh kategori percaya diri lahir ≥ tinggi. 

Pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share pada siklus I telah meningkatkan percaya diri 

batin siswa menjadi rata-rata skor perolehan 97,38 dengan 19 atau 90,48% 

siswa berkategori percaya diri batin ≥ tinggi dan percaya diri lahir meningkat 

menjadi ratarata skor 264,19 dengan 15 (71,43%) siswa berkategori percaya 

diri lahir ≥ tinggi. Berbagai penyempurnaan pembelajaran yang dilakukan di 

siklus II berdasarkan hasil refleksi di siklus I telah dapat meningkatkan 

kembali percaya diri siswa. Rata-rata skor perolehan Percaya diri batin siswa 

di siklus II menjadi 99,67 dengan 21 atau 100% siswa memperoleh kategori 

percaya diri batin ≥ tinggi, sedangkan rata-rata skor percaya diri lahir siswa 

menjadi 273,19 dengan 18 (85,71%) siswa memperoleh kategori percaya diri 

lahir ≥ tinggi di siklus II. 

6. Astuti D, Siti Irene. Muhamad Ngafifi. 2014. Penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Media Untuk Meningkatkan 

Aktifitas, Sikap dan Hasil Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan: (1) Aktivitas Belajar Siswa, (2) Sikap Siswa, dan (3) Hasil 

Belajar IPS siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Sukoharjo, Wonosobo. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terlaksana 

dalam dua siklus dengan menggunakan desain Kemmis & Taggart. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes hasil belajar, angket, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan 
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analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa; pada akhir siklus I dengan rata-rata 67,84 

menjadi 81,20 pada akhir siklus II. (2) Ada peningkatan nilai sikap siswa. 

Rata-rata nilai sikap siswa pada akhir siklus I 77,20 menjadi 84,49 pada akhir 

siklus II. (3) Terjadi Peningkatan hasil belajar dari kondisi awal dengan nilai 

rata-rata 65,58, pada akhir siklus I menjadi 79,10, dan pada akhir siklus II 

menjadi 85,90. 

7. Sari, Raihanah, 2015 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 

Pair Share Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SDN Kebun Bunga 

6 Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair and Share. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif 

yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan dua pertemuan di setiap 

siklusnya. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SDN Kebun Bunga 6 

Banjarmasin. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi 

aktivitas siswa dan tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar siswa setiap 

akhir pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan 1) keaktifan siswa selalu 

meningkat hingga mencapai kriteria aktif, 2) hasil belajar siswa terus 

meningkat hingga mencapai indikator keberhasilan. 

8. Surata , DewiI,2013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Pada 

Kompetensi Mengolah Makanan Indonesia Kelas X Jasa Boga 3 SMKN 4 

Madiun. Hasil penelitian: 1) keterampilan sosial siswa:  pada siklus pertama 

rata – rata 67,9 % dan pada siklus kedua 83,5%, hal ini berarti penerapan 
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model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan keterampilan 

sosial siswa pada mata pelajaran Menggolah Makanan Indonesia 

Keterampilan Dasar Memahami Materi Nasi dan Mie; 2) hasil belajar siswa: 

data hasil belajar pada siklus pertama dari nilai pre test rata – rata 61 dan 

untuk post test rata- rata nilainya 72. Pada siklus pertama hasil belajar siswa 

dinyatakan belum tuntas karena belum memenuhi KKM ≥75, dan pada siklus 

kedua dari nilai pre test rata – rata 75 dan untuk post test rata- rata nilainya 

77. Pada siklus kedua hasil belajar siswa dinyatakan  tuntas karena sudah 

memenuhi KKM ≥75. Hasil ketuntasan belajar pada siklus pertama 

dinyatakan belum tuntas sedangkan pada siklus ke dua sudah tuntas dengan 

persentase 87% ; 3) Respon siswa: data hasil respon siswa yang menunjukkan 

respon paling tinggi yaitu model pembelajaran NHT dapat  motivasi untuk 

semangat  belajar sebesar 82%. Berdasarkan hasil  penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT di 

kelas X jasa boga 3 SMK Negeri 4 Madiun mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

9. Jumrah, Abrina Maulidnawati. 2014. Penerapan ModelPembelajaran 

Kooperatif Think Pair ShareDalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada 

Siswa Kelas V SDN Sumanna Tamalake Makasar. Berdasarkan hasil 

penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada mata 

pelajaran IPS dapat meningkatkan sebagai berikut: 1. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share di kelas V SD Negeri Sumanna 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan langkah- 
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langkah pemebelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan tahapan yaitu 

berpikir, berbagi dan berpasangan. Dimana siswa dituntut untuk aktif dalam 

pembelajaran. 2. Hasil belajar IPS siswa Kelas V SD Negeri Sumanna 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada siklus I persentase ketuntasan 

berada pada kategori sedang yaitu 67 % dan pada siklus II mengalami 

peningkatan dengan ketuntasan klasikal berada pada kategori sangat tinggi 

yaitu 100 %. 3. Hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Sumanna 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar dapat ditingkatakan setelah diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Pada semester 

ganjil nilai ketuntasan Belajar IPS yaitu 54 % dan setelah diterapakan model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat meningkat mencapai ketuntasan 

100 % ) 

10.  L.P Artini , Efendi, K. Seken. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran Think 

Pair Share Terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Ditinjau Dari 

Tingkat Kreativitas Siswa. Hasil penelitian ini adalah (1) ada perbedaan 

kemampuan berbicara bahasa Inggris antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran model TPS dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. (2) ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS dengan tingkat Kreativitas terhadap kemampuan berbicara bahasa 

Inggris pada siswa kelas VIII MTS NW LENEK. (3) ada perbedaan 

kemampuan berbicara bahasa Inggris antara siswa dengan tingkat Kreativitas 

tinggi yang mengikuti model TPS dengan siswa yang mengikuti model 

Konvensional.(4) ada perbedaan kemampuan berbicara bahasa Inggris antara 
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siswa dengan tingkat Kreativitas rendah yang mengikuti model TPS dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran model Konvensional 

2.9  Kerangka Pikir 

Penggunaan model pembelajaran konvensional dalam belajar sering kali 

menyebabkan siswa pasif dan kurang berfikir kreatif. Padahal banyak metode 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa sehingga siswa dapat mengekplorasi 

ide serta kreatifitas dalam belajar sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung lebih berkualitas. Salah satu model yang dapat digunakan adalah 

dengan pendekatan struktural  “Think Pair Share”. Dalam model pembelajaran ini 

siswa dapat menyelesaikan masalah dengan bekerjasama dengan pasangannya, 

diawali dengan pemikiran secara individu.  

Think Pair Share merangsang siswa untuk dapat berinteraksi dengan pasangan 

serta lingkungannya sehingga dapat menumbuhkan keterampilan sosial, melalui 

aktifitas berinteraksi, berkomunikasi dan beradaptasi dalam kelompok yang 

didasari oleh kecerdasan personal (kemandirian) berupa kemampuan mengontrol 

diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab sehingga menghasilkan pergaulan 

secara harmonis untuk kemajuan bersama.  

Apabila keterampilan sosial (social skill)  siswa dapat dicapai maka konsep-

konsep serta nilai-nilai pada mata pelajaran kewirausahaan dipahami sehingga 

siswa dapat mengimplementasikannya dalam tiap-tiap aspek kehidupan sehari-

hari. 
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Gambar 2.4  Paradigma penerapan model belajar Think Pair Share terhadap   

keterampilan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

a.  Pembelajaran menggunakan 

metode klasik 

b.  Pembelajaan pasif dan 

keterampilan sosial rendah 

 

Tindakan 

Kondisi akhir 
Keterampilan sosial dan kemandirian 

siswa meningkat 

Proses tindakan pembelajaran 

menggunakan model Think Pair 

Share 



 
 
 

66 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis tindakan (action research) dengan penekanan 

terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan dengan model pembelajaran TPS di SMA Adiguna Bandar 

Lampung.  Pemilihan metode ini didasarkan pendapat bahwa penelitian tindakan 

kelas mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan profesionalisme Pendidik dalam pembelajaran yang terjadi pada 

peserta didik. 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bercirikan perbaikan terus menerus berdasarkan 

atas kepuasan peneliti dan tingkat kejenuhan, sehingga tidak terjadi penelitian lagi 

dan menjadi tolak ukur berhasilnya atau berhentinya siklus-siklus tersebut. 

Penelitian dimulai dengan mengamati serta melakukan identifikasi masalah awal 

terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan dengan model pembelajaran TPS di SMA Adiguna Bandar 

Lampung. Identifikasi awal disebabkan karena proses pembelajaran mata 

pelajaran kewirausahaan masih belum sesuai dengan proses pembelajaran yang 

dapat meningkatkan pemahaman guna meningkatkan keterampilan sosial siswa 

pada mata pelajaran kewirausahaan. 
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3.2 Pendekatan Penelitian  

 

Penelitian tindakan kelas (PTK) atau yang lebih dikenal dengan classroom action 

research merupakan kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik 

pendidikan oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis yang mereka 

lakukan dan merefleksi hasil tindakannya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan 

praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. 

Berbagai manfaat PTK secara teoritis yaitu, PTK dapat membantu Pendidik 

mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menerapkan teori-teori pembelajaran 

bermakna. Sedangkan secara praktis PTK bermanfaat bagi Pendidik untuk dapat 

melakukan inovasi pembelajaran, Pendidik dapat meningkatkan kemampuan 

reflektifnya dan mampu memecahkan permasalahan pembelajaran, Pendidik 

terlatih mengembangkan kurikulum, hingga tercapai peningkatkan 

profesionalisme Pendidik. Berbagai manfaat PTK baik secara teoritis maupun 

praktis, maka pendekatan PTK dapat digunakan dalam penelitian ini. 

3.3 Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas X SMA Adiguna Bandar Lampung pada 

mata pelajaran kewirausahaan semester ganjil pada tahun pelajaran 2014/2015. 

Kompetensi dasar yang akan diteliti yaitu Mengaktualisasikan sikap dan perilaku 

wirausaha. Kondisi peserta didik kelas ini memiliki latar belakang sosial ekonomi 

yang  heterogen, secara akedemik siswa memiliki kemampuan baik, namun tidak 
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menunjukkan keterampilan sosial dan kemandirian yang baik pada mata pelajaran 

kewirausahaan.  

 

3.4 Waktu Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 sesuai dengan surat ijin penelitian yang dikelauarkan oleh pihak 

Universitas Lampung. 

3.5 Operasional Variabel 

 

Operasional tindakan kelas ini menjelaskan secara terperinci apa yang diteliti. 

3.5.1 Model Think Pair Share 

a. Definisi konseptual 

Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif sederhana. Teknik ini memberi 

kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain. Menurut Spencer Kagan (2002: 37), strategi TPS 

melibatkan tiga langkah struktur kooperatif: 1) siswa secara individu 

berpikir tentang pertanyaan yang diajukan guru; 2) individu 

berpasangan untuk bertukar pendapat tentang apa yang dipikirkan; 3) 

pasangan berbagi respon dengan pasangan kelompok lain.  
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Ada tiga hal mendasar yang harus dilakukan dalam model 

pembelajaran TPS antara lain; berfikir (thinking), berpasangan 

(pairing), dan berbagi (share). Alternatif  proses belajar mengajar 

dengan model pembelajaran TPS merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi murid. 

Hal ini dapat dilihat dalam langkah langkah dalam model 

pembelajaran ini, yaitu murid melakukan diskusi dalam dua tahap 

yaitu tahap diskusi dengan teman sebangkunya kemudian dilanjutkan 

diskusi dengan keseluruhan kelas pada tahap berbagi (sharing). 

 

b. Definisi Operasional 

 

Proses belajar mengajar dengan model pembelajaran TPS merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi murid. Hal ini dapat dilihat dalam langkah langkah 

dalam model pembelajaran ini, yaitu murid melakukan diskusi dalam 

dua tahap yaitu tahap diskusi dengan teman sebangkunya kemudian 

dilanjutkan diskusi dengan keseluruhan kelas pada tahap berbagi. 

 

Langkah-langkah dalam pembelajaran TPS sederhana, namun penting 

terutama dalam menghindari kesalahan-kesalahan kerja kelompok. 

Dalam model ini, guru meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, 

berpasangan dengan siswa lain dan mendiskusikannya, kemudian 

berbagi ide dengan seluruh kelas. Pada tahap akhir, guru meminta 

kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang 

telah mereka bicarakan (Ibrahim, 2005). 



 
 
 

70 

c. Kisi-Kisi Instrumen 

Tahapan-tahapan dalam pembelajaran TPS sederhana, namun penting 

terutama dalam menghindari kesalahan dalam kerja kelompok. TPS 

memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi 

siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain.  

Tabel 3.1 Indikator Pelaksanaan Pembelajaran Model TPS 

Fase Kegiatan Guru 
Ukuran 

keberhasilan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasi 

Menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai serta 

memberikan motivasi siswa  

pada pembelajaran 

kewirausahaan 

Siswa memahami 

tujuan 

pembelajaran. 

Fase 2 

Menyampaikan/menjelaskan 

informasi pokok bahasan 

Menyajikan informasi dan 

contoh produk kepada siswa 

melalui LCD dan buku 

pelajaran.. 

Memahami isi dan 

tujuan dari pokok 

bahasan. 

Fase 3 

Membagi siswa dalam 

kelompok (pasangan) 

Membagi siswa 

berpasangan mendiskusikan 

topik permasalahan dan 

menemukan jawaban 

permasalahan. 

Mampu 

mendapatkan 

pasangan dan 

berdiskusi secara 

aktif. 

Fase 4 

Memberikan kesempatan 

memikirkan dan 

menemukan ide kreatif 

Mengorganisasikan siswa 

untuk menyampaikan ide, 

pikiran, pendapat masing-

masing dengan pasanganya 

dan memberi kesempatan 

kepada pasangannya untuk 

memberikan masukan. 

Siswa mendapatkan hasil 

kerja dari diskusi dengan 

pasangannya. 

Siswa secara aktif 

berbagi ide, 

pendapat  dan 

masukan pada 

pasangannya 

masing-masing. 
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Tabel 3.1 Lanjutan 

Fase Kegiatan Guru 
Ukuran 

keberhasilan 

Fase 5 

Mempresentasikan temua/ide 

tiap-tiap pasangan 

Meminta kepada kelompok 

untuk 

berbagi/mepresentasikan 

hasil diskusi berpasangan 

dengan seluruh kelas 

tentang ide/pikiran tiap-tiap 

pasangan. 

Siswa mampu 

mepresentasikan 

hasil diskusi 

(pasangan) 

masing-masing 

Fase 6 

Evaluasi 

Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap hasil 

pemecahan masalah yang 

telah mereka diskusikan 

Siswa mampu 

mepresentasikan 

hasil diskusi 

(pasangan) 

          Ibrahim (2000: 26-27) 

 

3.5.2 Keterampilan Sosial 

a. Definisi konseptual 

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi 

dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh 

kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol diri, disiplin dan 

tanggungjawab. (Maryani, 2011:18) 

b. Definisi Operasional 

Keterampilan sosial dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi secara 

jelas, lugas, menyakinkan dan mampu membangkitkan inspirasi, sehingga 

mampu mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Untuk 

selanjutnya persamaan pandangan, empati, toleransi, saling menolong dan 

membantu secara positif, solidaritas, menghasilkan pergaulan secara 

harmonis untuk kemajuan bersama. Belajar memberi dan menerima, berbagi 

hak dan tanggungjawab, menghormati orang lain membentuk kesadaran 

sosial dan menjadi embrio bagi keterampilan sosial. 
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c. Kisi-Kisi Instrumen 

Tabel 3.2  Indikator Keterampilan Sosial 

Variabel Dimensi Indikator Perilaku 

Keterampilan 

sosial 

Keterampilan dasar 

berinteraksi 

Berusaha untuk saling 

mengenal, ada kontak mata, 

berbagi informasi atau 

material. 

Keterampilan 

berkomunikasi 

Mendengar dan berbicara 

secara bergiliran, 

melembutkan suara (tidak 

membentak), menyakinkan 

orang untuk dapat 

mengemukakan pendapat, 

mendengarkan orang 

tersebut sampai 

menyelesaikan 

pembicaraan. 

Keterampilan 

membangun 

tim/kelompok 

Mengakomodasi pendapat 

orang, bekerjasama, saling 

menolong, saling 

memperhatikan. 

Keterampilan 

menyelesaikan masalah 

Mengendalikan diri, empati, 

memikirkan orang lain, taat 

terhadap kesepakatan, 

mencari jalan keluar dengan 

berdiskusi, respek terhadap 

pendapat orang yang 

berbeda. 

Sumber: Desain rancangan peneliti 

Tabel 3.2 menunjukkan indikator-indikator keterampilan sosial siswa yang perlu 

dimiliki oleh setiap siswa. Secara garis besar hal yang perlu dimiliki seorang 

siswa dalam menumbuhkan kemandirian yaitu keterampilan dasar berinteraksi, 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan membangun tim/kelompok, 

keterampilan menyelesaikan masalah. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan melalui siklus dan setiap siklus meliputi 

tahapan-tahapan secara umum yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. 

 

3.6.1  Persiapan Tindakan 

Meliputi kegiatan tim (Guru bidang studi, wali kelas dan peneliti) 

a.  Mengadakan sharing ideas dengan guru-guru SMA Adiguna Bandar 

Lampung untuk mendapatkan berbagai pertimbangan dan masukan mengenai 

penerapan pendekatan proses dalam pembelajaran kewirausahaan dan 

mengadakan identifikasi masalah terkait dengan proses belajar mengajar di 

SMA Adiguna Bandar Lampung. 

b. Berdasarkan kegiatan identifikasi dan analisis masalah, peneliti bekerjasama 

dengan guru mata pelajaran, wali kelas dan kepala sekolah. Kemudian 

merancang proses pembelajaran sesuai dengan tujuan penerapan model 

pembelajaran TPS yang telah ditetapkan. Dengan demikian peneliti akan 

melaksanakan proses pembelajaran dengan kompetensi Menerapkan sikap 

dan perilaku kerja prestatif.  

 

Untuk melaksanakan penelitian maka disusunlah tahapan penelitian secara umum 

sebagai berikut. 

1. Menetapkan perencanaan, menentukan tujuan pembelajaran dan tujuan 

perbaikan pembelajaran 
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2.  Menetapkan indikator keberhasilan penelitian dari adanya perubahan secara 

signifikan tentang keterampilan sosial dan kemandirian dari keseluruhan 

siswa yang menjadi subjek penelitian 

3.  Merancang lembar observasi dan menyampaikan materi tindak lanjut. 

4.  Menyusun kegiatan yang terdiri dari. 

 

a. Memilih beban yang relevan untuk pelaksanaan model pembelajaran TPS 

b. Penyiapan atau menyusun perangkat pembelajaran tentang pembelajaran 

”mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha”, yang meliputi silabus, 

RPP dengan skenario pembelajaran dengan model TPS. 

c. Memilih metode pembelajaran 

d. Memilih alat peraga atau media yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

e. Pengembangan bahan ajar. 

f. Menyusun alat penilaian (berupa latihan soal, pembahasan latihan soal, 

dan menyusun soal pre-test dan post test) untuk mencapai tujuan 

perbaikan proses pembelajaran. 

g. Menyiapkan lembar pengamatan (pedoman observasi) terhadap proses 

pembelajaran ” mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha, 

menjelaskan sikap dan pengertian perilaku kerja prestatif, 

mengidentifikasi karakteristik wirausaha, menerapkan perilaku kerja 

prestatif” dengan model pembelajaran TPS serta pedoman observasi 

pengamatan perubahan keterampilan sosial dan kemandirian siswa pada 

mata pelajaran kewirausahaan. 
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3.6.2  Perencanaan 

 

Kegiatan ini meliputi pembuatan skenario pembelajaran antara lain menetapkan 

metode pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan peserta didik sehingga 

peserta didik dapat meningkatkan keterampilan sosila siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan. 

 

Perencanaan dalam kegiatan penelitian ini meliputi identifikasi masalah, 

menganalisis penyebab masalah dan menetapkan solusi yang akan dilakukan. 

Selain itu di dalam tahap perencanaan ini juga menyiapkan instrumen penelitian 

yang terdiri dari menyusun rencana pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran materi menyusun proposal usaha, menyusun Lembar Kerja Peserta 

didik sebagai bahan berinteraksi serta bertukar pikiran dengan teman sejawat, 

menyusun lembar observasi aktivitas peserta didik untuk mengamati aktivitas dan 

interaksi peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, menyusun lembar 

observasi kinerja pendidik untuk mengamati kegiatan pendidik pada saat 

melaksanakan pembelajaran, menyusun kisi–kisi soal penelitian sebagai acuan 

pembuatan soal evaluasi, dan menyusun soal evaluasi untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik pada materi mengambil resiko usaha. 

 

3.6.3  Tahap Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan PTK ini, penulis menggunakan mekanisme kerja yang diwujudkan 

dalam bentuk siklus (direncanakan tiga siklus), yang setiap siklusnya tercangkup 

empat kegiatan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan 

interpretasi, (4) analisis dan refleksi. Karena pendekatan TPS terdiri atas tiga fase 
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(berfikir, berpasangan dan berbagi) maka pelaksanaan ketiganya dilaksanakan 

dalam satu siklus. Fase ini dilaksanakn proses belajar mengajar dengan 

menekankan aspek aktivitas peserta didik terutama dalam meningkatkan 

keterampilan sosila siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. 

3.6.3.1   Pendahuluan 

a) Penyiapan kondisi fisik 

Aktivitas Pendidik pada tahap ini mengabsen peserta didik dan menyiapkan 

bahan pelajaran. 

b) Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan model 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

c) Apersepsi 

Pendidik menyajikan masalah yang berkaitan dengan mengambil resiko usaha 

dan meminta peserta didik untuk memberikan pendapat terhadap masalah 

tersebut. 

3.6.3.2   Kegiatan inti 

a) Pengembangan materi 

Dalam kegiatan inti aktivitas Pendidik menyampaikan materi pelajaran serta 

memberi contoh menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif, serta 

mengkaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam aktifitas sehari agar mampu 

berfikir positif dan rasional. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran 

TPS sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran TPS 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasi 

Menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai serta memberikan 

motivasi siswa  pada pembelajaran 

kewirausahaan 

Fase 2 Thinking (berpikir) 

Menyampaikan/menjelaskan 

informasi pokok bahasan 

Menyajikan informasi dan contoh produk 

kepada siswa melalui LCD dan buku 

pelajaran. 

Fase 3  

Membagi siswa dalam 

kelompok (pasangan) 

Membagi siswa berpasangan 

mendiskusikan topik permasalahan dan 

menemukan jawaban permasalahan. 

Fase 4 Sharing (berbagi) 

Memberikan kesempatan 

memikirkan dan 

menemukan ide kreatif 

Mengorganisasikan siswa untuk 

menyampaikan ide, pikiran, pendapat 

masing-masing dengan pasanganya dan 

memberi kesempatan kepada pasangannya 

untuk memberikan masukan. Siswa 

mendapatkan hasil kerja dari diskusi 

dengan pasangannya. 

Fase 5 Sharing (berbagi) 

Mempresentasikan 

temua/ide tiap-tiap pasangan 

Meminta kepada kelompok untuk 

berbagi/mepresentasikan hasil diskusi 

berpasangan dengan seluruh kelas tentang 

ide/pikiran tiap-tiap pasangan. 

Fase 6 

Evaluasi 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap hasil pemecahan 

masalah yang telah mereka diskusikan 

          Ibrahim (2000: 26-27) 

 

b) Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan belajar megajar 

Pendidik membantu peserta didik mengkaji ulang hasil belajar mengajar, 

kemudian Pendidik memberikan penguatan terhadap hasil belajar mengajar. 
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3.6.3.3   Pengamatan 

 

Pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran ketika guru melaksanakan 

tindakan/aktifitas belajar mengajar, peneliti dan wali kelas selaku kolaborator 

melakukan pengamatan terhadap situasi yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung (aktivitas guru dan siswa). Pengamatan dalam kegiatan 

belajar mengajar dilakukan secara kolaboratif dengan Pendidik mitra terhadap 

pelaksanaan jalannya proses belajar mengajar melalui lembar observasi. Urut–

urutan penyajian kegiatan Pendidik dan kegiatan peserta didik dicatat melalui 

lembar observasi. Hal-hal yang diamati mencakup kegiatan peserta didik dan 

Pendidik, melalui pengamatan dapat diketahui bagaimana sikap dan perilaku 

individu peserta didik, kegiatan yang dilakukan, tingkat keaktifan dalam kegiatan 

diskusi, proses kegiatan yang dilakukan, menilai aktivitas belajar peserta didik 

dan hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan peserta didik. 

 

Observasi diarahkan pada poin-poin dalam pedoman yang telas disiapkan oleh 

peneliti. Selain itu untuk memperolah data yang akurat peneliti juga melakukan 

wawancara kepada siswa mengenai poin-poin tertentu yang dirasa perlu 

ditanyakan pada siswa untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Hal-hal yang 

perlu diamati dan dicatat oleh kolaborator dalam lembar observasi diantaranya: (a) 

respon siswa, (b) perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran, (c) 

keterampilan guru dalam menggunakan model pembelajaran TPS awal, kegiatan 

inti maupun kegiatan terakhir, dan (d) kesesuaian antara rencana dan 

implementasi tindakan. Untuk mencatat keaktifan peserta didik meliputi (1) 

melakukan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, (2) berinteraksi satu sama 
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lain, saling bertanya, saling bertukar pikiran, saling menjelaskan, (3) 

memformulasikan gagasan tertulis, (4) menyampaikan gagasan lisan, (5) 

merangkum materi diakhir pelajaran. 

 

3.6.3.4   Refleksi 

Pada tahap analisis Pendidik mengadakan evaluasi terhadap proses pembelajaran 

pada tiap siklus, kemudian direfleksikan sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus 

selanjutnya sebagai penyempurnaan pada siklus berikutnya. Data-data yang 

diperoleh dikumpulkan dan segera dianalisis. Berdasarkan hasil observasi inilah 

peneliti dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan . 

Berdasarkan hasil refleksi ini peneliti dapat mengetahui titik lemah maupun 

kelebihan sehingga dapat melakukan upaya perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Refleksi disini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran, menjelaskan dan 

menyimpulkan serta dianalisa, dengan data observasi pendidik dapat merefleksi 

diri apakah dengan model pembelajaran kooperatif TPS telah dapat meningkatkan 

serta menumbuhkan keterampilan sosial peserta didik dan kemandirian dalam 

menumbuhkan minat serta nilai-nilai kewirausahaan. Hasil dari refleksi 

diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan 

digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 

Salah satu hal yang membedakan PTK dengan penelitian formal pada umumnya 

yaitu PTK dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus di mana 

dalam satu siklus terdiri dari tahapan perencanaan (planning), tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (reflection) dan selanjutnya diulang 

kembali dalam beberapa siklus (Kunandar, 2008:63).   
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Penelitian tindakan biasanya berdasarkan pada masalah dalam lingkup sempit atau 

kelas. Oleh karenanya, penelitian tindakan bersifat kasuistik (kasus), artinya 

penelitian tindakan hanya berlaku untuk yang diteliti, tidak bisa untuk 

menggeneralisasi populasi. Salah satu ciri penelitian tindakan adalah dilakukan 

secara berulang-ulang sambil memperbaiki (syclical, and reflectif) sehingga 

penelitian tindakan membentuk daur atau siklus (action research spiral).  

 

Lewin dalam Pargito 2011 mengemukakan bahwa penelitian tindakan merupakan 

suatu proses yang memiliki siklus yang bersifat spiral, mulai dari perencanaan, 

eksikusi/pengambilan keputusan, penemuan fakta untuk melakukan evaluasi 

untuk memodifikasi perencanaan penelitian. Untuk mencerminkan efek ini 

sebagai dasar untuk perencanaan lebih lanjut, aksi kritis informasi selanjutnya dan 

seterusnya, melalui urutan siklus.  
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Gambar: 3.1  Spiral Penelitian Tindakan Kelas  Kurt Lewins 

Dikutip dari : Pargito.Penelitian Tindakan Kelas bagi Pendidik dan Dosen: 

2011:35                                                                                                                    

                             

Secara teori, sesungguhnya siklus PTK tidak harus ditetapkan terlebih dulu. 

Banyaknya siklus yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada tingkat 

kejenuhan dan ketercapaian kriteria keberhasilan. Jika penelitian dalam dua siklus 

telah mencapai kriteria keberhasilan, maka siklus atau penelitian dapat dihentikan. 

Demikian pula bila target yang direncanakan tidak tercapai dalam beberapa siklus 

atau bahkan mengalami penurunan tingkat keberhasilannya, siklus pun dapat 

dihentikan. 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila Pendidik dapat 

melaksakanakan pembelajaran dengan baik diikuti dengan keterlibatan aktif 

peserta didik dalam proses belajar mengajar, dan setelah pelaksanaan belajar 

mengajar peserta didik dapat menunjukan unjuk kerja yang positif. Aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran terutama meningkatkan serta 

menumbuhkan keterampilan sosial dan kemandirian peserta didik dalam 

menumbuhkan minat serta nilai-nilai kewirausahaan. 

 

Pelaksanaan pembelajaran Model TPS berhasil apabila dapat menerapkan 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam beberapa siklus akan diamati melalui pengamatan perubahan 

keterampilan sosial dan kemandirian siswa. Keberhasilan proses pembelajaran 

akan tercermin dari peningkatan keterampilan sosial dan kemandirian siswa yang 

merupakan tujuan dari model pembelajaran secara keseluruhan. 

 

Indikator keberhasilan tindakan pembelajaran kooperatif Model TPS dilihat dari 

IPKG 1 dan 2 tentang pembelajaran kooperatif menggunakan Model TPS. 

Indikator IPKG 1 mengenai perencanaan pembelajaran yaitu. 

a. Perumusan tujuan pembelajaran kooperatif Model TPS 

b. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar kewirausahaan 

c. Metode pembelajaran kooperatif Model Think Pair Share 

d. Penilaian aktifitas belajar. 
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Sedangkan indikator IPKG 2 mengenai pelaksanaan pembelajaran yaitu. 

Tabel 3.5 indikator IPKG  

No Aspek Yang Diamati Kegiatan 

1 Pra Pembelajaran a. Kesiapan ruangan, alat dan media 

pembelajaran 

b. Memeriksa kesiapan siswa 

2 Membuka Pelajaran a. Melakukan kegiatan apersepsi dan 

motivasi 

b. Menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 

3 Kegiatan Inti Pembelajaran  

 3.1   Penguasaan Materi 

Pembelajaran 

a. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 b. Mengkaitkan meteri dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

 3.2   Pendekatan/strategi 

pembelajaran 

a. Melaksanakan pembelajaran dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

 b. Melaksanakan pembelajaran dengan 

Model Think Pair Share 

 c. Menguasai kelas 

 d. Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual 

 e. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif 

 f. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang direncanakan 

 3.3   Pemanfaatan sumber 

belajar/media 

pembelajaran 

a. Menunjukkan keterampilan dalam 

menggunakan media belajar/sumber 

belajar 

  b. Menghasilkan pesan dan kesan yang 

menarik 

  c. Melibatkan siswa dalam pembuatan dan 

atau pemanfaatan media belajar/sumber 

belajar 

 3.4   Pembelajaran yang 

memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa  

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

melalui interaksi dengan siswa, guru dan 

sumber belajar. 

  b. Merespon positif partisipasi siswa. 

  c. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

renpon siswa. 

  d. Menunjukkan hubungan antar pribadi  
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Lanjutan Tabel 3.5 

No Aspek Yang Diamati Kegiatan 

  yang kondusif. 

e. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar. 

 3.5  Penilaian proses belajar a. Memantau kemajuan belajar 

b. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi 

 3.6  Penggunaan bahasa a. Menggunakan bahasa lisan secara jelas 

dan lancer 

  b. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar 

 c. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 

4 Penutup a. Melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan melibatkan siswa 

 b. Melakukan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, tugas, 

sebagai bagian remedi/pengayaan 

 

Pengukuran ketepatan pembelajaran Model TPS dengan observasi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penilaian dilakukan dalam setiap pertemuan dengan 

menggunakan rumus 

    
 ∑  

∑ 
       

 

%Pr : Persentase perilaku siswa pada setiap pertemuan 

∑   : Jumlah indikator perilaku yang dilakukan siswa 

∑   : Jumlah seluruh indikator yang diamati 

 

Dengan kategori penilaian sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6 Kategori Penilaian 

Interval Penilaian Kriteria 

76% - 100% 

51% - 75% 

26% - 50% 

0%   - 25% 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang 

Sangat Kurang 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah. 

3.8.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data 

tertulis tentang daftar nama peserta didik, jumlah peserta didik dan data lain yang 

akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data nama dan jumlah peserta didik SMA Adiguna Bandar 

Lampung. 

 

3.8.2 Metode Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati 

kegiatan peserta didik dan Pendidik selama proses pembelajaran dengan model 

kooperatif TPS. 

 

3.9 Analisis Data 

 

Analisis data penelitian tindakan bersifat deskriptif analisis yang berlangsung 

secara berekelanjutan, simultan dan berkembang sepanjang penelitian. Oleh 

karena itu, pengolahan dan analisis data penelitian tindakan dengan menggunakan 

analisis deskriptif (descriptive analysis) yang berlangsung sepanjang penelitian, 

yaitu suatu analisis terhadap suatu keadaan atau gejala yang diuraikan menurut 

apa adanya mulai dari awal pada saat penelitian dilakukan hingga akhir penelitian. 
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Fungsi penelitian analisis deskriptif yakni memberikan penjelasan tentang apa 

yang telah diperoleh. Data yang diperoleh harus bersifat apa adanya atau natural. 

Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Reduksi data 

Meliputi penyeleksian data melalui ringkasan atau uraian singkat dan 

pengolahan data ke dalam pola yang lebih terararah. 

b. Penyajian data 

Dilakukan dalam rangka mengorganisasi data yang merupakan kegiatan 

penyusunan informasi secara sistematik dari hasil reduksi data, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi pada masing-masing siklus 

sehingga dapat mempermudah dalam membaca data. 

c. Triangulasi data 

Dilakukan dengan cara mencocokkan data yang diperoleh dari semua sumber 

data untuk mempermudah penarikan kesimpilan. 

d. Penarikan kesimpulan 

Merupakan pencarian makna dari data yang telah disajikan. 

 

Pemberian makna atas data yang disajikan yaitu dengan mendeskripsikan 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Pengamatan dilakukan  

apakah terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas keterampilan sosial dan 

kemandirian siswa dari siklus-siklus yang sudah terlaksana.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, diterapkannya pembelajaran IPS model 

TPS pada siswa kelas X MIPA SMA Adiguna Bandar Lampung, dalam upaya 

peningkatan keterampilan sosial siswa, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, 

1. Penerapan pembelajaran kewirausahaan dengan model TPS pada siswa SMA 

Adiguna Bandar Lampung dilakukan melalui 6 tahapan dan berjalan sesuai 

dengan aturan dan berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan 

Pembelajaran kewirausahaan dengan model TPS mengalami peningkatan di 

setiap siklus. Pada siklus pertama siswa masih kaku dalam mengikuti model 

pembelajaran baru, tetapi pada siklus selanjutnya siswa sangat menikmati 

model pembelajaran yang diterapkan. Model Pembelajaran TPS mampu 

menumbuhkan keberanian siswa dalam berpendapat, bertukar pikiran, 

bekerjasama dan mencari solusi. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran kewirausahaan 

model TPS pada siswa sekolah menengah atas SMA Adiguna Bandar 

Lampung telah berhasil.  

2. Penerapan pembelajaran kewirausahaan dengan model TPS dapat 

meningkatkan keterampilan sosial pada siswa SMA Adiguna Bandar 

Lampung Kelas X MIPA. Keterampilan sosial yang terbentuk adalah 

mengenal satu sama lain dan berbagi informasi sebagai pola pembentuk 
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perilaku keterampilan dasar, berpendapat dengan bahasa yang baik dan sopan  

sebagai pola perilaku pembentuk keterampilan komunikasi, bekerjasama dan 

saling menolong sebagai pola perilaku pembentuk keterampilan membangun 

tim/kelompok, dan mencari jalan keluar suatu masalah sebagai pola perilaku 

pembentuk keterampilan menyelesaikan masalah. Siswa sekolah menengah 

atas adalah remaja yang mulai matangan kemudian beranjak dewasa. Tanda-

tanda kedewasaan mulai terlihat seperti  ingin menyendiri, bosan, 

inkoordinasi, antagonis sosial, emosi yang meninggi, dan hilangnya 

kepercayaan diri. Maka perlu perhatian khusus dan penggunaan model 

pembelajan yang tepat dalam membangun keterampilan sosial siswa tersebut.  

Siswa SMA dituntut memiliki keberanian dalam berpendapat, bertukar 

pikiran, bekerjasama dan mencari solusi suatu permasalahan. Siswa X MIPA 

SMA Adiguna Bandar Lampung pada awalnya merupakan anak-anak yang 

pendiam. Lebih banyak belajar secara individu, mereka fokus dan sibuk 

dengan buku pelajaran masing-masing, juga dengan laptop dan HP masing-

masing. Namun setelah diterapkan pembelajaran dengan model TPS siswa 

merasa lebih senang dan nyaman dalam belajar bersama teman-temannya. 

Keterampilan sosial mereka pun meningkat menjadi lebih baik. Siswa dapat 

menghadapi permasalahan permasalahan dalam proses pembelajaran 

kewirausahaan khususnya dan telah siap mengahadapi kehidupan sebagai 

makhluk sosial.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, telah terbukti bahwa pembelajaran kooperatif model 

TPS dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Maka peneliti memiliki 

beberapa saran yang ditujukan kepada semua peserta didik, yaitu 

1. Bagi Pendidik 

a. Para guru khususnya guru sekolah menengah atas untuk dapat 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model TPS. Pembelajaran 

dengan model diskusi berpasangan baik dalam meningkatkan 

keterampilan sosial dan kemandirian siswa yang dapat menunjang 

peningkatan hasil belajar siswa. Tidak hanya pada pembelajaran 

kewirausahaan saja tetapi bisa diterapkan ke semua mata pelajaran.  

b. Guru diharapkan lebih memahami karakter tiap anak didiknya sehingga 

bisa menempatkan treatment atau perlakuan yang pas pada setiap anak, 

karena individu siswa benar-benar berbeda satu dan yang lainya sehingga 

kemampuan mereka dalam mencerna dan mengahasilkan sesuatu pun 

berbeda-beda. Maka guru harus secara intens mengenal murid dengan 

baik terutama pada anak yang bisa dikatakan memiliki kebutuhan dan 

pemahaman khusus dalam proses pembelajaran di kelas dan diluar kelas.  

c. Guru hendaknya sudah meninggalkan model mengajar dengan ceramah 

karena sudah sangat tidak efektif dilakukan, karena mereka adalah anak-

anak yang sudah tumbuh, memiliki pola pikir mandiri  dan kritis dalam 

menyikapi masalah. Maka diperlukan model pembelajaran yang membuat 

mereka termotivasi untuk belajar 
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d. Guru sebagai profesional dalam bidang pendidikan hendaknya semakin 

meningkatkan keterampilan dengan rajin mengikuti seminar-seminar 

maupun pelatihan–pelatihan yang ditujukan kepada guru. Saat ini telah 

banyak penelitia mengenai berbagai macam model pembelajaran yang 

bisa diterapkan di kelas 

2. Bagi sekolah 

a. Sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup demi 

menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Saat ini kemajuan IPTEK 

sudah semakin pesat, banyak alat-alat peraga yang diciptakan untuk 

membantu proses belajar mengajar, sehingga guru bisa mengekplorasi 

keterampilan mengajarnya 

b. Sekolah hendaknya sering mengadakan pelatihan atau mengirim guru ke 

seminar-seminar pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatn 

kemampuan dan keprofesionalan pada pendidik. Karena guru yang hebat 

akan menghasilkan mrid yang hebat juga.  

3. Bagi Peserta didik 

Penerapan model pembelajaran TPS merangsang siswa berinteraksi dengan 

sesamanya sehingga terjadi pembiasaan meningkatkan aspek keterampilan 

sosial siswa. Siswa diharapkan mengerti arti pentingnnya keterampilan sosial 

yang perlu dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini dapat diketahui secara langsung masalah pembelajaran 

yang ada dikelas, khususnya dalam hal meningkatkan keterampilan sosial  

siswa dengan melihat aktifitas belajar serta hasil belajar. 
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5.3. Implikasi 

1. Implikasi secara Praktis 

Pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan dapat memanfaatkan model 

pembelajaran kooperatif model TPS untuk dipraktekan dalam pelaksanaan 

pembelajaran khususnya pada siswa sekolah menegah atas dengan tujuan 

pembentukan dan peningkatan keterampilan sosial serta kemandirian siswa 

sehingga akan terlatih bagaimana mereka akan hidup sebagai manusia sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Implikasi secara Teoritis 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualits pendidik adalah meningkatkan 

kemampuan guru agar memiliki kompetensi dan profesionalits yang tinggi 

dengan mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran dan dapat 

mempraktekanya dalam kegiatan mengajar sehari-hari. 

3. Implikasi Kebijakan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model pembelajaran 

kooperatif baik model TPS maupun model-model pembelajaran lainnya 

disekolah dapat dimulai dengan diadakanya workshop bagi guru-guru sebagai 

ajang pengenalan berbagai model pembelajaran yang ada yang bisa diterapkan. 

Workshop atau pelatihan dengan mengundang tenaga-tenaga ahli dalam dunia 

pendidikan akan dapat membuka dan memperluas pengetahuan para guru 

tentang berbagai model pembelajaran yang berbeda-beda.  
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